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PARDUBICE – Středeční program festivalu Czech Open 2019 nabídl mimo jiné velice 
atraktivní souboj mezi prvními dvěma nasazenými hráči Lázničkou a Movsesjanem, tato partie 
skončila stejně jako většina ostatních bojů o přední příčky remízou, na čele tak i nadále zůstává 
Sergej Movsesjan. 
   
 
Boj na předních příčkách šestého kola velmistrovského turnaje Pardubice Open přinesl 
souboje vyrovnaných hráčů, většina partií skončila remízou. Stejně tak očekáváný duel 
prvního s druhým nasazeným hráčem, tedy mezi Lázničkou a Movsesjanem. GM Sergej 
Movsesjan si tak i nadále drží půlbodový náskok před skupinkou pronásledovatelů. Jako 
každoročně hraje na festivalu spousta vynikajících mladíků, letos vyčnívá prozatím šestý 
Nikolozi Kacharava z Gruzie (ročník 2004), jenž bude ve čtvrtečním sedmém kole soupeřem 
prozatím taktéž skvěle hrajícího českého reprezentanta Jiřího Štočka. Dva největší favority 
čekají ve čtvrtek ruští hráči, velmistr Sergej Movsesjan vyzve s bílými figurami 
mezinárodního mistra Mikhaila Demidova, velmistr Viktor Láznička bude čelit černými 
figurami velmistru Pavlu Potapovovi. 
 
Motorgas Open je výborně obsazen, hraje ho 216 hráčů z 26 zemí a české barvy může těšit, že 
se po šesti kolech dostala do ve vedení česká dvojice Marek Lojek a Branko Husárik. Lojek 
porazil doposud vedoucího Bartolomieje Mondrzyckiho z Polska, v českém derby zdolal 
Husárik zkušeného Václava Pekaře. Právě duel výše uvedené dvojice o samostatné vedení 
v turnaji bude vrcholem sedmého kola. 
 
Český zástupce je ve vedení i v Gasco Openu, jako nůž máslem prochází prozatím turnajem 
Patrik Tesař z DDM Sokol Nymburk, jenž prozatím zvítězil ve všech šesti partiích. V patách 
má s půlbodovou ztrátou ruského mladíčka Mikhaila Druchenka (ročník 2005) a 
s jednobodovou ztrátou skupinu pronásledovatelů, ve které najdeme dalšího Čecha, a to 
Lukáše Drašnara (ročník 2005). 
 
Přestože jsou všechny hlavní turnaje Czech Openu silně obsazené, českým hráčům se daří 
držet na čelních pozicích, nejinak tomu je i v turnaji D. Mezi čtveřicí vedoucích hráčů Timra 
Openu najdeme mimo jiné Jana Fialu z ŠK Rapid Pardubice. 
 
Výsledky šestého kola Chládek a Tintěra Open, tedy turnaje určeného pro hráče starší třiceti 
let, zcela zamotaly doposud relativně poklidným průběhem turnaje. Největší favorit IM 
Andrejs Strebkovs z Lotyšska totiž podlehl Dejanu Dimitrovovi z Bulharska, FM Marian 
Sabol porazil německého Christiana Schatze, a tak je ve vedení silná trojice hráčů Strebkovs, 
Sabol, Dimitrov, dá se tedy očekávat vzrušující závěr soutěže. 
 



Druhého turnaje ze seriálu tří bleskových turnajů AUTO IN Open se zúčastnilo 120 hráčů 
z 16 zemí světa a byl stejně jako ten první silně obsazen, zúčastnil se ho jeden velmistr a sedm 
mezinárodních mistrů. Vítězství putuje do Spojených států amerických díky IM Levymu 
Rozmanovi, druhou příčku obsadil maďarský mezinárodní mistr Gabor Nagy, jemuž se na 
festivalu výrazně daří, a bronz si odváží FM Yevgeniy Roshka z Ukrajiny. 
 
 


