Vážení přátelé tahu,
zdá se,že na listopadovém turnaji BudChess série dojde k události v pravdě historické. V jeho průběhu bude
s vysokou pravděpodobností užita jubilejní 5000.dávka podpůrného nápoje podaná na našich turnajích. Za účelem
zjištění, komu se podařilo jubilejní dávku užít, byla vyvinuta zvláštní matematická metoda, která
s pravděpodobností hraničící s jistotou určí, kdo je oním šťastlivcem. Abychom však měli jistotu,že k slavnému
okamžiku vůbec dojde, je třeba, aby se k turnaji dostavilo alespoň 18 hráčů, protože nám do magické hranice
chybí ještě 85dávek. V případě, že bude potřebného počtu dosaženo, nastane po turnaji slavnostní chvíle, při které
bude šťastnému konzumentovi předána kopie certifikátu osvědčujícího tuto skutečnost. Originál ozdobí naši
nástěnku v šachovém salonku Bud – centra. Je možné, že certifikát bude předávat provozovatel Bud-centra
osobně. Škoda, že mu při té příležitosti nebudeme moci sdělit, že jsme již při turnajích pořádaných v jeho
provozovně zkonzumovali 2500 litrů B12. Při všem dobře známé pod-mírovosti praktikované v tomto podniku
bychom vědomě lhali, chybí nám ještě dobře pět beček. No nic, řekneme, že jsme to množství zaplatili, to lépe
vystihuje skutečný stav věcí.
E., zastupující šéfredaktor

85. BudChess Cup
Říjnový turnaj BudChess série se odehrál opět
v rodném salonku, což většina hráčů kvitovala
s povděkem. Obavy, že nebudeme mít dostatek
prostoru pro hru, se nenaplnily. Zřejmě se projevily
důsledky krize a v celém podniku se kromě nás až
do večerních hodin nalézali pouze ti nejskalnější
návštěvníci vykazující se za posledních několik let
100 % docházkou. Nás – hráčů – se sešlo celkem
16, což je v poslední době obvyklý počet. Znovu
chyběl „JFK“ Jara Kozák a taky Ivan Pařízek,
nepřijela ani celá ježovská squadra, čímž nám
chyběl putovní pohár pro vítěze hlavní soutěže (v
držení jej má Lukáš; na tomto místě je třeba uvést,
že Pytlák v pátek před turnajem osobně přivezl po
tři měsíce nezvěstný pohár pro nejlepšího amatéra,
za což mu děkujeme). Naopak jsme mezi sebou po
sedmiměsíční pauze přivítali Docenta a také dva
nováčky. Prvním byl Honza Kořínek, kterého jsme
už ovšem dobře znali z účasti na ždánickém
Štěpánském turnaji nebo z nedávného okresního
přeboru. Druhým nováčkem byl pan Zdeněk
Přikryl. I on hrál v září na okresním přeboru, ale
prohrál v prvním kole a domníval se, že je vyřazen
a odešel domů, ani guláš neochutnal. Celkový
počet hráčů, který hrál v alespoň jednom turnaji
BudChess série se tak už zvýšil na 69!

Účastníci turnaji pilně sbírající body do hlavní soutěže.
Vlevo vzácný účastník turnaje Docent

Turnaj samotný se odehrál zcela v režii Petra
Trávníčka, který v sedmi kolech neztratil ani bod a
již po šesté zvítězil. Navíc dosáhl třetí výhry
v řadě. Jeho BELO performance činila 169, což je
šestý nejlepší výsledek v celé historii. Jako druhý
se umístil Roman, který získal 5 bodů, přičemž
prohrál pouze s vítězem a jinak utrpěl dvě remízy.
Na třetím místě se umístil výborně hrající pan
Šebesta před Laďou Š. Oba získali 4,5 b a vzájemná
partie skončila remízou, takže rozhodla další kritéria.
Následovali E. a Tonda (oba 4 b) před čtyřčlennou
skupinou hráčů, která získala 3,5 bodu.
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Z nich byl nejlepší Laďa (7.) před nováčkem
Honzou K., Liborem a Broňou. Tomu se tentokrát
příliš nedařilo a- aby neztratil krásnou třetí pozici
v celoročním hodnocení - byl v partii se Zdenálem
nucen beze zbytku ve svůj prospěch využít faktor
času. Ostatní šest hráči nezískalo 50 % bodů.
Z hráčů, kteří obvykle končí v horní polovině
tabulky, každý někde neočekávaně ztratil body.
Slámič (11.) prohrál z Docentem, takže figurky se
rozletěly po salonku, a Laďa K.(12.) s Punkvou.
Amatérskou trofej získal slušně hrající Docent (3b),
před Punkvou (2 b), Zdenálem a nováčkem
Zdeňkem Přikrylem (oba 1 b).
Stupně vítězů 85. turnaje Budchess série

Nový účastník Budchess série Zdeněk Přikryl

V celkovém hodnocení 7.ročníku je na čele Petr Tr.
se 138 body o 11 bodů před Romanem. Tato
dvojice si to pravděpodobně rozdá o vítězství,
přičemž as rozhodne to, zda se oběma soupeřům
podaří vyjednat doma propustku na závěrečný
ždánický turnaj, při kterém se bude rozdávat hodně
bodů. O třetí místo bude ještě rovněž tuhý boj.
Zatím je třetí Broňa se 110 body před panem
Šebestou (101 b) a Laďou Šmídem (90 b). Je
všeobecně dobře známo, že každý z obou
Broňových pronásledovatelů je schopen vyhrát oba
zbývající turnaje, pokud bude v optimální pohodě.
BudChess Amater Trophy suverénně ovládá
Punkva, který je již prakticky jistým vítězem,
protože má náskok 13 bodů. O druhé místo si to
rozdají Zdenál s Docentem, protože Lukáš
přestoupil k profesionálům.
Hlavní turnaj vyhrál rovněž Petr Tr. 14 b (+7=00;p7) před Tondou s 11 b (+3=2-2;p7) a Romanem
s 11 b (+4=2-1;p6). V celoročním hodnocení vede
Laďa K. se 111 b před Punkvou (93 b) a Liborem
(92 b).

Turnaj v bleskové hře měl zvláštní náboj. Petr Tr.
prohlásil, že chce toho večera vyhrát všechny tři
soutěže, což se zatím v historii stalo třikrát.
Dokázali to Slámič, Tonda a naposled letos
v květnu sám Petr Tr. Do turnaje se přihlásilo
celkem 11 hráčů včetně dvou nově příchozích Goji
a Bubinova bráchy Štefla. Vzhledem k vysokému
počtu účastníků byly vytvořeny dvě skupiny,
přičemž do finále se propracovali Petr Tr. a loňský
král bleskovek PM Libor. K všeobecnému
překvapení PM Libor zvítězil. V boji o třetí místo
porazil Roman Tondu. Vzhledem k tomu, že
v prosinci ve Ždánicích se bleskovky hrát nebudou,
bude listopadový turnaj letos poslední. Na čele
celkového hodnocení je Roman s náskokem 13
bodů na trojici Slámič, Libor a Petr Tr. Romanovo
vítězství je tak prakticky jisté.

Vítěz turnaje Petr Tr. s nováčkem našeho turnaje
Honzou K.

Podrobné pořadí naleznete ve výsledkových
tabulkách nebo na stránkách BudChess série
www.budchess.sweb.cz .
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Kompletní výsledky 85. turnaje Budchess cupu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

30.10.2010
Petr Tr.
Roman
Šebesta
Laďa Š.
E.
Tonda
Laďa
Honza K.
Libor
Broňa
Slámič
Laďa K.
Docent
Punkva
Zdenál
Přikryl

Pořadí 7.ročníku
BudChess série
1. Petr Tr.
2. Roman
3. Broňa
4. Šebesta
5. Laďa Š.
6. Kozák
7. Libor
8. Laďa K.
E.
10. Slámič
11. Heindl
12. Tonda
13. Václav
Laďa
15. Ingr
16. Honza
17. Jandásek
18. Punkva
19. Pařízek
20. Vlčák
21. Bivoj
22. Pet-Net
Petřík
Rosťa
25. Lukáš
26. Lubomír
Pavlík
28. Radek
29. Štoudek
30. Prašulda
31. Zdenál

ELO
2138
1772
1915
1845
1351
1511
1601
1735
1524
1554
1538
-

138
127
110
101
90
86
84
82
82
66
58
57
48
48
43
42
41
39
37
30
27
23
23
23
21
16
16
15
14
13
12

BELO Perfo + / 153
169 16
129
141 12
127
130
3
118
126
8
107
106
-1
112
105
-7
92
113 21
103
114 11
105
109
4
119
106 -13
105
95
-10
109
87
-22
81
87
6
89
86
-3
86
61
-25
50
52
2

Body
7
5
4½
4½
4
4
3½
3½
3½
3½
3
3
3
2
1
1

Buchh

31
26,5
22,5
21,5
28
27
27
22,5
23
19,5
18
21,5
21

32. J.Španěl
Honza K.
34. Milan
Docent
36. Doxanský ml.
37. Vont
38. Pytlák
39. Jakub
Polis
41. Přikryl
Milhause
Hubek
Hlavatý
Staňa

9
9
8
8
7
5
3
2
2
1
1
1
1
1

Amater BudChess
Trophy
1. Punkva
2. Lukáš
3. Zdenál
4. Docent
5. Vont
6. Pytlák
Jandásek
8. Polis
Jakub
10. Staňa
Hubek
Milhause
Přikryl

23
10
9
8
4
3
3
2
2
1
1
1
1
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S-B

12
9,5

Bud Cup - hlavní turnaj
1. Laďa K.
111
2. Punkva
93
3. Libor
92
4. Petr Tr.
73
5. E.
69
6. Tonda
68
7. Pařízek
63
8. Laďa Š.
59
9. Roman
56
10. Broňa
51
11. Slámič
43
12. Lukáš
35
13. Vlčák
31
Zdenál
31
15. Pet-Net
25
16. Laďa
24
17. Ingr
18
Kozák
18
19. Honza
16
20. Pytlák
13
Radek
13
22. Hlavatý
11
Milan
11
Honza K.
11
25. Milhause
8
26. Prašulda
7
Docent
7
28. Jandásek
4
Pavlík
4
Petřík
4
31. Vont
3
Staňa
3
33. Hubek
2
34. Bivoj
1
BudChess Blitz Cup
1. Roman
2. Slámič
Petr Tr.
Libor
5. E.
6. Broňa
Tonda
8. Laďa K.
9. Zdenál
Goja
11. Punkva
12. Honza K.
Laďa
Radek
Vont
16. Murphy
Bivoj
18. Štefl
Hlavatý
Bubin

46
33
33
33
31
27
27
19
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

Josef Šebesta mistrem Evropy!

Zahájení sezóny v Novém Boru.

Pan Šebesta byl kdysi jedním z prvních (po Ivanovi
Pařízkovi a Laďovi Šmídovi) registrovaných hráčů (v
našem žargonu profesionálů), kteří zavítali do
šachového salonku Bud – centra. Jeho příchodem se
herní úroveň našich turnajů podstatně zvýšila a
konfrontace s ním pomohla i k výkonnostnímu růstu
celé řadě amatérů. Pan Šebesta zvítězil ve třetím,
čtvrtém a pátém ročníku BudChess série a v celkem 20
turnajích a je dodnes historicky nejúspěšnějším hráčem
BudChess série. Nyní se mu podařilo dosáhnout dalšího
významného úspěchu. Jak informovala anglická
internetová média, silný český tým v Coventry obhájil v
listopadu svůj evropský titul USIC, když vyhrál všechny
tři své zápasy. V prvním kole porazil britský tým
5,5:1,5, dále Švýcarsko 4,5:2,5 a nakonec Rakousko
4:3. Nejlepšími hráči českého týmu byli František
Savkov a Josef Šebesta, kteří vyhráli všechny tři svá
utkání.

Už v srpnu jsme obdrželi pozváni od Bolka z Nového
Boru, abychom konečně jednou zavítali k nim, do
Nového Boru, tentokrát na slavnostní zahájení
extraligové sezony. Původním záměrem bylo, že do
Nového Boru tentokrát skutečně pojedeme, dokonce ve
větším počtu, abychom dodali zahájení sezony patřičný
lesk. Jak se však termín blížil, naše delegace se
zeštíhlovala (do cesty nám totiž vstoupilo zahájení
sezony na opačném straně šachových soutěží – našeho
okresního přeboru II), až nakonec byla jen dvojčlenná
(já – E. a moje Alena). Již dopředu můžu konstatovat,
že ti, kteří nejeli, mohou litovat, zatímco my jsme si
užívali VIP zázemí, které nám bylo k dispozici.

Šachoví velmistři na exkurzi v novoborské sklarně

Druhý zprava náš medailista
Turnaj byl bodován podle dříve užívaného
„olympijského“ systému, kdy body družstva tvoří
souhrn všech výsledků jednotlivých hráčů družstva,
takže každý získaný půl-bodík je důležitý. Konečné
výsledky: 1. Česko 14 b; 2. Švýcarsko 10,5 b; 3.Velká
Británie 10 b; 4. Rakousko 7,5b. USIC je mezinárodní
sportovní unie železničářů, která zastřešuje sportovní
aktivity příslušníků modré armády v celkem 22
sportech. Blahopřejeme panu Šebestovi k velkému
úspěchu!

A novoborští zahájení sezony pojali skutečně velkolepě.
V hotelu Pražák, kde extraligový mistr hraje svá utkání,
byla v pátek uspořádána výstava fotografií Vladimíra
Jagra s šachovými motivy a přednáška velmistra
Lubomíra Kaválka o Bobby Fischerovi. GM Kaválek
předvedl některé zajímavé partie Fischera a rozbory
okořenil celou řadou historek, která má z osobního
setkávání s legendárním Bobbym. Celá přednáška s
dotazy trvale bezmála dvě hodiny. Poté následovala
autogramiáda a občerstvení formou rautu.

Velmistr Lubomír Kaválek při přednášce
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Na závěr povedeného večera sehrál velmistr Kaválek
simultánku proti 23 soupeřům. Simultánka byla
zahájena v 19.30 hodin a 67-letý GM Kaválek (ELO
2527) ji ukončil bez jediného přerušení půl hodiny po
půlnoci, takže trvala 5 hodin. Proti 23 soupeřům dosáhl
výsledku +15 =7 -1, přičemž je třeba uvést, že proti
němu nastoupila celá řada hráčů, jejichž ELO značně
přesahuje hranici 2000 a že GM Kaválek již dobře 20 let
šachy závodně nehraje. Mezi hráči byli i tři účastníci
BudChess serie. Říčanský Tomáš Vavřinec dokázal
dokonce remizovat. Na Viktora se pan Kaválek
obzvlášť soustředil, takže Viktor těsně po půlnoci
prohrál. No a konečně jsem si s velmistrem zahrál i já
sám (E.). Co k mé partii a hře uvést? Myslím, že ji
směle můžu zařadit do mé připravované knihy „Jak
rychle prohrát sicilskou, varianta Najdorf “. Jsem totiž
už dost slušný expert na to, jak se v této hře dostat velmi
rychle do rozhodující pasivity vedoucí k jisté prohře.
Prostě, tentokrát jsem odehrál 34 tahy a svého krále
položil čtvrt hodiny před půlnocí. Po skončení
simultánky následovalo ještě posezení s kytarou,
kterého jsme se již neúčastnili.

Na Štěpána opět ve Ždánicích.
V nedávno uplynulých dnech se podařilo úspěšně
uzavřít složitá jednání, takže můžeme oficiálně oznámit,
že závěrečný turnaj 7.ročníku BudChess série se bude
opět konat ve Ždánicích v hotelu Radlovec, a to v neděli
26.prosince 2010 od 13 hodin. Turnaj je vypsán jako
otevřený a pořadatelsky je plně v gesci ždánického
šachového klubu. Jak víte z minulých ročníků, jedná se
o společenskou událost mimořádné úrovně, takže je to
pro většinu hráčů skvostná příležitost pozvat na turnaj i
své životní partnerky, které tak na vlastní oči uvidí, jak
se ti jejich chlapi umí bavit.

Uvolněná atmosféra loňského turnaje

Evžen při simultánce s nezvyklým podpůrným nápojem
Druhý den od desíti hodin hrál 1.Novoborský ŠK proti
papírově slabšímu soupeři A64 Grygov. Na většině
šachovnic byl rozdíl mezi hráči vysoko překračující 100
ELO bodů. Skutečná situace na šachovnicích však
tomuto rozdílu příliš neodpovídala. V kavárně nedaleko
hrací místnosti on-line přenášené partie komentovali
GM Kaválek, GM Vokáč a GM Cvek, což nám laikům
usnadňovalo orientaci v dění na šachovnicích. Partie
kromě nich komentoval i rozjařený manažer Grygova,
který hlasitě doufal v zázrak. Novoborští se skutečně
značně zapotili, než se jim podařilo nepříznivý stav
zvrátit a nakonec zvítězit nejtěsnějším výsledkem
4,5:3,5. Na závěr musím Bolkovi (a spol.) za poskytnutí
příležitosti být účastníkem tohoto zahájení sezony velmi
poděkovat. Bylo to skutečně zajímavé. Jen pro srovnání:
Nový Bor je přibližně město velikosti Kyjova a marně
dumám, kde bychom my podobnou akci mohli
uspořádat, až se do té extraligy dostaneme. Fakt nevím.
Ještě že máme na přemýšlení nejmíň 5 let, protože ani
letos už do KP I nepostoupíme.

Kromě toho turnaj je i první částí letošního mistrovství
v kužachu (druhá – kuželková – část se koná ve středu
29.prosince od 16 hodin v Dubňanech). Je už nejvyšší
čas přerušit Slámičovo panování! Nechme se překvapit,
jaké další novinky ždáničtí pořadatelé připraví. Většině
z nás ke štěstí bude stačit i to, že snad spatříme
usměvavou tvář Radka, který mezi nás naposled zavítal
v květnu letošního roku. Všichni jste srdečně zváni!

Medailisté Štěpánského turnaje 2009 ve Ždánicích:
1. Roman 2. Jarda Kozák 3. výrazná osobnost
ždánských turnajů František Dules Kašpárek

Foto v článku - Vladimír Jagr www.nss.cz
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Zprávy z profesionálních šachových
soutěží.
Zatím co se nám 7.ročník Budchess Cupu pomalu blíží
do finále, týmové soutěže, ve kterých hrají účastníci
Budchess série mají za sebou první kola soutěží.
Krajský přebor II. odehrál 3 kola.
Tým Kyjov A má na kontě po jednom vítězství, remíze
a prohře. Ve druhém kole remizoval na půdě silného
Hodonína, za který hraje i současný leader Budchess
cupu Petr Tr. Z tohoto utkání nám připravil reportáž
hrající kapitán A týmu Laďa Šmíd, kterému teď
předáváme slovo:
Dne 7.11.2010 jsme zajížděli na derby krajského
přeboru Hodonín - Kyjov bez třech hráčů základní
sestavy, ale v bojové náladě. Po příjezdu jsme se
dozvěděli, že za domácí nenastoupí lídr Michal
Provazník. Družstva nastoupila v těchto sestavách : 1.
Trávníček - Zubalík 2. Makovička - Matula 3. Ling Čechal 4. Vlčko - Šmíd 5. Myšulka - Ledvina 6. Piťo Strmiska 7. Taptič - Machala 8. Borufka - Ingr.
Po první obchůzce mě bylo zle, Libor Ledvina se dostal
do neřešitelné pozice po teoretické oběťi střelce na h7,
po přijetí dostane mat po pár tazích, po nepřijetí si Libor
o pár tahů partii prodloužil,ale jak říkal: „Stojím zle, už
to nerozchodím“, a nerozchodil to. V partii Taptič Machala se hrál Královský gambit, a Libor,místo aby
vrátil pěšce a dokončil vývin a stál by zcela vyrovnaně,
se rozhodl pěšce držet, takže po dvou hodinách jsme
prohrávali 2 : 0. Myslel jsem si, že snížím, převedu hru
do vyhrané pěškovky , ale ouvej, byla z toho vyrovnaná
věžovka, se kterou se nedalo nic dělat 2.5 : 0, 5. V tu
dobu mě oznámil Jenda Čechal, že stojí na prohru, jeho
prund jsem viděl. Oznámil jsem jako kapitán v tomto
utkání Pavlovi a Romanovi, jak se zápas vyvíjí a
požádal je hrát na tvrdo, stejně jako Miru a Frantu. V
tuto chvíli se ale průběh zápasu zcela mohl otočit, ale
Roman neviděl zisk pěšce. Sotva to přehlédl (neviděl to
ani jeho soupeř), tak jsem mu oznámil, že Pavlík
remizoval, ale že Jenda určitě neprohraje, protože Broňa
Ling Jendovi vrací chybu i s úroky ( po zápase řekl, že
byl nejlepší hráč Kyjova), věděl jsem, že na výhru stojí i
Mira Zubalík a vyhranou koncovku má Franta s
Borufkou. První zcela prohranou pozic vzdal Petr
Trávníček, těsně následován nejlepším hráčem Kyjova
Broňou Lingem. Pak zvítězil vyhranou koncovku Franta
a vedli jsme 4:3, ale bohužel horší koncovku neudržel
Roman a tak závěrečný výsledek byl 4 : 4. Musím
konstatovat, že to byla spravedlivá, i když možná přece
jenom trochu šťastná remíza.
.

Tolik o utkání náš reportér, kterému moc děkujeme a
věříme, že se dočkáme v budoucích číslech Tahu zdar
dalších poutavých reportáží. Zbývá dodat, že tým Kyjov
A ve třetím kole kole prohrál s profesionálním týmem
Sudoměřic a je na 8.místě tabulky.

Okresní přebor I.
V okresním přeboru byla odehrána dvě kola. Naši
ždáničtí přátelé se se svými dvěma výhrami zařadili
k favoritům na titul okresního šampiona. Uvidíme jak se
jim podaří rozvrhnou síly nadcházející šachový víkend,
který bude na šachově akce bohatý. Po sobotním
Budchess cupu se totiž hraje ráno od 9.30 ve ždánickém
hotelu Radlovec již třetí kole soutěže. Naštěstí pro
ždánické přátele budou hrát s týmem Kyjova B, který se
z valné části bude v sobotu v Bud centru také
angažovat, takže k nerovnováze sil patrně nedojde.
Z dalších týmů hrajících okresní bundesligu se zmíníme
ještě o Šardicích, kde Roman a Dules mají velký podíl
na zatím 100% úspěšnosti. Ježov je po dvou kolech
s jednou remízou 7. před týmem Kyjova B, který je
zatím bez bodu. Jelikož se patrně letos z organizačních
důvodů sestupovat do OPII nebude, tak není důvod
k panice, nicméně po minulém mistrovském ročníku to
jistý posun je. Není třeba však házet flintu do žita.
Například v památném ročníku 2006/07 v OPI byl
Kyjov B poslední bez bodu až do 21.ledna a nakonec
se stačil ještě probojovat na konečné 5.místo!

Okresní přebor II.
Jediný tým v této soutěži s hráči z Budchess série Kyjov
C vstoupil do soutěží okresního přeboru úspěšně a se
100% ziskem bodů soutěž vede. Na oslavy je však zatím
ještě času dost protože silné týmy Prušánek a Dubňan
teprve přijdou na řadu.

Reporáže z okresního šachu Petra Krolopa
Pro ty naše čtenáře, kteří mají přístup na internet bych
chtěl nakonec doporučit pěkné stránky pana Petra
Krolopa, který pravidelně referuje o šachovém dění na
okrese a o Krajském a okresním přeboru na
http://krolopp.blog.cz
Naši čtenáři tam najdou i
reportáže z utkání Hodonín – Kyjov A a Kyjov B –
Dubňany. Pan Krolop dokonce na svých stránkách
umožňuje svým čtenářům přehrát si své některé partie!
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