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Rubikova kostka
Letos se turnajů ve skládání Rubikovy kostky a dalších hlavolamů DINO TOYS OPEN účastní rekordní počet hráčů. Do Pardubic přijelo 39 hráčů ze širší špičky, kteří jsou schopni vytvořit světový rekord. Během dvou dní (v sobotu a v neděli) bude zaznamenáno přes 1000 startů. 

Sobotní část ovládl Čech Martin Zahradník, který si v silné konkurenci odnesl čtyři medaile. „Měl jsem velké štěstí v tom, jak jsem měl hlavolamy namíchané. A taky se mi vždy povedlo zvolit správný algoritmus, což nebývá pravidlem,“ řekl po vyhlášení vítězů. Kostkaři se učí skládat Rubikovu kostku tak, že ji určitým způsobem skládají tak dlouho, dokud nemají postup plně zmechanizovaný. „Když skládám, tak u toho nepřemýšlím. Je několik metod, které se obměňují. Skládat se učím tak, že mám algoritmy napsané na papíře. Kostku pak podle nich skládám pořád dokola, dokud se mi to nedostane do prstů. V turnaji pak rozhoduje zručnost,“ popisuje Zahradník, který se svými výkony na Czech Open zařadil do světové špičky. „Je to tréninkem. Kostku mám v ruce denně. Přes prázdniny trénuji klidně i šest hodin. Přes rok podle toho, jak dovolí škola. Po dobu tréninku na mě nesmí nikdo mluvit, musím se soustředit,“ usmívá se sympatický mladík. Jeho nejsilnější disciplínou je český hlavolam Square1. „Pomýšlel jsem na světový rekord, mám to opravdu namakané. Ale byl jsem nervózní a jednou mi kostka dokonce vyklouzla z ruky,“ vysvětluje. Přesto v dalších kolech dosáhl lepších časů než soupeři a disciplínu ovládl. „Kdyby se mi tolik netřásly ruce, mohl jsem mít čas pod dvacet vteřin. Tak snad příště.“ Naopak za nejtěžší disciplínu považuje Zahradník skládání poslepu. „Umím to. Ale rozhodně ne v takových časech jako ostatní. Poslepu jsem neskládal, nemělo by to cenu. Byl bych jasně poslední.“ Český přeborník  v skládání Rubikovy kostky doposud na zahraničním turnaji nebyl. Hlavolamy skládal na turnaji jen třikrát, každý rok na Czech Open. „Chystám se do Polska, zatím mi to vždycky uteklo. Táta měl doma kostku, kterou jsem si půjčil. Chytlo mě to. Když jsem v roce 2006 objevil, že v Pardubicích bude turnaj, zajásal jsem. Seznámil jsem se s rychlostním skládáním a od té doby sem jezdím pravidelně,“ vylíčil svou cestu kostkaře, která rok od roku nabírá profesionálnější úroveň.

Jak si vydělávat backgammonem
„Backgammon je hazardní hra. Vždycky byl a vždycky bude,“ prohlásila vítězka turnaje DRT ENGINEERING OPEN Eva Žižková. Prostřednictvím internetu se hrají zápasy o peníze – každý z hráčů vloží vklad a vítěz bere bank. „I když je tato hra o štěstí, v dlouhodobém horizontu rozhoduje strategie a hráčské umění. V Čechách existuje několik hráčů, kteří se tímto způsobem živí. V zahraničí je to běžná záležitost,“ doplňuje Žižková, kterou hru před pěti lety naučil manžel. „S přáteli hrajeme variantu chouette, ve které může proti sobě hrát více hráčů najednou. Jinak u nás není moc příležitostí, jak si backgammon zahrát. Oficiální turnaje v Čechách jsou dva. A do zahraničí nejezdím, protože je to finančně náročné. Eva Žižková si hraním backgammonu na internetu přivydělává. „Není to nic závratného, ale aspoň si zahraju. S rozšířením internetu se vyrovnala úroveň hráčů, takže uspět je těžké. Čerpám znalosti z internetu, dále mám knížky v angličtině,“ prozrazuje, jak se na turnaje připravuje.


Zajímavost
První rada japonského velvyslance Tsetsuro Kai, který do Pardubic přijel vyhlásit výsledky ME v šógi a pozdravit hráče go, ani jednu z her neumí. Když viděl japonské šachy a znaky na jednotlivých figurách, bezelstně přiznal, že tento „rozsypaný čaj“ nepřečte.

Výběr z nedělního programu
ČEZ Arena:
Hlavními disciplínami pokračuje skládání Rubikovy kostky včetně skládání poslepu. Jednotlivé turnaje začínají v 9 hodin a končí v 17 závěrečným vyhlášením.
Finálovými turnaji v moderních deskových hrách vrcholí v odpoledních hodinách (od 12 hodin) GameCon. Zakončení GameConu proběhne během ceremoniálu od 16 do 17 hodin.
Přibližně v 17 hodin skončí také turnaj ve scrabblu MIROS OPEN s účastí manželů Nohavicových.
Ideon:
V 19 hodin bude vyhlášeno vítězné družstvo šachového turnaje OCÉ OPEN, jehož se letos rekordně účastí 96 družstev!

Výsledky
DRT ENGINEERING OPEN – turnaj v backgammonu:
	Žižková, Eva		CZE  	9 bodů   
	Tardos, Adam 	HUN  	8 b.  	 
	Sejdak, Dariusz	POL  	7 b.   	 

Turnaje se zúčastnilo 35 hráčů z 5 zemí.

Otevřené mistrovství České republiky v renju ZNOVÍN ZNOJMO OPEN:
	Laube, Pavel         CZE     6 bodů    13.5 (Buchholzovo kritérium)
	Nykl, Ondřej         CZE     4 b.         14.5 (BK)
	Strádal, Jan           CZE     4 b.         14.0  (BK) 


Skládání Rubikovy kostky DINO TOYS OPEN:
Rubik´s Magic:
Olivier Perge		HUN	1,27 s
Milan Baticz		HUN	1,43 s
Martin Zahradník	CZE	1,50 s

Rubik´s Master Magic:
	Maté Horváth		HUN	2,29 s
	Martin Zahradník	CZE	3,24 s
	Milan Baticz		HUN	3,47 s

	
2x2x2 Cube:
	Erik Akkersdijk	NED	3,81 s
	Piotr Kózka		POL	4,74 s
	Milan Baticz		HUN	4,92 s


Square1:
	Martin Zahradník	CZE	22,99 s
	Lars Vandenbergh	BLG	26,87 s
	Milan Baticz		HUN	32,40 s





Pyraminx:
	Piotr Kózka		POL	8,55 s
	Kamil Górski		POL	9,45 s
	Martin Zahradník	CZE	9,98 s


Průběžné výsledky (po 9. kole) scrabblového MIROS OPEN jsou k dispozici na:
http://www.czechopen.net/results/results_cz.php?id_turnaje=27


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