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Univerzitní klub go pokračuje ve své činnosti a nabízí studentům, zaměstnancům univerzity, ale i 

veřejnosti možnost se bezplatně naučit a zahrát si deskovou hru go, která je označována jako 

nejstarší desková hra na světě. Podobně jako šachy rozvíjí strategické myšlení, proto bývá 

v poslední době spojována s otázkou umělé inteligence. Právě nedávný průlom, kdy počítač 

v této hře nadobro překonal možnosti člověka, přivedl k této hře spoustu nových hráčů. 

Klub se nadále schází každé úterý od 16:30 do 19:00 ve vestibulu Přírodovědecké fakulty v počtu 

přibližně 10 až 15 hráčů. Vzhledem k vysoké frekventovanosti tohoto místa plní samotné 

umístění schůzek roli propagace klubu, protože jsme na očích potencionálním zájemcům o hru 

(stejným způsobem jsem se dozvěděl o klubu i já). V letních měsících bývá vzhledem k odlivu 

studentů z Olomouce účast o něco menší, ale stále běžně dosahuje kolem 6-10 hráčů. Nutno 

dodat, že v klubu se není potřeba nijak registrovat a pravidla hry se dají vysvětlit za 15 minut, 

takže pokud někdo projeví zájem, může si go ihned zahrát. 

Novinkou jsou stránky klubu http://www.olgo.cz/, které informují jak o činnosti klubu, tak o 

nadcházejících akcích na evropské go scéně. 

Největší letošní akcí pořádanou klubem byl 25. Olomoucký turnaj (28 – 29. 1. 2017), který proběhl 

již podruhé v řadě od svého obnovení v roce 2016. Turnaj byl zároveň kvalifikací na mistrovství 

republiky a se svou účastí 96 hráčů z devíti různých zemí vysoko překonal předchozí ročník. Naše 

úsilí sklidilo kladné ohlasy, k čemuž přispěla i spolupráce s Olomouckým japonským klubem, díky 

němuž jsme mohli hráčům nabídnout pohoštění v podobě japonských čajů, sladkostí a komiksů 

manga (komentář, který o turnaji napsala česká asociace go). Propozice, reportáž a kompletní 

výsledky turnaje jsou dostupné na stránkách klubu.  

Na víkend 20 – 21. 1. 2018 je opět naplánovaný další ročník turnaje, který bude zároveň hostit 

finále Gran Prix, kde se utkají nejlepší evropští hráči. Dá se tedy předpokládat velká mezinárodní 

účast. Pro zájemce přikládám i propozice nadcházejícího turnaje.  

 

 

 

http://www.olgo.cz/
http://goweb.cz/2017/pozvanka-na-olomoucky-turnaj/
http://www.olgo.cz/clanky/2017/25-rocnik-olomouckeho-turnaje-v-go/
http://www.olgo.cz/clanky/2017/olomoucky-turnaj-2017-den-prvni/
http://www.olgo.cz/wp-content/uploads/2017/01/olomouc-tournament-2017-final-results.pdf
http://www.olgo.cz/wp-content/uploads/2017/01/olomouc-tournament-2017-final-results.pdf
http://goweb.cz/wp-content/uploads/2017/11/propozice_CZ.pdf


 

 

Olomoucký turnaj 28–29. 1. 2017 

 

 

Pravidelné úterní hraní na přírodovědecké fakultě (14. 11. 2017) 

 


