Rozhovor se Stanislavem Novikem
Stanislav Novikov z Moskvy, vítěz velmistrovského turnaje PARDUBICE OPEN, působí mezi jinými šachovými hráči trochu jako zjevení. Jednadvacetiletý mladík netrénuje pravidelně, užívá života jako každý mladý člověk, prostě se tímto sportem jen baví. Velmistrovský turnaj je pro něj zatím životním úspěchem, podobný tak silně obsazený turnaj ještě nikdy nevyhrál. Přijel si do Pardubic zkusit, jak se mu povede. Hrál bez nervů, uvolněně. Na své soupeře se nijak zvlášť nepřipravoval, jen se vždy snažil vymyslet nejlepší tah. Nekonvenční přístup ho možná vynesl až na první místo.

Jaké jste měl očekávání před velmistrovským turnajem?
Přijel jsem s tím, že bych chtěl skončit do desátého místa. Nepočítal jsem s tím, že bych mohl vyhrát. Je to něco naprosto skvělého. Teď se cítím opravdu dobře.

Jak hodnotíte zápas s Davidem Navarou? Vyhrát poslední zápas proti nasazené jedničce a s černými figurami je cenné...
Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych mohl v této partii bodovat. Docela se mi ale povedlo zahájení, na soupeře jsem vyvinul tlak. Navara udělal několik chyb a já jsem jich dokázal využít. Z mé strany jsem s tím výkonem spokojený.

Který zápas proti devíti soupeřům na turnaji byla nejtěžší?
Nejvíc jsem se zapotil v partii se Štočkem. Stál jsem v té partii hůř, ale byla to remíza. Na poslední partii proti Navarovi bylo těžké připravit se po psychické stránce.

Kam ve své kariéře řadíte toto vítězství?
Pro mě je tato výhra stěžejní, je to můj největší úspěch. Co se týče předešlých úspěchů, tak jsem byl letos druhý na festivalu Aeroflot v Moskvě v B kategorii pro hráče s ELO do 2550.

Jak se vám líbilo na festivalu CZECH OPEN?
Byl jsem tu poprvé, neměl jsem žádná očekávání. Všechno tu ale bylo výborné. Moc se mi tu líbilo. Nic mě nerozptylovalo, takže jsem se mohl koncentrovat jen na vlastní hru. Hrál jsem uvolněně. Od začátku do konce byl pro mě turnaj bezproblémový. Příští rok určitě přijedu znovu. Jak vidím svoje 
šance na obhájení prvenství ve velmistrovském turnaji? Padesát na padesát.

Jak budete vítězství oslavovat?
Chystáme se oslavovat s kamarády, asi někam zajdeme. Ale co se týče alkoholu, jsem opatrný. Hlídám si míru. Životospráva je pro mě důležitá, tento aspekt šachové přípravy nepodceňuji.

Jak těžké je být v Rusku profesionálním hráčem?
Konkurence v Rusku je obrovská. Cenové fondy jsou o něco menší než v Čechách, takže je velice těžké se šachem živit. Nyní mě čeká jeden další turnaj, po něm hned Cheljabinsk Open. Cestování je náročné a musím odehrát co nejvíc turnajů, abych si hraním šachů mohl vydělávat. Je to těžká práce, ale mám ji rád. Profesionálem jsem teprve dva roky, za tu dobu mě to stále neomrzelo a šachy jsou pro mě hlavně zábava.

Nastupujete kromě turnajů i v některé evropské lize?
Hraji ruskou ligu za Ladu Togliatty. Letos jsme skončili na 10. místě z 12. účastníků. V příští sezóně se budeme snažit tenhle výsledek vylepšit.

Jak často trénujete?
Šachy trénuji nepravidelně. Nemám žádný tréninkový plán, ani nemám trenéra. Občas se sejdeme s kamarády velmistry a hrajeme spolu. Nejsem stále zalezlý u šachovnice. Žiju normální život. Mám rád sport, chodím do kina, za holkama. Prostě klasika.


