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MS škol potřetí
Letos potřetí se v Pardubicích koná šachové mistrovství světa školních týmů. Potřetí se ho účastní tým dětí z Českého Těšína, které jsou na soupeře z téměř všech kontinentů zvyklí. „Hráli jsme proti soupeřům z Jižní Koreje, z Mongolska, Z Jihoafrické republiky nebo z Kataru,“ popisuje patnáctiletý Marek Kawulok. Tentokrát nastoupili proti soupeři, se kterým se ještě nepotkali. Do Pardubic totiž přijela delegace z Číny. „Hráli podobně jako ostatní. V dnešní době internetu mezi hrou šachistů z různých zemí není rozdíl,“ komentovala partii čtrnáctiletá Karolína Langnerová, jejíž duel proti Liu Guanchu trval z celého kola nejdéle – téměř čtyři hodiny. „Ale hrála jsem i delší partie, klidně i šestihodinové,“ dodává. Do řeči jí však moc není, protože po čtyřech hodinách svou partii prohrála, ač celou dobu vedla. 

Hráči oware z Kazachstánu
Festivalovou novinkou jsou tzv. mankalové hry. Jde o zvláštní druh deskové hry, která se hraje téměř na celém světě v mnoha variantách. Všechny hry vycházejí ze stejného principu, hráči přerozdělují kamínky z několika řad důlků. Vítězem je ten, kdo pro sebe získá nejvíce kamenů, přičemž způsob, jakým lze kámen získat, je u každé hry jiný. Ve čtvrtek se konal turnaj ve hře oware pro začátečníky, kterým organizátoři nejprve vysvětlili pravidla. Turnaj pro začátečníky v druhé prezentované hře, toguzkumalaku, je na programu v sobotu od 16 hodin. Turnaj je pořádán zdarma, soutěží se o drobné věcné ceny. Přijít může kdokoliv.

Obě hry přijela do Pardubic propagovat skupina kazašských hráčů, jejichž cesta je hrazena kazašskou vládou. Zejména toguzkumalaku je v Kazachstánu velmi oblíbená hra, která je rozšířena prakticky mezi celou populaci. „Chceme ukázat lidem, kteří tuto hru neznají, jak se hraje. Je to známá hra po celém světě, ale v Čechách ji téměř nikdo nehraje,“ sdělil Američan David Kotin, organizátor turnaje, který kazašské hosty do Čech pozval. „Jsou to mí přátelé, s kterými jsem se seznámil v Londýně na turnaji duševní olympiády. Jsem rád, že mohli přijet a ukázat nám, jak se mankalové hry hrají,“ dodal Kotin, jenž bydlí s manželkou Hanou v Liberci. 

Nejlepší hráči oware, která vznikla v Egyptě zhruba před 3 tisíci lety, jsou z Ghany a z Antiguy a Barbudy. „Po celém světě se hrají turnaje. Ti nejlepší si mohou hraním oware vydělávat jako průměrný zaměstnanec. Většinou však hráči mají vedle hraní i klasické zaměstnání,“ říká Kotin, který zatím objíždí pouze evropské turnaje. Jednou by se však chtěl podívat i dál.

Výběr z pátečního program 
V Ideonu začne od 9 hodin mistrovství Evropy v šógi. Ve stejnou dobu na stejném místě odstartuje mezinárodní zápas juniorů České republiky a Nizozemí v dámě.
V 17:30 v ČEZ Areně odstartuje zajímavě obsazený turnaj v backgammonu (vrhcábech). Zúčastní se ho přes 30 hráčů z pěti zemí.
V 19:00 bude v Ideonu prvním kolem zahájen silně obsazený turnaj go, který je zařazen do Evropského poháru a ve kterém nastoupí kompletní česká špička.
Prvním hracím dnem se naplno rozběhne program GameConu.
Veškeré výsledky a další informace naleznete na festivalových stránkách www.czechopen.net.
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