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Kazašský národní trenér
Shotay Maxat je v Pardubicích na speciální misi. Přijel propagovat mankalové hry. V Čechách není poprvé, loni se jako hráč zúčastnil pražského Deskohraní. Tentokrát mu cestu i všechny výdaje zaplatila kazašská vláda. „Byli jsme pozváni, abychom hru naučili zájemce u vás. Je to naše národní hra,“ komentuje. Maxat je v Kazachstánu váženým člověkem, je totiž národním trenérem mankalové hry toguzkumalaku. Pokud zrovna není na turnaji, učí hrát toguzkumalaku děti i dospělé v privátních lekcích. „Turnaje v Kazachstánu jsou dvakrát každý měsíc. Celkem jich je 30 do roka,“ popisuje Maxat, který s toguzkumalaku procestoval téměř celý svět. „Byl jsem v Anglii, Makedonii, Rusku, Uzbekistánu, Číně, Mongolsku, Turecku,“ vypočítává. Národní trenér se této hře věnuje 16 let. Je nejlepším hráčem Kazachstánu, před měsícem vyhrál v Národním poháru první cenu – automobil. „Ale sám netrénuji. Nemám na to čas,“ překvapuje. 

Jak se dostalo mistrovství Evropy v šógi do Pardubic?
Šógi je v našich zeměpisných šířkách exotická hra. V České republice ho podle Vojtěcha Hrabala, organizátora mistrovství, hraje deset lidí. Přijet na mistrovství Evropy, které je za humny, se však nikdo (s výjimkou organizátora) neodvážil. „Stydí se, že by všechno prohráli,“ sděluje důvod Hrabal. Je proto zvláštní, že se evropské mistrovství pořádá právě v Pardubicích, letos již potřetí. „Trvalo to několik let, než se mi podařilo vedoucí federace přesvědčit, že v rámci Czech Open bude taková akce nejlepší,“ popisuje Hrabal. „Nemusíme totiž organizovat ubytování nebo dopravu, dohlížíme jen nad samotným turnajem.“ Evropská federace šógi (FESA) sdružuje přibližně 1000 hráčů z 15 zemí. Šógi jsou sportem především japonským. „Trvalo dlouho, než mezi sebe Japonci začali pouštět ostatní národy. Šógi hrají od dětství, nikdo z Evropanů se jim nemůže vyrovnat,“ komentuje organizátor. I proto, že jde především o zábavu, je komunita hráčů šógi odlišná. „Při každé akci třeba naházíme batohy na jednu hromadu a nestaráme se o ně. Nehrozí, že by je někdo ukradl. Důvěřujeme si,“ tvrdí Hrabal. „Jednou se mi stalo, že jsem zahrál špatný tah. Soupeř by prakticky vyhrál. Jenže nechtěl partii po patnácti minutách ukončit a další dvě hodiny čekat na další kolo, tak mi povolil, abych svůj tah zahrál jinak. Před okamžitým vítězstvím preferoval kvalitní partii, chtěl si především dobře zahrát,“ doplňuje, v čem vidí největší odlišnost oproti šachové komunitě: „V té by něco podobného bylo nemyslitelné.“ Dalším rozdílem je fakt, že v šógi nejsou remízy a hra je více akčnější díky tomu, že hráči mohou zajatý soupeřův kámen znovu nasadit na své straně. 

Zajímavost
Během pátečního čtyřhodinového turnaje ve voleném mariáši PIATNIK OPEN bylo vypito 50 litrů piva.

Výběr ze sobotního programu 
Turnaje ve scrabble (9:15 – 19:00, ČEZ Arena) se zúčastní písničkář Jaromír Nohavica.
Od 10 do 17 hodin probíhá v ČEZ Areně série turnajů ve skládání Rubikovy kostky.
Ve 20 hodin bude na koupališti Cihelna zahájen první společenský večer.

Výsledky
Bleskový turnaj v šógi KYB OPEN:
	Artem Kolomiyets 	UKR 	6 bodů	(24 bodů Buchholzovo kritérium)
	Carl Johan Nilsson 	SWE 	6 b. 	(23 BK)
	Boris Mirnik 		GER 	6 b. 	(22 BK)

kompletní výsledky turnaje na http://www.czechopen.net/results/results_cz.php?id_turnaje=41

1. vedlejší turnaj dvojic YETTI SPORT OPEN v bridži:
Kopřiva - Svoboda 		BK PCE	66.83 %
van der Molen - van Olmen 	NED 		62.26 %
Beumer - Gemmink 		NED 		61.78 %

Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových stránkách www.czechopen.net.
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