CZECH OPEN 2008

XIX. ročník mezinárodního festivalu šachu a her

 10. - 27. 7. 2008, Pardubice, ČEZ Arena + Ideon 

http://www.czechopen.net

Festivalové aktuality 18. 7.


Polgár Superstar Chess
László Polgár přijel dnes do Pardubic představit svou inovativní verzi šachů. Jmenuje se Polgár Superstar Chess, nemá čtvercová pole, ale šestiúhelníková, která jsou seskupena do tvaru hvězdy.  Hráči mají k dispozici pět pěšců, krále, dámu, věž, jezdce a střelce. Polgárovy šachy mají být kreativní hrou, jednoduchou na naučení, ale obtížnou na ovládnutí. Polgár vyučuje Superstar Chess pět let děti na maďarských školách. A s velkým úspěchem. „Děti mají v učení prokazatelně lepší výsledky. Hra jim pomáhá koncentrovat se, zlepšuje kreativitu a analytické myšlení,“ popisuje autor, jenž je proslulým šachovým teoretikem. Do Pardubic přivezl své dva nové objevy – Indiga Ákose, jenž má za sebou první třídu, a Emily Bowmanovou, která skončila druhou třídu základní školy. Oba jsou mistry v Polgárově hře. Indig přitom Superstar Chess hraje teprve od září. „Máme hru moc rádi. Hrajeme ji pořád, každý den,“ tvrdí děti. Oceňují netradiční hvězdicové uspořádání i rychlost hry. „Hra netrvá dlouho, běžná partie je dohraná do deseti minut, takže se malé děti nemusí tak dlouho soustředit. Soustředí se krátce, ale o to intenzivněji. Rozložení na desce jim nabízí mnoho možností, jak táhnout. Navíc není nutné znát zahájení partie a další teoretické postupy, hned od začátku je hra akční,“ komentuje Polgár. Vynalézt Superstar šachy mu trvalo pět let. Hra se rozvíjí po celém světě, ale nejvíc v Maďarsku. Hraje ji tam pravidelně asi 2000 lidí. „Pořádáme 50 turnajů ročně,“ dodává Polgár, jehož cílem je v Superstar Chess uspořádat světový šampionát. 
Vystudovaný psycholog a pedagog, jenž habilitoval prací o šachové pedagogice, považuje celý svůj život za jeden velký experiment. Snaží se totiž prakticky dokázat, že géniem se člověk nerodí, nýbrž je vychován. Spolu se svou ženou vychoval tři šachové celebrity, známé sestry Polgárovy – Zsuzsku, Zsófii a Judit, jež mají být „důkazem“ jeho teorie. 

Polgár Superstar Chess je možné na festivalu koupit přímo od manželů Polgárových. Cena jedné sady je 150 korun. V neděli se pro zájemce uskuteční neoficiální turnaj. László Polgár s manželkou jsou také k dispozici případným dotazům ze strany novinářů. 


Online přenosy velmistrovských partií
Mezinárodní mistr Lukáš Klíma bude každý hrací den velmistrovského turnaje Chládek & Tintěra Open od 15 hodin komentovat vybrané partie. Od 18 hodin budou zajímavé momenty vysvětlovat špičkoví šachisté (viz rozpis níže). Lukáš Klíma i jednotliví komentátoři budou komentovat živě v ČEZ Areně ve VIP lóži. Vstup je zdarma, do ČEZ Areny si může komentáře odborníků přijít poslechnout kdokoliv. Zároveň budou postřehy velmistrů přenášeny prostřednictvím internetu na server playchess.com (v textové podobě). Pro zobrazení rozboru partií je potřeba si stáhnout playchess client software (http://www.fritzserver.org/playchesssetup.exe).
Samozřejmostí je online přenos partií prvních deseti stolů na stránkách www.czechopen.net (jen partie bez dalšího komentáře).
„Pro diváky to bude zajímavé tím, že uslyší od špičkových hráčů názory na zahájení, na různé pozice. Uvidí, jak takový člověk u partie přemýšlí. Taková příležitost je výjimečná,“ říká Lukáš Klíma. „Podobný přenos jsem dělal v Ostravě. Divácky o to byl zájem.“

Rozpis komentátorů:
7. IM Klíma
	7. GM Motylev
	7. GM Najer
	7. GM Mamedov
	7. GM Najer
	7. GM Movsesyan
	7. GM Mamedyarov
	7. GM Láznička



Sobotní program:
Druhým kolem pokračuje velmistrovský CHLÁDEK A TINTĚRA OPEN a ratingový JIHLAVANKA OPEN. Prvními koly začnou od 15 hodin tři další početné turnaje – Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2200 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA OPEN, Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2000 CARGO OPEN a Otevřené mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 1800 KONTAX OPEN. Od 20 hodin se na koupališti Cihelna koná 2. společenský večer, v rámci něhož vystoupí kapely East Off Eden a Concitare Mechanismus.
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