Rozhovor s ukrajinským velmistrem Alexandrem Morozem

Minulý rok jste turnaj Océ Open s družstvem Dněpr vyhráli. Jak vidíte své šance letos?
Budeme se snažit obhájit vítězství, ale nebude to jednoduché. Letos je turnaj silnější než minulý rok. Zatím nám chybí jednička Borovikov, který má problémy s vízy. Když stihne přijet včas, myslím, že máme velké šance vyhrát.

Těšíte se na hlavní turnaj?
Já hraji v Pardubicích už po jedenácté a vždycky se sem těším. Na Ukrajině už turnaje moc nehraji. Mám vlastní šachovou školu v Dněpropetrovsku a věnuji se tedy spíše výchově mládeže. V Pardubicích a České republice je ale velmi příjemná atmosféra, takže sem jezdím velmi rád. Minulý rok jsem tu byl i s manželkou a oběma dcerami, letos přijela jen starší dcera, která tu taky hraje jeden z hlavních turnajů.

Máte ve vaší škole nějaký velký talent?
Mým nejlepším žákem je Dmitrij Kononěnko, který tady byl minulý rok nejlepším hráčem do 18ti let. Letos se připravuje na MS do 16ti let, takže nemohl přijet.
Naše škola ale funguje již 23 let a za tu dobu jsme vychovali mnoho hráčů. Jako trenér tam pracuje i Gennadi Gutman z našeho družstva a našim žákem byl právě Vladislav Borovikov. Do naší školy chodila i Anastazia Karlovich, která hraje za Dněpr na poslední šachovnici.

Jak máte šachovou výchovu zorganizovanou?
Chodí k nám šachisté ve věku od šesti do dvaceti let. Máme 3 skupiny - začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Začátečníci trénují 3x týdně 1,5 hodiny, další skupina 5x týdně 2-3 hodiny a ti nejsilnější 6x týdně 4 hodiny.

Jak to zvládají vaši žáci v kombinaci se školními povinnostmi?
Školy v Dněpropetrovsku nám vycházejí vstříc a uvolňují šachisty, když je to potřeba. Spolupráce je velmi dobrá.

Jak je to s postavením šachu na Ukrajině? Patří šachy k populárním sportům?
Máme výborné výsledky, to ano. Ale nejpopulárnějším sportem je u nás stejně jako u vás fotbal. A šachy se třeba po finanční stránce nedají srovnávat s olympijskými sporty. Naši školu naštěstí dotuje stát, takže nemáme finanční problémy.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí do turnaje.

