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Zajímavost
Vítěz bleskového maratónu AVE-CATERING OPEN, Ukrajinec Dmitry Kononenko, jenž obhájil první místo z loňského roku, ve 113 partiích ani jednou neprohrál. Pouze třikrát remizoval a ztratil jen 1,5 bodu. „S takovým výkonem jsem se ve své kariéře ještě nesetkal,“ hodnotil rozhodčí turnaje Otto Gutdeutsch. V turnaji také vypadlo minimum hráčů. „Dělali jsme jen malé přestávky. Soupeři se mezi partiemi vždy jen posunuli o židli vedle, takže nemuseli vstávat a přecházet. Neměli čas rozmýšlet se, jestli jsou unavení,“ směje se Gutdeutsch.


Maratón byla sranda
Jedenáctiletý Immo Hellwig se po 24hodinovém maratónu usmívá. S kamarády pobíhá po Areně a společně vtipkují. „Bylo to srandovní, fakt jsme si to užili,“ tvrdí. „Kromě toho jsme se naučili hodně nových šachových věcí.“ Hellwig přijel z Německa do Pardubic poprvé a spolu s ním devět kamarádů. „Chtěli jsme si maratón vyzkoušet. Udělali jsme si prostě takové prázdniny,“ usmívá se chlapec. Nejhorší chvíle zažíval kolem jedné hodiny ráno. „Chtělo se mi spát, ale pil jsem kolu a pomohlo to,“ komentuje. Skončil stý. „Ale jsem spokojený. Zahrál jsem si pořádně,“ vyprskne smíchy a běží za kamarády.


David Navara: Čtu Havlovy hry
David Navara potřetí za sebou na Czech Open vyhrál turnaj ve Fischerových šachách. Po zisku třetí zlaté medaile byl vůči svému výkonu kritický. „Se hrou nejsem spokojený. Hrál jsem hůře než loni a před dvěma lety. Mohl jsem snadno skončit vzadu, měl jsem štěstí. Také jsem zklamán, že jsem neodehrál žádnou pěknou partii, ve které by byly k vidění neočekávané tahy,“ komentoval Navara. Nejtěžší partií byla ta z šestého kola proti Viktoru Lázničkovi. „Bojovali jsme do poslední sekundy, takže pro mě byla partie nervově dost náročná. Často se měnily pozice, jednou na tom byl lépe soupeř, podruhé já,“ popsal průběh partie, kterou nakonec vyhrál. 
Navara ve středu večer nastoupí k prvním duelům v hvězdně obsazeném turnaji v rapid šachu. „Před turnajem si nejspíš půjdu zaplavat,“ sdělil svůj středeční program. Kromě plavání plánuje nejlepší český hráč číst: „Chci se naučit polštinu. V září pojedu hrát polskou ligu, tak bych rád uměl alespoň základní slovíčka. Jsem ale smířený s tím, že stejně všechno zapomenu,“ pousmál se. Kromě učebnice polštiny si do Pardubic přivezl divadelní hry Václava Havla: „Už jsem tři přečetl. Ale není to mé typické čtení.“ 
V Pardubicích se 23letý šachista zdrží do 18. července. „Lákalo by mě zůstat déle a zúčastnit se dalších turnajů, ale nejde to. Na konci července totiž začíná turnaj série Grand Prix v Soči. „Bude to velmi silný turnaj, 13 partií v 15 dnech, takže musím nabrat síly,“ vysvětlil. Před odletem do Ruska stráví čas v Jizerských horách na dovolené. „Jezdil jsem tam jako malý s rodiči, tak pojedeme zavzpomínat.“



Výsledkový servis:

Otevřený bleskový turnaj dvojic AVE-KONTAKT OPEN:
1. Scherbin – Somkin		RUS-RUS	21,5 b.
2. Klenburg – Haimovich	UKR-IZR	20,5 b.
3. Mamedov – Taranik	AZE-UKR	19,5 b.


Otevřené mistrovství ČR ve Fischerových šachách AVE-CATERING OPEN:
1. David Navara	6 b.
2. Viktor Láznička	5,5 b.
3. Evgeny Vorobiov	5 b.


Otevřené mistrovství ČR v bleskovém maratónu CASINO ALFREDO OPEN:
1. Dmitry Kononenko	UKR	111,5 b.
2. Alexey Kireev		RUS	106 b.
3. Marcin Zakrzewski	POL	103 b.


Nejlepší Češi:
6. Jan Havlík ml.	Sokol Písek		98,5 b.
9. Martin Červený	ŠK Duras BVK	96 b.
12. Vojtěch Zwardon	Jäkl Karviná		95 b.
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