Vážení přátelé tahu,
letošní rok v šachovém a vůbec celém našem sportovním hnutí zatím neprobíhá příliš uspokojivě. S napětím
všichni sledujeme potíže firmy Sazka, která asi brzy zkrachuje a s ní i většina amatérsky vykonávaných sportů,
k nimž patří i šachy. Ještě, že šachisté jsou na tom lépe, než ostatní sportovci. Až totiž dojde k této nechtěné, ale
nezvratné události, šachové hnutí a jeho soutěže nezahynou, neboť je tu náš spolek a BudChess série. Rádi
přivítáme všechny, kteří chtějí provozovat svého celoživotního koníčka, v šachovém salonku Bud centra. Ovšem
pozor! U nás si každý svého koníčka i útratu financuje zcela sám,všichni pracují bez nároku na odměnu, žádné
cesťáky ani jiné podobné náležitosti neproplácíme. Rovněž nikdo nevyhraje žádnou finanční cenu, na druhé straně
však ani nevybíráme žádné startovné. Pouze v případě poruchy hodin nebo potřeby zakoupení šachového
materiálu je příslušná částka jednorázově vybrána. Neexistuje ani žádný každoroční členský poplatek a šachový
koeficient BELO Vám bude spočten zcela zdarma. Zatím probíhá výpočet ručně, ale pokud se naše řady rozrostou,
bude vyvinut příslušný program, který BELO spočte automatizovaně. Zdá se tedy, že našimi jedinými problémy
k řešení jsou nedostatečná kapacita šachového salonku Bud centra a skutečnost, že naším hracím tempem je rapid
na 20 minut. To však nejsou žádné nepřekonatelné potíže. Naše budoucnost je světlá!
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

87.turnaj BudChess série
ŽdániceOpen 2010
Tradiční Open ve Ždánicích byl důstojným
vyvrcholením 7.ročníku BudChess série. Turnaj byl
vzorně připraven členy ždánického šachového
klubu, mezi nimiž jsme mohli po dlouhé době
spatřit Radka. Turnaje se celkem zúčastnilo 28
hráčů z osmi klubů a neregistrovaní, což je mírný
pokles proti minulým letům, kdy postupně hrálo 33,
34 a 29 hráčů. Tento pokles byl způsoben neúčastí
některých domácích hráčů (Petr B, Martin, Zubalík)
a některých hráčů BudChess série (Tonda, Roman,
Kozák, Zdenál, Docent). Jinak však bylo pole herně
nejkvalitnější v historii. Turnaje se zúčastnilo 20
hráčů s ratingem (stejně jako v loni), jejichž
průměrné ELO dosáhlo 1680 (v loni 1629), přičemž
průměrné ELO první desítky bylo 1837 (v
loni1761). Mezi účastníky byli 22 hráči, kteří se již
v minulosti zúčastnili alespoň jednoho turnaje
BudChess série (s výjimkou open turnajů) a tudíž
hráli o poslední body v sedmém ročníku. Mezi šest
hostů patřili pánové Kašpárek, Arnošt Poláček,
„Libas“ Machala, Zavrtálek, úřadující přeborník

Ve Ždánickém hotelu Radlovec je již všechno připraveno
k zahájení nejvýznamnější údálosti ždánické šachové
sezóny. Slovo si předávají prezident turnaje Radek a
ředitel turnaje Evžen.

okresu Kyjov David Běťák, kteří už všichni
nastoupili k alespoň jednomu open turnaji, takže
jediným skutečným nováčkem byl Karel Daněk,
opora Šardic z OP-I. Už při prezenci se vyjasnila
otázka vítěze 7.ročníku BudChess série, protože
k turnaji se z rodinných důvodů nemohl dostavit
Roman a Petr Tr. tak tento ročník předčasně vyhrál.
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který pouze dvakrát remizoval v posledních dvou
kolech a v přímém souboji porazil i druhého
v pořadí Rosťu Pukla. Ten vyhrál všech šest svých
zbývajících zápasů, ale to stačilo jen na druhé
místo. Třetí místo v celkovém pořadí obsadil
výborně hrající Petřík před Davidem Běťákem (oba
5 b). Na pátém místě se umístil nováček Karel
Daněk, který překvapivě porazil Petra Tr. (skončil
6.).Stejný počet 4,5 bodu získali ještě Honza K. a
Libas. Více než 50 % bodů získali ještě čtyřbodoví
hráči pánové Šebesta, Ingr, E. a nejlepší hráč
domácího klubu Pavlík, který tak obhájil titul
přeborníka ždánického klubu v rapidu. Další pořadí
bylo velmi vyrovnané, protože do rozmezí půl bodu
se vměstnalo celkem 11 hráčů.
Přesné pořadí nalezne v tabulce. V hlavním turnaji
zvítězil Petřík s 11 b před Liborem a Honzou K.
s 9,5 b. Vítězem 87.turnaje BudChess série se stal
Rosťa před Petříkem a Petrem Tr. Nejlepším
amatérem turnaje byl vyhlášen David Běťák a
nejlepším amatérem BudChess série Punkva před
Zdeňkem Přikrylem (zaznamenal další osobní
zlepšení na 1,5 b) a Polisem. Damský pohár nebyl
stejně jako v loni udělen.
O dobré umístění se bojovalo ze všech sil

Dalo by se říct, že snad až bez boje, ovšem kdyby
Petr nedorazil takřka s nasazením života až ke konci
prvního kola. První partii proti Libasovi tak prohrál.
Příliš se mu nedařilo (na jeho poměry) ani v dalším
průběhu turnaje, takže se nechal slyšet, že výjezdní
turnaje jsou pro něj zakleté, protože podobně hrál i
na Kameňáku. Turnaj byl velkým bojem mezi
Rosťou Puklem, Petříkem Doležalem, Arnoštem
Poláčkem, panem Šebestou a okresním přeborníkem
Davidem Běťákem, který tak potvrdil, že zářijový
výsledek nebyl žádná náhoda. Ze začátku turnaje se
na špici objevili i Laďa Šmíd a pan Kašpárek, kteří
však s přibývajícími koly poněkud vadli. V turnaji
nakonec zvítězil nejstarší účastník Arnošt Poláček,

Turnaj byl zakončen výborným sponzorským
štěpánským gulášem, na kterém si pochutnali
všichni hráči a příznivci, mezi nimiž jsme mohli
spatřit Ještěra, který možná doplní řídnoucí řady
juniorských nadějí BudChess série.
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Vítězem 7.ročníku BudChess série se stal Petr Tr.
před Romanem. V boji o třetí místo došlo k rovnosti
bodů, když pan Šebesta dokázal dorovnat
sedmibodový rozdíl, takže muselo rozhodnout další
kriterium, kterým je lepší umístění v jednotlivých
turnajích. To rozhodlo ve prospěch Broně, který
jeden turnaj vyhrál, zatímco pan Šebesta skončil
nejlépe druhý. K dovršení všeho oba dosáhli své
nejlepší umístění v turnaji na Kameňáku. Vítězem
hlavního turnaje (Bud cup) se stal již v předstihu
Laďa K. před Liborem a Punkvou. Vítězem
celoročního hodnocení bleskovek je Roman před
Petrem Tr. a Slámičem a BudChess Amater Trophy
vyhrál Punkva před Lukášem a Zdenálem. Podrobné
pořadí
všech
soutěží
naleznete
ve
výsledkových tabulkách
nebo
na
stránkách
BudChess série www.budchess.sweb.cz. Všem
úspěšným blahopřejeme!
.

Je nutno použít další kriterium, které nám hráče dá
do odpovídajícího pořadí. Zdá se, že dobrým a
použitelným kriteriem je pořadí hráčů v hlavním
turnaji. Jubilejní 5000 dávku aplikoval hráč, který
byl nejlépe umístěn z těch co měli 6 dávek. Ještě
než prozradím jeho jméno, dovolte mi krátkou
úvahu. Bylo by asi spravedlivé, kdyby se tohoto
vysokého čestného ocenění dostalo některému ze
zasloužilých borců hlavního turnaje jako jsou
Punkva, Tonda, Laďa K., Libor, Laďa Š., Ivan
Pařízek nebo Bivoj. Tonda a Bivoj se z boje vyřadili
sami, protože se vůbec nedostavili, všichni ostatní
se však dostali do nejužšího výběru. Nakonec
rozhodla zdánlivá drobnost. Laďa K. omylem
aplikoval pouze 6 dávek místo běžných 7. Pokud by
se mu povedl obvyklý výkon, stal by se šťastlivcem
Punkva, protože by klesl z prvního na druhé místo
v číselné řadě. Takto se však držitelem jubilejního
certifikátu stal vítěz hlavního turnaje Petřík,
kterému blahopřejeme, stejně jako všem, kteří se o
dosažení hranice zasloužili.

Bájná hranice 5000 dosažena!
Na ždánickém turnaji došlo konečně k překonání
bájné hranice 5000 dávek podpůrného nápoje. Jak
bystrý čtenář ví, chybělo nám k dosažení této
hranice pouze 20 dávek. Vzhledem k tomu, že
k dosažení hranice došlo už v průběhu druhého
kola, nebylo v silách řídícího soutěže určit na místě,
kdo jubilejní dávku užil. Z toho důvodu byl
šťastlivec určen zpětně použitím následující
metody. Soutěže se účastnilo 18 aplikujících hráčů.
Předpokládáme, že všichni si po svátcích prožitých
v rodinném kruhu museli ihned dát jednu dávku,
aby vánoční zážitky spláchli. Poté následovala
druhá dávka. Logicky dříve se k ní -při rovnoměrné
aplikaci- dostal ten, který celkem požil dávek více.
Seřadíme tedy hráče podle počtu dávek a dostaneme
následující číselnou řadu 7,6,6,6,6,6,6,6,5,5,5,
4,3,3,2,2,2,1. Nás zajímá druhý hráč v pořadí,
protože 20-18=2. Zde však máme celkem sedm
hráčů se stejným počtem dávek = 6.

Vítěz hlavního turnaje a držitel certifikátu „5000“

Slámič sesazen z trůnu aneb 3.šampionát
v kužachu.
Letošní (už třetí) ročník šampionátu v kužachu měl
zvláštní náboj, protože bylo nutné zabránit
Slámičovi v dosažení hattricku. To se nakonec
povedlo, ale dokázal to hráč, který ani neví, že
nějaký kužach existuje… Kužach je – jak skoro
všichni víte – šachově-kuželkářský dvojboj. Pro
určení celkových výsledků je šachový výkon
přepočítán pomocí BELO performance, jejíž
čtyřnásobek je sečten s výkonem v kuželkách na
4x30 hodů sdružených. Mistrovství se koná vždy na
konci roku v rámci turnajů Ždánice Open v šachách
a dubňanského Štěpánského turnaje v kuželkách.
Letos bylo rozhodnuto velmi záhy.
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Další úspěchy v budování rozvinutého
hospodářství aneb výroční zpráva
BudChess klubu.
Jistě nám všem v denním tisku chybí úžasné statě
hodnotící, jak zdatně jsme si vedli v minulém
období, kolik tun ocele, litrů olivového oleje
a kilometrů toaletního papíru jsme vyrobili nad
plán, prostě jak skvěle si žijeme a hlavně budeme
žít. Pokusím se tedy tuto mezeru zaplnit
následujícími řádky.
Šampion v kužachu pro rok 2010 Arnošt i v ruchu
kuželny v plném provozu využívá každý volný okamžik
k šachovému tréninku.

V první – šachové - části totiž podal Arnošt takový
výkon, že do kuželek nastupoval s náskokem 160
bodů na Slámiče, což v podstatě bylo nemožné
dohnat. Arnošt pak podal výborný výkon i
v kuželkách a zvítězil v novém rekordu 970 b (!!!)
o 111 b před Slámičem a o 213 b před E. Letos se
vůbec nedařilo dvěma každoročním favoritům.
Laďovi se nevyvedly kuželky a Polis vyhořel
v šachách. Pořadí dané po šachách se tentokrát
měnilo jen minimálně, když jen Polis přeskočil
Punkvu. Soutěže se letos účastnilo pouze 6 hráčů,
přičemž celá řada potenciálních účastníků (Tonda,
Zdenál, Hubek, Vítek, Bubin, Bivoj, Docent…)
nebyla ochotna snést vysoké společensko-sportovní
nároky této soutěže.

Kalendář BusdChess série pro rok 2011
Zveřejňujeme kalendář turnajů 8.ročníku BudChess
série. Turnaje“classic“ se budou konat vždy
poslední sobotu v měsíci ve 13 hodin v šachovém
salonku Bud centra v Kyjově. 28.září se bude konat
3.ročník Svatováclavského přeboru okresu Kyjov
na Kulturním domě v Kyjově (k turnaji budou
nejpozději v srpnu vydány zvláštní propozice).
Závěrečný turnaj se bude opět konat ve Ždánicích
26.prosince. Stejně jako v loni se bude konat celovíkendový výjezdní turnaj a to v termínu od 17. do
19.června 2011 v některé příhodné destinaci
vzdálené od Kyjova (a Ždánic) tak daleko, aby se
tam dalo v klidu přijet a zároveň tak daleko, aby se
nedalo odjet nocovat do Kyjova. Tento výjezdní
turnaj totiž slouží ke stmelení kolektivu. Jak vidíte,
pro letošní rok jsme upustili od turnaje na
Kameňáku, protože to znamenalo zbytečnou
komplikaci pro hrající hráče (z příznivců této
myšlenky se turnaje nikdo nezúčastnil). Vítána je
jakákoliv iniciativa vedoucí k uspořádání některého
turnaje ve vlastní režii některého hráče (nebo
příznivce) v místě jeho volby v rozumné
vzdálenosti od Kyjova.

Loňský rok byl pro nás opět velmi úspěšný. Již na
jeho začátku jsme notně rozvířili stojaté šachové
vody, když světlo světa spatřilo první číslo našeho
společného časopisu »Tahu Zdar«. Už toto první
číslo mělo v Bud centru slušnou odezvu, i když se
nám nepodařilo udržet původní náklad 5-ti zdarma
rozdávaných výtisků.Museli jsme náklad snížit na 4
výtisky, ale dalšímu poklesu se nám už podařilo
zabránit a situaci stabilizovat. V současné době
máme dva stálé odběratele, další jeden výtisk je
archivován pro budoucí pokolení a jeden
vyvěšován v Bud centru, odkud ovšem vždy
nejpozději do týdne zmizí i s pracně vyrobeným
závěsem, takže asi máme nějakého dalšího
skrytého příznivce. Kromě toho je časopis rozesílán
přes e-mail jako tzv. SPAM, takže jej
pravděpodobně čte ještě někdo další. Celkem jsme
vydali 12 čísel a redakce se nám postupně rozrůstá
o externí spolupracovníky.
V červnu jsme opět uspořádali celo-víkendový
výjezdní turnaj, tentokrát do Beskyd. Akce, které se
účastnili i příznivci šachu, cyklisté, pracovníci
v kultuře a rodinní příslušníci, se setkala se
slušným úspěchem, pouze počasí nám nepřálo, ale
to se do příště změní, neboť jsme od přátel převzali
metodu, jak zajistit pěkné počasí.
V září jsme uspořádali první Šachový festival
Kyjov, který sestával z šachové simultánky GM
Marka Vokáče a 2.ročníku Svatováclavského
přeboru okresu Kyjov. S Markem Vokáčem,
zavítala do Kyjova taková šachová kvalita, o jaké
jsme dosud jen četli na serveru nss.cz. Abychom
měli ELO jako on, museli bychom být ve
skupinách nejmíň po třech (a to si ještě nejsem jist,
protože sečtením ELO hráčů se asi jejich společná
výkonnost příliš nezvýší).
V rámci okresního
přeboru jsme přešli od idealismu k materialismu,
když jsme místo upomínkové skleničky hráčům
dávali guláš, což se setkalo s kladnou odezvou.
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V červnu jsme vypomáhali ŠK 1923 Sokol Kyjov
s pořádáním Mistrovství ČR družstev mladších
žáků, když v pořadatelském sboru čítajícím v době
akce asi 15 lidí se téměř nevyskytoval nikdo, kdo
by nebyl ošlehán průvanem z ventilátorů Bud
centra. Zde se jedná o nadsázku, protože
ventilátory byly před časem zrušeny a nahrazeny
moderním odsáváním, na které je každý štamgast
náležitě pyšný.
V červenci navštívila v rámci studijního pobytu
delegace BudChess série Czech Open v Parubicích,
přičemž je velmi pravděpodobné, že se tam letos
s vysokými ambicemi vrátí jako hráči.
Jinak, kromě výše zvlášť zmíněných událostí, náš
šachový rok probíhal normálně, dále pokračovala
nezištná drobná každodenní práce, kterou zcela
samozřejmě každý z nás vykonává ve prospěch
kolektivu. Snad jediným neúspěchem je to, že se
nám dosud nepodařilo přilákat žádnou ženu-hráčku.
Je to s podivem, neboť je dobře známo, že máme
přichystán honosný Dámský pohár a že bychom
dávali dárek (asi kosmetiku nebo prášek na praní)
k MDŽ.

Bivoj skokanem roku
Titul skokan roku získává hráč, s největším
přírůstkem BELO k 1.1. oproti stavu před rokem.
Tuto soutěž letos ovládli hráči, kteří se
v současnosti našich turnajů účastní nepravidelně.
Skokanem roku se stal Bivoj s novým rekordním
přírůstkem +45 před Docentem (+16) a Václavem
(+12). Z pravidelně hrajících hráčů, kteří to mají
v této soutěži obtížnější, zaznamenal největší
zlepšení Broňa (+8) před Tondou a panem
Šebestou (oba +6). Vítěz soutěže poskytl krátký
telefonický rozhovor našemu redaktorovi, takže vás
můžeme seznámit s jeho plány pro nejbližší období.

Zatím naposledy předvedl Bivoj své šachové umění
28. září na Svatováclavském turnaji

Bivoj nejdříve podstoupí několik lázeňských
zdravotně očišťovacích kůr, aby byl optimálně
připraven na náročný program. Poté budou mít jeho
fanoušci vzácnou příležitost uvidět jej za šachovým
stolkem v Česku, neboť se v rámci tréninku
zúčastní II.ročníku Open Nový Bor, který se koná
od 12. do 19. února. Tento prestižní FIDE turnaj je
závěrečnou částí Czech Tour 2010/2011. Očekává
se účast asi 80 až 90 hráčů. Po té se Bivoj zúčastní
vyvrcholení jarní sezóny - mistrovství Evropy,
které se letos koná na konci března (21.3.-2.4.) ve
francouzském Aix les Bains. Jedná se o náročný
11-kolový turnaj a Bivoj obhajuje loňské 400.
místo. Turnaj je otevřený a může se jej zúčastnit
kterýkoliv zájemce. Ovšem startovné spolu s
poplatkem pořadateli činí 200 EUR (nehledě na
ubytovací náklady ve výši nejméně 500 EUR),
takže účastnit se mohou jen solventní jedinci. Jak
víte, Bivoj potřebuje ještě zisk alespoň půl bodu,
aby se objevil v nejbližším žebříčku FIDE. Držme
našemu reprezentantovi palce!

Zpravodajství z profesionálních soutěží
Krajský přebor
Redakci našeho časopisu se podařilo zajistit cenné
reportáže z utkání týmu Sokola Kyjov od našeho
hrajícího zpravodaje Ladi Š. Reportáže ze 4. a 5.
kola se nepodařilo z technických důvodů dostat do
našeho prosincového čísla, přinášíme je proto nyní
spolu s čerstvými zprávami z 6. a 7. kola. Nyní má
již slovo náš zpravodaj:
Dne 5.12. 2010 jsme zajížděli k utkání 4. kola KP
II. C do Brna s BK Moravskou Slavií Brno B. K
utkání jsme se i přes organizační potíže ( auta, hráči
) dostavili v bojové náladě bez třech členů základní
sestavy i přes špatné počasí včas. Po půlhodině
jsme se nečekaně ujali vedení, panu Maršálkovi na
šesté šachovnici zazvonil mobil, Při první obchůzce
jsem zpozoroval, že Jenda Čechal chystá laciný
kombinační dvojúder a Franta Ingr má pěšce, nikde
jsme nestáli hůře, Jendův mladý soupeř dvojúder
přehlédl, vedeme 2 : 0 a soupeř Franty Ingra pan
Hobra se pustil do kombinace chytit Frantovi
dámu. Kdo zná Frantu, ví , že poziční šach nic moc,
zato kombinačně je silný hráč, soupeř místo, aby
získal dámu ztrácí figuru 3 : 0, V tu dobu získávám
kvalitu, ale soupeř má dvojici střelců a silný útok.
Nabídku remízy přijímá Mira Zubalík s
Bronislavem Chmelíčkem 3,5 : 0,5. Obcházím
šachovnice a zjišťuji, že na osmé šachovnici
stojíme na prohru, pan Šebesta stojí výborně a
Roman Matula s největší pravděpodobností odrazí
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útok a zůstane mu figura. Na osmé šachovnici
prohráváme, hrubou chybou prohrává i Jožka
Šebesta, stav je 3,5 : 2,5, ale to už jsem odrazil útok
a s kvalitou víc vítězství vstříc 4,5 : 3,5 a Roman v
koncovce uplatňuje materiální převahu 5, 5 : 2,5.
Toto vítězství nás posunulo na 4 místo tabulky.

Dne 19.12. 2010 jsme přivítali v 5. kole KP II. C v
domácím prostředí ŠK Slavoj Velké Pavlovice B.
Družstva nastoupila 1. Zubalík Miroslav - Svoboda
Ivo 2. Šebesta Josef - Mayer Josef 3. Matula
Roman - Konik Robert 4. Čechal Jan - Hlávka
Stanislav 5. Šmíd Vladimír - Válek Milan 6.
Ledvina Libor - Michna Jan 7. Strmiska Pavel Hlávka Miroslav 8. Ingr František - Horák
Miroslav. Na třetí šachovnici po hodině hry vítězí
Roman Matula, já stojím výborně, pan Ingr má
pěšce, Mira Zubalík stojí dobře, Libor Ledvina jde
do kombinačních zápletek, špatně stojí Jožka
Šebesta a Pavel Strmiska má o dva pěšce méně,
Jenda Čechal stojí vyrovnaně. Vidím Liborovu obět
figury, vyhání krále doprostřed šachovnice a končí
to matem, vedeme 2 : 0 a nato pan Ingr přejde
kombinačně do vyhrané pěšcové koncovky 3 : 0.
Pak Mira Zubalík remizuje 3,5 : 0.5. V tu chvíli
dělám před časovou kontrolou plundřík, má pozice
se mění a stojím s pěšcem méně na prohru, Jožka
Šebesta ztratil kvalitu, naopak svoji pozic výrazně
vylepšil Jenda Čechal. Své partie prohráli Jožka
Šebesta a Pavel Strmiska 3.5 : 2,5. Já jsem dotáhl
pěšce na sedmou řadu a hrozil jeho proměnou.
Soupeř mně hrozil matem a také nasazením dámy,
přehlédl však v zápletce mé kombinační řešení,
obět kvality za postouplého pěšáka a střelce a tím
proměnu mého pěšce v dámu, musel za něho dát
věž 4,5 : 2.5 a nakonec v 15,30 hodin svoji pozic
vyhrává i Jan Čechal, který má v této sezóně
neuvěřitelnou bilanci pět výher z pěti partií
5,5 : 2.5 . Pěkné prožití svátků a vše nejlepší v
novém roce 2011, hlavně zdraví přeje všem Laďa.
Dne 9.1.2011 jsme zajížděli k utkání 6. kola k
favoritu soutěže do Velkých Pavlovic, Družstva k
utkání nastoupila v těchto sestavách 1. Marek Jiří Zubalík Miroslav; 2. Cupal Miroslav - Šebesta
Josef; 3. Balšínek Pavel – Matula Roman; 4. Fiala
Zdenek – Čechal Jan; 5. Brož Pavel - Šmíd
Vladimír; 6. Hicl Zdeněk- Ledvina Libor; 7.
Kynický František - Ingr František; 8. Bažík Petr –
Pařízek Ivan.. Už v zahájení Libor ztratil zadarmo
pěšce a tak se vrhl do útoku. Při první
obchůzce jsem zjistil, že na prohru stojí druhá a
třetí šachovnice a na výhru Franta Ingr. Za půl
hodiny nato prohráváme 2 : 0 , prohráli Jožka

Šebesta a Roman Matula. V tu chvíli jsem byl
přesvědčen, že stojím na výhru, pak dostal Ivan
Pařízek nabídku remízy, kterou přijal ( předtím
mohl vniknout menší kombinací věží na sedmou
řadu a stál by na výhru ). Domácím začal tuhnout
úsměv, protože přišlo nečekané snížení na šesté
šachovnici, kde při Liborově útoku se jeho soupeř
dopouští plundru - 2.5 : 1.5. Za hodinu
vyrovnávám, a za chvíli nato vítězí Franta Ingr a
najednou je to 2, 5 : 3 .5. Na čtvrté šachovnici má
pan Fiala s Honzou Čechalem v koncovce koně a 4
pěšce ( na e sloupci dvoj-pěšec ) proti věži se
dvěma pěšci, po pěti hodinách remiz - 3 : 4. V
závěru po téměř šestihodinovém boji potkává na
první šachovnici Mirka Zubalíka v době, kdy měl
Jirka Marek do konce partie 5minut a Mirek 10
minut, menší šachová tragédie. Nechal si dát
zbytečně jedno-tahový mat v zcela remízové pozici
4 : 4 a domácí měli radost pomalu jako z výhry,
zápasová remiz je totiž udržela v boji o postup.
V neděli 23.1. 2011 jsme přivítali v 7. kole KP C
ŠK Brno B. Nastoupili jsme bez 3 hráčů základní
sestavy a utkání se nám vůbec nepovedlo a dostali
jsme největší šlahačku co zde v Kyjově pamatuji.
Po hodině hry kapituloval na osmé šachovnici pan
Pařízek a v tu dobu nestál dobře pan Hejda. Já jsem
stál výborně, ale pustil jsem se předčasně do útoku
a ztratil jsem dva pěšce, přesto po soupeřově
nepřesnosti jsem mohl remizovat věčným šachem,
nevyužil jsem toho, také pan Čechal mohl hrát lépe
a stál by na výhru. Po dalších třech remízách na
první až třetí šachovnici ( Zubalík , Šebesta, Čechal
) sjíždíme jednu pozici za druhou, prohrál i pan
Ingr, který mohl pěšcovou koncovku zachránit.
Tolik náš zpravodaj osobně. V hodnocení
vystoupení kyjovských sokolů v 7.kole krajského
přeboru se náš zpravodaj v podstatě shoduje s
komentářem vedoucího soutěže panem Myšulkou,
který ve zprávě k 7.kolu uvedl:" Hosté si odvezli
přesvědčivé vítězství 1,5-6,5, když od čtvrté
šachovnice až do konce se to v zápisu o utkání v
domácí kolonce hemžilo samými vejci…" což
evokuje Laďovu výše zmíněnou šlahačku. Nutno
však dodat, že k žádné tragédii rozhodně nedošlo,
jelikož do konce soutěže zbývá dostatek kol, v
kterých naši reprezentanti jistě opět prokáží své
nesporné kvality.
Okresní přebor
V okresním přeboru se 16. ledna odehrálo 5.kolo,
které mělo jak jsme již avizovali v minulém čísle
Tahu zdar hodně napovědět o budoucím
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přeborníkovi okresní bundesligy. K derby utkání
totiž nastoupili hráči Šardic a Ždánic. Utkání
nakonec po vyrovnaném průběhu skončilo těsným
vítězstvím profesionálů ze Šardic, kteří tímto
výrazně nakročili k získání titulu.
Další prestižní derby se hrálo v Hodoníně, kde se
kyjovští sokolové utkali s domácím týmem, v jehož
řadách nastoupilo několik nadějných šachistů, o
kterých v budoucnu patrně ještě uslyšíme.

Jedna z partií, která hostům bodový zisk nepřinesla. Bílý
Slámič se odhodlal k výměně černého jezdce za 3 černé
pěšáky. Výměna by byla patrně korektní při přechodu
do koncovky, takto však černý (na tahu) ve střední hře
získal v centru drtivý tlak, kterému posléze bílý podlehl.

Největší naděje hodonínského šachu patnáctiletý Roman
Borůfka ELO 1911. Na lídra kyjovského týmu Honzu
však zatím ještě nevyzrál.

Vývoj utkání měl dvě fáze. V první poměrně rychle
vyhráli tři partie hosté hosté a v dobrém
rozpoložení se vydali prvním automobilem k
nedělnímu obědu.

V dalším 6.kole Kyjov přivítá doma tým Veselí,
Šardice Ježov a Ždánice silný tým Prušánek.
Ždáničtí borci by tak případným vítězstvím mohli
Šardickým výrazně dopomoci ke konečnému
prvnímu místu. Jinak toto kolo se odehraje 30.ledna
hned druhý den ráno po sobotním 88. BudChess
cupu. Věříme proto, že tento fakt nebude záminkou
ke snížené účasti našich Bud šachistů v těchto
kumulovaných významných sportovních akci. Pro
borce našich kvalit jistě bude takovýto sportovní
víkend výzvou k překonání sebe samých.
Okresní přebor II.
Jelikož se náš Bud tým v závěru minulého roku
vyhříval na výsluní, nemůže být současné místo ve
středu tabulky dosažené sérií proher a existenční
souboj o poslední příčku za týden 6.února s týmem
Dolních Bojanovic hodnoceno jinak než zklamání.
Sportovně však musíme přiznat, že soupeři byli
tentokráte lepší.
Poř.

Tradiční pilíř kyjovského týmu František Ingr v brzku
přehrál hodonínského soupeře.

Zbývající čtveřice kyjovských šachistů však k
všeobecnému překvapení získala již jen jeden
půlbod a tak utkání skočilo celkovou remízou
3,5:3,5.

Družstvo

V R P Body Partie Skóre

1. Prušánky C

3 2 0

11

13

16.5

2. Domanín

2 1 2

7

9

12.5

3. Kyjov C

2 0 3

6

9

12.0

4. Dubňany B

2 0 2

6

8

10.0

5. Dolní Bojanovice 1 1 3

4

6

9.0
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Ždánice Open 2010 - 87. Budvar Cup
Poř

26.12.2010

ŠK

ELO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A.Poláček
Rosťa
Petřík
D.Běťák
K.Daněk
Petr Tr.
Honza K.
L.Machala
Šebesta
Ingr
E.
Pavlík
Libor
Slámič
F.Kašpárek
Laďa Š.
Broňa
Laďa K.
Václav
Pařízek
Lukáš
Radek
Laďa
J.Španěl
P.Zavrtálek
Punkva
Přikryl
Polis

K
B
J
Š
H
P
K
B
K
Ž
Ž
K
Š
K
K
Ž
D
K
J
Ž
K
Ž
J
-

1636
2041
1647
0
2152
1601
1770
1915
1770
1778
1735
1553
1718
1845
1524
1538
1478
1636
0
1374
1511
0
1370
-

K
Ž
J
Š
B
P
H
D

ŠK 1923
Sokol Kyjov
TJ Kovo
Ždánice
SK Ježov
TJ Baník
Šardice
Sokol Bzenec
Sokol
Postupice
ŠK Hodonín
SK STAK
Domanín

8
5
3
2
2

BELO Perfo

115
132
112
129
151
114
107
131
109
109
108
109
101
95
118
118
104
101
86
90
87
96
80
114
82
53
74

148
143
134
136
114
126
118
124
119
113
105
107
107
107
111
98
97
96
97
95
99
89
92
93
67
65
59
45

+/
33
11
22
7
-25
4
17
-12
4
-4
-1
-2
6
16
-20
-21
-8
-4
9
9
2
-4
13
-47
-17
6
-29

Bod
y

6
6
5
5
4½
4½
4½
4½
4
4
4
4
3½
3½
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2½
2
1½
1½
½

B

S-B

BC

1.
29,5
2.
25
30
27 15,5 3.
27
15 4.
25,5
29
5.
24,5
6.
23,5
7.
20,5
8.
42
9.
23
10.
30
29,5
11.
26
12.
25,5 8,5 13.
25,5
8 14.
23,5
15.
22,5
16.
21
17.
18,5
18.
19.
19
17

20.
21.
22.

B Buchholz
S-B Sonnenborn-Berger
BC Pořadí Budvar Cup
Účastníci Budvar
Cup

1
1
1
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