„Měla to být jen rozcvička,“ říká o svém nečekaném vítězství Philipp Schlosser
(celý rozhovor lze nalézt na www.chesslady.com)

Philipp Schlosser je německý velmistr, spoluhráč Sergeje Movsesjana v týmu OSC Baden-Baden, s kterým v loňské sezóně vybojovali bundesligový titul. Hlavní šachovou náplní Philippa Schlossera je ale trénování. Učí děti ve školách šachovým základům. Mimo to občas publikuje. Spolupracoval dokonce s prestižním šachovým magazínem New In Chess, do kterého napsal sérii článků o německé Bundeslize. Do Pardubic přijel mimoděk, rozhodl se tak teprve před týdnem. Turnaj v rapid šachu bral jen jako rozcvičku před velmistrovským PARDUBICE OPEN. Nakonec však bez jediné porážky hlavní turnaj v rapid šachu vyhrál.

O své účasti na festivalu CZECH OPEN jste váhal. Proč jste se nakonec rozhodl přijet?
Letos je to už popáté, co jsem do Pardubic přijel. Popáté se budu účastnit velmistrovského turnaje. Hrál jsem tady v letech 1999 – 2002, potom jsem měl chvíli pauzu. Neměl jsem kvůli jiným věcem čas. Doufám, že když jsem teď poprvé vyhrál, změní se můj výkon i ve velmistrovském turnaji, ve kterém jsem zatím pokaždé vyhořel.

V čem je pro vás účast na CZECH OPEN tak zajímavá?
Moc se mi tady líbí. Setkám se s řadou dobrých hráčů z jiných zemí. Vždy přijede hodně mladých hráčů, to mám rád. Jedinečná je atmosféra festivalu. A také se mi moc líbí město. Včera, jakmile jsem se zaregistroval do turnaje, jsem se šel hned projít. Prošel jsem parkem, obešel zámecký val a bylo to hezké. Zámek jsem si prohlédl také zevnitř a tam to bylo stejně pěkné.

Jaké máte pocity z pro vás úspěšného turnaje CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN?
O tom, že do Pardubic přijedu, jsem se rozhodl teprve minulý týden. Když jsem sem přijel, bral jsem tento turnaj pouze jako přípravu. Chtěl jsem odehrát pár zápasů před velmistrovským turnajem. S výsledkem jsem velmi spokojen, porazil jsem dobré hráče. Jsem rád, že jsem konečně v Pardubicích uspěl.

Jaký zápas v turnaji byl pro vás nejtěžší?
To je těžké takhle říct. Měl jsem prohrát zápas proti Eduardu Andrejevovi, takže bych měl zmínit jeho. Udělal jsem několik chyb a partie byla pro mě téměř prohraná. Takže jsem měl na konci velké štěstí, že zápas skončil remízou. Na druhou stranu jsem měl v jiných partiích zase smůlu. Hrál jsem na vítězství svůj třetí zápas proti Jakovu Gellerovi, ale nepovedlo se mi vyhrát. Pěkný byl zápas proti Sergeji Movsesjanovi. Myslím, že Sergej byl lepší. V jednu chvíli jsem mu nabídl remízu, ale on ji odmítl. Nakonec zápas stejně skončil remízou, ale pro mě byla velmi důležitá. Měli jsme v konečném pořadí stejně bodů a já vyhrál jen díky lepšímu Buchholzovu kritériu.

Jak moc si vítězství v turnaji považujete?
Rapid šach nehraji příliš často. Co se nějakého srovnávání týče, napadá mě pouze jeden turnaj v rapid šachu, který jsem dokázal vyhrát. Byl to turnaj v Baden-Badenu před 11 lety.

Hrajete šachy jako profesionál?
Hrát šachy tak, abych se jimi mohl živit, je obtížné. Hraji národní mistrovství v týmech v Německu, Rakousku a Francii. Ale ještě musím pracovat jako trenér, protože pouze hraním si na živobytí nevydělám. Pokud to mám srovnat vedle sebe, tak musím šachy víc učit. Hraním si toho moc nevydělám.


Jan Kalenský

