Vážení přátelé tahu,
blíží se první vrchol naší sezóny – výjezdní turnaj na Rusavě. V těchto dnech dolaďujeme
poslední technicko-organizační záležitosti. Jak víte, přihlášeno je asi 25 lidí včetně přibližně 12
šachistů. Všechny přihlášené prosím, aby vážnost svého úmyslu zúčastnit se akce, vyjádřili
složením zálohy 500 Kč, tak abychom mohli provést závazné objednávky. Jak víte z minulosti,
pokud se některý přihlášený účastník nemůže akce z vážných důvodů zúčastnit, je mu záloha
v plné výši vrácena. Zálohy budou vybírány na dubnovém turnaji případně na pravidelných
tréninkových seancích, které se konají v prostorách Bud centra v Kyjově. Neváhejte se vyjádřit!

Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

90. BudChess Cup
Jubilejního již devadesátého turnaje BudChess série
se zúčastnil v poslední době obvyklý počet
sedmnácti účastníků. Poprvé od loňského
květnového turnaje zavítal do BudChess centra šéf
šardického šachu, nyní Brňák Radek, který se přišel
podívat, co je u nás nového. Přivítali jsme dva
nováčky, kteří však s námi již hráli na našich open
turnajích. Prvním byl Arnošt, lídr kyjovského céčka
a vítěz štěpánského turnaje ze Ždánic a tím druhým
pan Karel Daněk, opora Šardic, který ve stejném
turnaji dokázal porazit i Petra Tr. Ze stálých hráčů
se nedostavili Libor a Kozák, kteří se věnují i
dalším sportům, například turistice.
Turnajem celkem hladce prošel Petr Tr, který vyhrál
všech šest prvních kol a zaznamenal tak již své
deváté turnajové vítězství. Bohužel, v posledním
kole podlehl Laďovi Š, takže plný počet bodů jej
opět minul. Druhé místo obsadil Roman, zdánlivě
pouze o půl bodu zpět, ovšem o turnaji bylo
rozhodnuto již po páté kolo, kdy se utkali oba
nejlepší. Jinak však Roman porazil pány Heindla,
Šebestu i Laďu Š., takže uspěl proti kompletní
špičce turnaje. Jako třetí skončil pan Heindl s 5
body (prohrál jen s oběma nejlepšími) o půl bodu
před Laďou Š, který ztratil důležitý půl bod se svým
problémem – Slámičem. Následovala skupina
čtyřbodových. Jako pátý se umístil výborně hrající
Broňa před Slámičem (rovněž vynikající výkon,
ještě mu chybí porazit v prvním kole Petra Tr),

Vítězové 90.turnaje BudChess série:
hlavní - budchess - amatérský pohár.

nejlepším nováčkem Karlem Daňkem a obhájcem
vítězství panem Šebestou.Jako devátý skončil Laďa
K. s 3,5 b, který měl těžký los a tím poněkud více
remíz. Ve druhé části pole se umístili ti méně
úspěšní, z nichž ještě dobře dopadla čtveřice
tříbodových – Arnošt, Laďa, Ivan Pařízek a Tonda.
Většina těchto hráčů i zbytku pole upřednostnila (po
té co zjistila, že dnes to na vítězství nebude)
společenskou stránku turnaje. Vrcholem v tomto byl
Zdeněk Přikryl, který se rozhodl, že obhájí své
minulé vítězství v hlavním turnaji a již před prvním
kolem měl značný náskok asi sedm bodů. Bohužel
nasadil zřejmě příliš ostré tempo, takže po třetím
kole turnaj opustil, aniž vyčkal vyhlášení výsledků.
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Roman předvádí vzorovou radost ze získání trofeje

Vítězem mezi amatéry se poprvé stal Tonda,
který se svou výkonností (BELO nejvýše 100 a
ELO nejvýše 1400) kvalifikoval do soutěže. Jako
druhý se umístil král amatérů Punkva před
Zdeňkem Přikrylem a Radkem.
V hlavním turnaji zvítězil po druhé v historii
Roman s 12,5 b před Tondou s 11 b a Punkvou
s 10,5 b.
Doprovodného turnaje vsátého bleskové hře se
účastnilo celkem 6 hráčů a vítězem se stal beze
ztráty Petr Tr. před Romanem (3,5 b), Slámičem, E
(oba 2 b), Karlem Daňkem (1,5 b) a Tondou s 1 b.
Celoroční hodnocení BudChess série ještě pořád
nemá plně vypovídací hodnotu, protože je zatím
započten pouze jeden výsledek každého hráče. Na
čele prozatímního pořadí tak jsou pan Šebesta a
Petr Tr. se17 b před Laďou Š aRomanem se 16 b.
V hlavním turnaji je na čele obhájce titulu Laďa K.
s 32 b před Punkvou s 29 b a Liborem s 25 b.
Hodnocení bleskovek vládne Petr Tr s e 14 b přes
Slámičem a Romanem (oba 12 b). A konečně
hodnocení amatérů vede po třech turnajích Zdeněk
Přikryl s 9 b před Punkvou se 7 b a Tondou se 4 b.
V čele žebříčku podle koeficientu BELO je již 17
měsíců za sebou Petr Tr, který tak vyrovnal rekord
pana Šebesty z let 2006 až 2007 . Petr má ovšem
ještě něco nahráno a tak, pokud se na příštích
našich turnajích nezahlédneme u stakanu vodky
Morozeviče, tak se jeho vláda ještě protáhne…
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Žebříček podle koeficientu BELO k 1.4.2011
1. Petr Tr.
153 17. E
2. Rosťa
143 18. Pařízek
3. Roman
140 19. Laďa K.
4. Heindl
130 20. Arrnošt
5. Laďa Š
130 21. Václav
6. Šebesta
125 22. Laďa
7. Petřík
124 23. Tonda
8. Kozák
120 24. Docent
9. Jandásek
114 25. J.Španěl
10. Ingr
113 26. Lukáš
11. Broňa
109 27. Punkva
12. Slámič
108 28. Radek
13. Honza K.
108 29. Zdenál
14. Libor
108 30. Přikryl
15. Pavlík
107 31. Antonín
16. Daněk
107 32. Polis
Šachy
1.
Šebesta 17 (40) 21. Punkva
Petr Tr. 17 (34) 22. Lukáš
3.
Laďa Š. 16 (46) 23. Antonín
Roman 16 (44)
Radek
5.
Heindl
15 (43) BudCup
Kozák
15 (23) 1. Laďa K.
7.
Broňa
13 (22) 2. Punkva
8.
Slámič
12 (33) 3. Libor
E.
12 (23) 4. Pařízek
Jandásek 12
Laďa Š.
11.
Libor
11 (19)
Tonda
Daněk
11
7. Slámič
13.
Petřík
10
Přikryl
14.
Laďa K. 9 (22) 9. Laďa
Pařízek
9 (20) 10. Roman
16.
Arnošt
8
11. E.
17.
Laďa
7 (15)
Petr Tr.
18.
Tonda
6 (11) 13. Lukáš
19.
Přikryl
4 (8)
14. Heindl
Honza K. 4
15. Honza K.
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Šachový turnaj ve Znojmě - Memoriál
Ing. Jana Turka – 9.4. 2011
Po delší době vyrazila Budvarka opět do
světa. Tentokrát mělo tu čest zhlédnout naše
šachové (ne)umění královské město Znojmo. Po
dlouhodobém
plánování
tohoto
sportovněkulturního výletu se vykrystalizovala tato
čtyřčlenná sestava - Tonda K., Libor M., Roman
M. a Slámič. Bohužel nejel Broňa (pracovní zápřah
z posledních dnů ho uzavřel do Bermudského
trojúhelníku Domov-Práce-Budvarka), Michal
Racek (mladé tělo neodolalo budapěšťským
nočním virům) a Laďa J. (tento multisportovec dal
překvapivě přednost lukulským hodům s
kyjovskými kuželkáři).
Odjezd byl naplánován na pátek 8.dubna
2011 v 16:30 tradičně od denní pivárny Budvarka.
Vyjeli jsme v 17:45, neboť Roman musel pobíhat
ještě po poli a Toník byl vyprahlý z týdenní šichty
v muzeu. I když byl navigátorem cesty zeměpisář
Slámič (zabloudili jsme pouze dvakrát), už v 19h
jsme parkovali před naším grandhotelem. Roman
bravurně zvládl cestu, Slámič šel zajistit ubytování
a Toník se „obětoval“ a šel hledat Libora do
přilehlých hospod, kde nás očekával. Libor nás
bujaře přivítal s pivem v jedné ruce a (pro Toníka
s neznámým předmětem – zákuskem) Marlenkou
v ruce druhé. „Marlenka, hm, to je jak tlačenka“,
mrmlal jeden z nás.

Po krátké procházce městem (Znojemský hrad,
rotunda sv.Kateřiny, centrum,…) nás naše žízeň a
Liborův metabolismus hnaly mílovými kroky do
nějaké příjemné hospůdky. Slámič, na radu své
kamarádky, přivedl šachisty do Bermuda pajzlu.
Zde se čtyřicátníkům při poslechu pro ně neznámé
hudby a pohledu na neobvyklé svršky místních
slečen zježili chlupy a vyběhli s hrůzou v očích ven

Po chvíli jsme už seděli v hospodě, která některým
z nás připomínala domov – tma a smrad. Po
překvapivě dobré večeři a 2-3 pivech jsme se šli
dorazit do třetí hospody z názvem Na Věčnosti.
Zde jsme pokoštovali různé druhy piv a Libor
s Romanem to zakončili miničokoládou za 49,-Kč,
čímž opět rozrotovali nechápající Toníku hlavu.
„49 kaček, bože, dvě piva v ...“, mrmlal opět jeden
z nás.
Druhý den ráno jsme se probudili, zřejmě
nervozitou a omámeni jakýmasi Čendama, už
v 7:30. Roman, Libor a Toník zasedli okamžitě
k šachovnici a začali probírat svá zahájení. Slámič
se na to doslova ... a jak to bylo od něj krátkozraké
ukázaly hodiny příští.
Poté jsme si dali vydatnou snídani a vyrazili
směr Loucký klášter. Zde se odehrály turnaje
Znojemská královna a Memoriál Ing. Jana Turka,
na nějž jsme byli přihlášeni.

Turnaj se nejvíc povedl Romanovi, který získal
4b/7 a obsadil krásné 29. místo z 68 účastníků.
Libor trochu zaostal za očekáváním (3b), Toník
zahrál slušně (3b) a Slámič bída (2,5b). Výsledky:
http://chessresults.com/
tnr47752.aspx?art=1&lan=1&wi=1000
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Co říct závěrem? Příští rok pojedeme prý
určitě zas. Vyjedeme ale v sobotu ráno, abychom
neviděli Znojmo jen v noci. Doufám, že pojedou i
další borci, například M.Racek, jehož ročník
narození je příslibem kvalitnějšího večera (i když i
Roman, omámen pivem a chtíčem, vyřvával o
půlnoci, že chce jít ještě do víru velkoměsta. Tyto
výkřiky ale zkušený Toník doprovodil na náš
pokoj). Příští podobný výlet je plánován na Czech
open v Pardubicích – Mistrovství Evropy amatérů v
rapid šachu 20.-21.7.2011 (st-čt). Po loňské
průzkumném výletu (Roman, Laďa a Slámič) stojí
toto pěkné město i atmosféru turnaje vyzkoušet.
Uprostřed turnaje byla hodinová pauza na
oběd, kterou jsme díky navigátorovi strávili
víceméně v autě při hledání jeho restaurace. Takže
jsme pojedli pouze zeleninový salát, což mělo
zřejmě vliv na naše chabé výsledky. Pouze gurmán
výpravy Libor pojedl hermelín (ani nevím, jestli ho
zakusoval čokoládou nebo jinou jeho delikatesou).
Po skončení turnaje jsme očekávali vyhlášení
výsledků a rozdání cen. Obzvlášť Roman byl jak na
trní, protože rozdávání cen nemělo konce a už už se
celý natěšený a načesaný, že bude vyfocen do
nějakého místního plátku, chystal pro nějakou
cenu, když se to naráz po 25. místě utnulo. No,
snad příště.

Dovětek zastupujícího šéfredaktora k článku
Ještě pár slov k turnaji. Jednalo se o otevřený přebor
JMŠS v rapid šachu. Turnaje měl vynikající úroveň.
Zúčastnil se celkem 31 hráč s ratingem ELO vyšším než
2000. Roman obsadil mezi hráči z jižní Moravy velmi
dobré 15. místo. Podařilo se mu mimo jiné porazit i
Jana Uhmanna ml. (ELO 1984). Obdobně skvěle si vedl
i Tonda, který znovu prokázal, kde by mohly být jeho
šachové výsledky, kdyby… Toník remizoval v prvním
kole s hráčem s ELO 2089, přičemž partii měl
vyhranou, ale problém dělalo tempo 15 minut. Slámič a
Libas se věnovali zejména společenským povinnostem,
jak je uvedeno výše. Přejeme našim světákům hodně
dalších úspěchů na jejich odvážných poutích.
Dovětek editora čísla k článku.
Byli jsme upozorněni orgánem tiskového dozoru, že náš
časopis čtou i nezletilé děti, proto jsou některé trefné
peprnější výrazy vytečkovány. Laskavý čtenář si však
jistě potřebné domyslí.
Přebor JMŠS v rapid šachu 2011 - Znojmo

Autor reportáže sleduje pozdějšího vítěze přeboru
Jihomoravského kraje v rapid šachu Vojtu Pláta

V 18h nás smutný Roman vysadil u ranní vinárny
Budvarka a šlo se rozebírat povedený výlet při
kvalitním moku. Obzvlášť Liborova maminka
musela být nešťastná, že její syn propadl této
náročné hře, protože dle mých odhadů a
Libecových sms, musela zehřívat večeřu aspoň 4x.
Proto
jí
posíláme
písničku:
http://www.youtube.com/watch?v=9mABBNuwlrQ
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Poř. St.č. Jméno
1. 3 Plát Vojtěch
2. 2 Velička Petr
3. 1 Bernášek Jan
4. 10 Docčkal Jan
5. 5 Vyskočil Neklan
6. 4 Sabol Marian
7. 8 Sklíba Martin
8. 7 Urbanec Ladislav
9. 11 Větrovsky Michal
10. 32 Sládek Vladislav

Bodování BudChess série
Jak jsem seznal po několika rozhovorech
v uplynulých měsících, většina hráčů se poněkud
ztrácí v bodovacích systémech BudChess série.
Většina z frekventantů mě dokonce nahlas podezírá
z toho, že to tak nějak mastím, abych na konci sám
vyšel s nějakým tím pohárem. To, že jsem naposled
uspěl v únoru 2008 jim budiž důkazem, že tomu tak
není. Přesto nebo právě proto se v následujících
řádcích pokusím vnést trochu světla do všech
dlouhodobých hodnocení BudChess série.
Jak víte, v rámci našich turnajů vyhodnocujeme
celkem čtyři dlouhodobé soutěže – ryze šachovou,
kombinovanou (tedy bud-chess, podle které získaly
naše turnaje jméno), amatérskou a soutěž
v bleskové hře.
V šachové soutěži (nazývané Budvar Cup) se
berou pro určení pořadí v úvahu pouze výsledky
dosažené na šachovnici (případně u zeleného
stolu), tak jako v každém jiném šachovém turnaji.
Za každý turnaj obdrží vítěz tolik bodů, kolik je
počet účastníků. Druhý hráč v pořadí obdrží o
jeden bod méně než vítěz a tak dále, takže poslední
hráč v pořadí získá 1 bod. Nejmenší počet bodů pro
vítěze je však 10, takže v případě menšího počtu
hráčů, získá vítěz 10 bodů a další vždy o bod méně.
V turnajích Open bodují pouze hráči, kteří již
nastoupili v alespoň jednom předchozím turnaji
BudChess série. Počet bodů udělovaných pro vítěze
a další v pořadí se tedy mění v závislosti na počtu
účastníků. Do celoročního pořadí se každému hráči
započítává 10 nejlepších výsledků. Toto pravidlo
bylo zavedeno proto, že většina našich hráčů má
celou řadu jiných povinností, než jen šachy, a
nemůže se zúčastnit všech turnajů. Při shodném
počtu započtených bodů rozhoduje lepší umístění
v nejlepším turnaji hráče, při naprosté rovnosti
dříve zaznamenaný výsledek.
Nejdůležitější soutěží je tzv. „Hlavní turnaj“ (zvaný
též Bud Cup), přesto, že o ní bývá referováno až na
druhém místě. Je to soutěž kombinovaná. Výsledek
je stanoven součtem bodů dosažených v šachové
části a bodů získaných za aplikaci podpůrného
nápoje B12, přičemž za jednu standardizovanou
dávku je jeden bod. V případě rovnosti bodů
rozhoduje vyšší počet dávek B12 a dále lepší
umístění v šachovém turnaji. Hráč, který
neaplikuje, není v této soutěži hodnocen. Celoroční
hodnocení je stanoveno obdobným způsobem jako
v případě šachového turnaje, s tím rozdílem, že
jsou započítávány všechny výsledky a neplatí

pravidlo o minimálním počtu hráčů (vítěz vždy
obdrží tolik bodů, kolik je hráčů). Další pravidla
pro určení celoročního pořadí jsou shodná
s šachovou částí.
BudChess Amater Trophy, jak se nazývá soutěž
amatérů, byla zavedena na podporu účasti těchto
hráčů, aby s příchodem elitních hráčů měli o co
hrát. Soutěž byla zavedena v průběhu roku 2009 a
byla určena neregistrovaným hráčům s BELO
nejvýše 100. Od letošního (8.ročníku) byli do
soutěže dále přijati i registrovaní hráči s ELO
nejvýše 1400, aby měl Punkva s kým bojovat.
Hodnocen je pouze hráč, který splňuje v daném
turnaji obě podmínky. V praxi se tak může stát, že
v některých turnajích hráč, který v dané chvíli
překročil hranici BELO 100, není v soutěži amatérů
hodnocen. Výsledek turnaje je stanoven podle
pořadí v šachovém části. Body jsou stanoveny
podle počtu hráčů obdobně jako u předchozích
soutěží (bez aplikace minimálního počtu
účastníků). Do celoročního hodnocení se počítají
všechny turnaje.
BudChess Blitz Cup je doprovodná soutěž
v bleskové hře. Koná se zpravidla po skončení
šachového turnaje, pokud síly hráčů a pořadatelů
nebyly ještě zcela vyčerpány. Účastnit se může
kdokoliv, tedy i ten, kdo nehrál v předchozím
turnaji. V případě rovnosti bodů v turnaji a
nemožnosti určit výsledek na bázi vzájemných
zápasů následuje tie-break, užší turnaj hráčů,
jejichž pořadí je třeba určit. Pokud se již opravdu
nedostává sil, rozhoduje nižší BELO hráče = vítězí
hráč s nejnižším koeficientem. (K tomuto opatření
bylo přistoupeno po té, co na loňském srpnovém
turnaji nemohli do TB nastoupit všichni tři hráči,
takže turnaj skončil bez vítěze se třemi druhými)
Celoroční bodování a určení pořadí je pak obdobné
jako v předchozích dvou případech.
Doufám, že tento příspěvek náležitě vysvětlil
systémy hodnocení používané v BudChess sérii.
Někdy příště se pokusím vysvětlit složitější materii
– stanovení koeficientu BELO.
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Úspěchy hráčů BudChess série v OP I a II

Alternativní přebor okresu Hodonín

Po loňském epochálním úspěchu v OP I, kdy na
sedmi z osmi šachovnic byli vyhlášeni nejlepšími
hráči frekventanti BudChess série, bylo jasné že se
to jen stěží bude opakovat. Přesto letos dokázali
Laďa Š (2.šachovnice) a Libor (4.šachovnice) své
primáty obhájit, Libor dokonce o šachovnici výše.
Z dalších účastníků BudChess série se na
medailových pozicích umístili jako druzí Roman
(1.šachovnice) a Kozák (6.šachovnice), stejně jako
příležitostný hráč BudChess série Petr B.
(7.šachovnice). Nejlepším hráčem okresu, kterým
je vždy hráč s nejvyšší ELO performance, se stal
Miroslav Zubalík s rating performance 2043 před
Romanem Matulou (1950)a Liborem Ledvinou,
který obsadil společné třetí místo s panem
Doxanským (oba perfo 1899). Do první desítky se
z našinců dostali ještě Honza Čechal a loňský
nejlepší hráč okresu Laďa Šmíd.
V rámci OP II získal největší úspěch Laďa, který
byl tahounem družstva a po zásluze byl nejlepším
hráčem páté šachovnice. Jako druzí se na svých
šachovnicích umístili Arnošt a Slámič. Do první
desítky podle performance se z našich hráčů dostali
Arnošt (6. s perfo 1662) a kapitán Laďa 10. (s perfo
1597).

Uplynulý šachový rok se do historie okresních
přeborů zapíše jako „dubňanský“, protože ŠK
Dubňany vyhrály na okrese vše, co se vyhrát dalo.
Trošku je tento výkon podpořen tím, že byla
(mimoděk) použita metoda, která se dá nazvat
šardická. Byla šardickými s úspěchem po dvakráte
použita v OP II. Jak to funguje? To se vezme tým
na úrovni krajského přeboru a nasadí se do co
možná nejnižší soutěže. Dříve nebo později se pak
dostaví kolosální úspěch, který se dá řetězit tím, že
se postup do vyšší soutěže odmítne, i když je jinak
možný. Prosím neplést s tím, pokud vítěz postupu
nevyužije, protože ve vyšší soutěži již hraje jiný
tým stejného klubu, takže postup by přinesl
mnohdy těžko řešitelné problémy technické či
personální. I k tomu v nedávné minulosti v OP-I
došlo v případě béčka Hodonína a Kyjova.

K výkonům našich reprezentantů včetně účastníků
krajských přeborů se vrátíme příště, kdy již budou
známy nové koeficienty ELO.
(S využitím materiálů zpracovaných Petrem Tr.
Kompletní tabulky naleznete ve Výsledkovém
servisu)
Nejúspěšnější hráči OP I. podle performance
šach.
jméno
ELO klub body % perfo
1.
M Zubalík 2002 Ž 7,5 83,33 2043
2.
R.Matula
1772 Š 6,5 72,22 1950
3.
J.Doxanský 1806 Š
7
87,5 1899
L.Ledvina 1735 Ž 7,5 83,33 1899
5.
A.Šimoník 1841 V
4 57,14 1874
Z.Hasík
1778 H
7 77,78 1874
7.
M.Matušina 1669 D
7
87,5 1862
8.
J.Čechal
1854 K 4,5 56,25 1844
9.
J.Skalka
1692 V 6,5 72,22 1840
10.
V.Šmíd
1845 Ž 5,5 61,11 1837

jako
Roman
Libor
Honza
Laďa Š

Nejúspěšnější hráči OP II. podle performance
šach.
jméno
ELO klub body % perfo jako
1.
P.Konečný 1729 Du
6
100 2207
2.
M.Budín
1524 P 4,5
90 1771
5 83,33 1722
3. P.Vaškových
Do
6.
A.Poláček 1636 K
5
62,5 1662 Arnošt
10.
V.Jurutka
1511 K 5,5 68,8 1597 Laďa

Z výše uvedených důvodů jsme zpracovali tabulku
alternativního okresního přeboru, ve které je
seřazeno všech 22 družstev okresu Hodonín, bez
ohledu na to, v jaké soutěži hrají.Nejlepším týmem
okresu Hodonín za uplynulou sezónu je tak TJ ŠK
Veselí nad Moravou před TJ Podlužan Prušánky a
Sokolem Bzenec. Okresní přeborník z Dubňan je
v tomto hodnocení na osmém místě, i když všichni
víme, že kdyby hrál v té soutěži, kde podle své
výkonnosti hrát má, jistě by bojoval nejméně o
místo páté (s kyjovským áčkem).
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Soutěž
2.liga E
JM KP I
JM KP I
JM KP IIC
JM KP IIC
JM KP IIC
JM KP IIC
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP I
HO OP II
HO OP II
HO OP II
HO OP II
HO OP II

Poř.
7.
3.
12.
2.
4.
5.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo
TJ ŠK Veselí nad Moravou
TJ Podlužan Prušánky
TJ Sokol Bzenec
ŠK Hodonín
Š.K.1923 Sokol Kyjov
SK Horáček Sudoměřice
TJ ŠK Veselí na Moravou B
ŠK Dubňany
TJ Baník Šardice
TJ KOVO Ždánice
ŠK Hodonín B
TJ ŠK Veselí nad Moravou C
Š.K. 1923 Sokol Kyjov B
Sokol Kněždub
TJ Podlužan Prušánky B
ŠK Ježov
TJ Jiskra Strážnice
ŠK Dubňany B
Š.K.1923 Sokol Kyjov C
TJ Podlužan Prušánky C
SK STAK Domanín
Orel Dolní Bojanovice

Turistický průvodce výjezdního turnaje
na Rusavě v Hostýnských vrších
17.-19.června
Jak již určitě většina příznivců naší BudChess série
ví na červen pro nás připravil organizační výbor
další z řady nezapomenutelných víkendů spojených
se sportem, turistikou, kulturou a v neposlední řadě
pobytem v krásné přírodě tentokráte v srdci
Hostýnských vrchů Rusavě.
Historie
Své libozvučné jméno dostala obec po bystřině,
která stéká mohutným údolím Hostýnských vrchů
směrem k rovinaté Hané, protéká Holešovem a u
Tlumačova se vlévá do Moravy. Všeobecně se
předpokládá, že dlouhé údolí kolem bystřiny
Rusavy nebylo liduprázdné ani v období raného
středověku, a že blízkost významného keltského
hradiska na Hostýně ovlivňovalo vývoj i v této
oblasti. Samotná obec vznikla podobně jako o 150
let později osídlení Austrálie. Byla totiž oficiálně
založena knížetem Janem z Rottálu v té době
majitelem holešovského a bystřického panství. Ten
do údolí kolem říčky Rusavy přemístil za trest, po
valašském povstání na Vsetínsku na sklonku
třicetileté války v roce 1644 přeživší zajatce,
kterým jako předsedající hrdelního soudu udělil
milost. Původními obyvateli se tak stali Valaši,
kteří si s sebou přinesli svoji víru a valašskopastýřskou kulturu.

Solárně vyhřívané koupaliště v Rusavě.
Rusava je známá mezi příznivci cyklistiky.
Hostýnské vrchy jsou protkány sítí cyklostezek,
které slibují cyklistům nezapomenutelné zážitky.

Každoročně v srpnu se zde také jezdí Rusavská 50,
které se účastní i členové našeho Bud clubu.

Sport
Přímo v našem rekreačním areálu Jestřábí, kteréžto
je místní částí Rusavy se nachází hřiště na
rekreační fotbálek, kterým by jsme si mohli
zpestřit pobyt. Jinak v obci Rusava je koupaliště s
největším systémem solárního ohřevu vody v české
republice. Otvírací doba koupaliště jehož
dominantou je velký tobogán je již od 1.6. denně
od 10 hodin. Takže pro případné milovníky
vodních radovánek budou plavky nezbytné.

Stránky cyklistických organizátorů jsou na
http://www.rusavska50ka.com Letošní závod se
pojede 20.srpna. Náš červnový pobyt na Rusavě tak
může příznivcům cyklistiky posloužit jako dobrý
trénink a seznámení se s tratí.
Pokraování příště...
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Reportáže z posledních dvou kol KPII.
Z časových důvodů se nevešly do předchozího čísla Tahu zdar
reportáže hrajícího kouče týmu Sokola Kyjov Ladi Šmída.
Aby jsme našeho čtenáře neochudili o pohled přímo od desky
přinášíme je v tomto čísle.

6.3. Sokol Kyjov - Veselí n.M. 6 : 2
Dne 6.3. 2011 jsme sehráli mistrovské utkání 10. kola s
TJ ŠK Veselí nad Moravou B. Družstva nastoupila v
těchto sestavách 1. Racek Michal - Bílek Petr 2. Zubalík
Miroslav - Pištěk Jan 3 Šebesta Josef - Vičar Lubomír 4.
Matula Roman - Hrabal Radek 5. Čechal Jan - Šimoník
Antonín 6. Šmíd Vladimír - Skalka Jan 7. Ledvina Libor
- Vítek Milan 8. Ingr František - Vašíček František. Již
v zahájení jsem se rozhodl jít do velkých zápletek po
zisku pěšce. Po mé pravici i levici stáli Libor ( ztratil
pěšce) i Jenda špatně. Při první obchůzce, kterou jsem
podnikl o trochu později než obvykle, vzhledem k
zapeklité situaci na mé šachovnici se mně zdály pozice
na 1. a 2. šachovnici vyrovnané, na trojce to chtělo
propočet, Roman stál dobře, Jan a Libor hůře, pan Ingr
lépe. Po další půlhodince už vedeme 1 : 0, když Radek
Hrabal přehlédl na čtvrté šachovnici kombinační
Romanův úder ve středu šachovnice. Jan na páté
šachovnici v horší pozici nabízel remízu, ta byla
odmítnuta, ale soupeř výhodu rychle vypustil a další
nabídku remízy už při zcela vyrovnané pozici přijímá a
remízou končí i partie Mirka Zubalíka na druhé
šachovnici, tedy 2 : 1. V tu dobu už pěknou kombinací
získávám figuru a na vedlejší šachovnici se pan Vítek v
pozici dvě věže + jezdec a několik pěšců proti dámě +
střelec + několik pěšců ( na obou stranách stejně asi pět)
dopouští chyby, ztrácí zadarmo pěšáka h5 a Libor
přejímá iniciativu a pan Vítek kupí chybu za chybou, až
dostává mat 3 : 1 a pan Šebesta má vyhranou koncovku
dva jezdci + 3 pěšci proti střelec + 4 pěšci, Michal
Racek ztratil pěšce a má prohranou věžovku, Pan Ingr
stojí lépe a vniká věžemi na druhou řadu. Po třech a půl
hodinách hry vzdává beznadějnou koncovku i můj
soupeř a krátce nato i pan Vašíček vzdává beznadějnou
pozici na osmé šachovnici 5 : 1 pro domácí a pak po
chvíli vzdává na první šachovnici Michal Racek 5 : 2 a
poslední pozici upracovaně po půl hodině vyhrává na
třetí šachovnici pan Šebesta 6 : 2 pro domácí, tato jasná
výhra mně moc natěší, neboť tím definitivně
odsuzujeme našeho soupeře ( mám mezi mimi několik
kamarádů ) k sestupu.
11.3. Vinohrady Brno A - Š.K.1923 Sokol Kyjov 4,5 :
3,5
asi po hodině hry jsem stál v zahájení na výhru a vyrazil
na první obhlídku pozic. Na první šachovnici byla
pozice hodně neurovnaná, ale přednost měla u mě
dvojice střelců domácího lídra, na druhé stál Mira lépe,

pan Šebesta stísněně, na čtvrté Roman přepustil střed a
stál prachbídně, na páté Jenda remízově, na sedmé Libor
na prohru, soupeř zcela ovládl c sloupec a pronikl na
sedmou řadu, na osmé pan Ingr stál na výhru. O půl
dvanácté se vzdává můj soupeř, ale za chvíli kapituluje
Libor a hrubé chyby se dopouští Michal Racek, přehlédl
ztrátu figury 2 : 1 pro domácí. Před půl jednou vyrovnal
pan Ingr, ale za půl hoďky se hroutí pozice pana Šebesty
a Romana 4 :2 pro domácí, pak po hodině vítězí Mirek
Zubalík a Jenda Čechal remízovou pozici nezlomil a
prohráváme celkově 4,5 :3,5 a Vinohrady postupují do
KP 1.

Brunetky versus Blondýnky

V hlavním městě země, kde zítra znamená již včera (pro
nepamětníky v Moskvě) se na letošního apríla to jest
1.dubna konalo unikátní utkání mezi místními
šachistkami s ELO vesměs nad 2000, kde proti sobě
zasedly dámy, které příroda (o vlivu firem Garnier a
Schwarzkopf se agentury nezmiňují) obdařila
tmavějšími a světlejšími odstíny vlasů.

V samotném utkání zvítězili brunetky jen velmi těsně,
takže se patrný vliv barvy vlasů na kvalitu šachové hry a
potažmo ELO nepodařilo prokázat.
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