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Univerzitní klub go i nadále pokračuje ve své činnosti a nabízí studentům, a 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 průlom z

posledních let, kdy počítač v této hře poprvé porazil  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 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).  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.

Kromě pravidelného hraní klub pořádá i vlastní Olomoucký turnaj, který se za poslední roky

stal nedílnou součástí české, ale i evropské go scény. Na tom posledním, jež se konal 18.-21.

ledna tohoto roku se sešlo 117 hráčů z devíti různých zemí. Prostory pro celou akci poskytla

právě přírodovědecká fakulta a spoustu hráčů byla ubytovaná v nedalekých studentských

kolejích.  Výsledky  společně  se  seznamem účastníků  lze  nalézt  na  stránkách  evropské  go

databáze.  S  celou  akcí  navíc  vypomáhal  Japonský  klub  Olomouc,  který  hráčům  nabídl

osvěžení v podobě hned několika čajů a také možnost si odpočinout u japonských komiksů

manga. 

Souběžně s hlavním turnajem jsme měli možnost hostit i finále evropské Grand Prix pro 16

nejlepších evropských hráčů, kteří si na cenách rozdělili 10 000 euro. Výsledky a párování do

jednotlivých  kol  jsou  k  dispozici  na  stránkách  Olomouckého  klubu.  Tato  událost  si

samozřejmě získala pozornost médií  a tak vznikli  hned dvě video reportáže, jedna na  TV

Morava a druhá Českou televizí (čas 1:39:00). Vybrané partie z GP byly navíc živě přenášeny

na online go serveru KGS, kde je tak  viděli další stovky hráčů z celého světa.

Vzhledem k tomu, že se celá akce vydařila, tak se na ni pokusíme navázat i příští rok. Díky

spokojenosti evropské go federace budeme i tentokrát hostit finále letošní Grand Prix a navíc

se k tomu připojí ještě evropské finále hráčů do 20 let. Doufáme tedy, že se nám podaří celou

akci posunout ještě o kousek dál! Propozice ke všem třem turnajům budou v brzké době

vyvěšeny na stránkách Olomouckého go klubu. 
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Finále evropské Grand Prix 18. - 21. 1. 2018

Olomoucký turnaj 20. - 21. 1. 2018 
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