Vážení přátelé tahu,
první vrchol sezóny – celo-víkendový výjezdní turnaj na Rusavě - je bezprostředně za dveřmi. Na akci se
přihlásilo celkem 27 účastníků (děti a psi nepočítaje), z nichž je asi 14 šachistů. Zbytek tvoří příznivci
šachu rekrutující se z rodinných příslušníků, cyklistů a pracovníků v kultuře. Vysoká společensko –
sportovní úroveň akce je zaručena, neboť se účastní i excelentní hudebník Vont a populární lidový
vypravěč Pedro, který je rovněž vynikajícím instrumentalistou a Vonta doprovází na užičky. Celá akce je
již zorganizována, podpůrný nápoj v odpovídajícím množství zajištěn, pouze jediná věc nám krabatí čelo.
Zdálo se, že počasí bude tentokrát 1A, ovšem největší náš expert v této oblasti – Punkva, který déšť
přitahuje jako světlo můru, se nechal slyšet, že to bude špatný. Tak teď nevíme. Pro jistotu vezměte
produkty Vašich pálenic v množství o hodně větším než malém.
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

92. BudChess Cup
Především musím všechny hráče, kteří se na náš
květnový turnaj dostavili, pochválit. Už na první
pohled bylo vidět, že ze svého šatníku zvolili pro
tento den ty nejlepší modely, takže všichni ostatní
hosté lokálu vypadali vedle naší společnosti málem
jako bezdomovci. Bohužel však tato snaha nepadla
plně na úrodnou půdu, protože naše první dámská
účastnice se nemohla z vážných osobních důvodů
dostavit. I našinec chápe, že přece jenom vlastní
svatba je o něco důležitější než náš každoměsíční
turnaj. Nicméně máme příslib, že by snad mohla
přijet někdy příště, možná i s nějakou kamarádkou,
aby bitva o první dámský pohár byla dramatičtější.
Proto i nadále dodržujte vysokou úroveň ustrojovací
kázně.

Důležití aktéři hlavního turnaje Pefé a Olda. Jejich
hbitost rozhoduje o počtu získaných pomocných bodů
jednotlivých hráčů.

Na turnaj (tradičně v sobotu 28.5.) přijelo celkem
15 hráčů, takže opět nás byl lichý počet. K tomuto
úkazu letos dochází se železnou pravidelností.
Tentokrát chyběla celá řada stálých hráčů: Tonda,
Broňa, Libor, Kozák, Přikryl a churavý Ivan
Pařízek. Naopak po více než půlroční pauze opět
nastoupil Zdenál a nehrál vůbec špatně. Přivítali
jsme i jednoho nováčka z vacenovské šachové líhně
– Jirku. Bohužel nám nepřálo počasí a tak jsme
museli hrát uvnitř Bud centra, což nebylo tentokrát
vůbec jednoduché, protože Vajico měl svůj den.

Průběh turnaje byl jakoby okopírován z toho
předchozího, vedení se ujala dvojice Petr Tr. –
Slámič, kteří byli po třech kolech jediní beze ztráty
a i tentokrát Petr Tr ve vzájemném souboji čtvrtého
kola Slámiče porazil. Petr Tr. se postupně utkal se
všemi nejvýše nasazenými hráči turnaje: Daňkem,
Laďou Š, Šebestou, Slámičem Romanem, Heindlem
a Ingrem a vypadalo to, že je také všechny porazí.
Ovšem naše turnaje jsou náročné a dosud jen 11x se
podařilo někomu vyhrát beze ztráty (rekordmanem
je pan Šebesta, který to dokázal 4x!).

Tahu Zdar, strana 1.

pak pisatel těchto řádků, který může děkovat jen
Punkvovi, že neskončil úplně poslední…
Důsledkem ovšem je, že poprvé splňuje kritéria
BudChess Amater Trophy, takže příští turnaj bude
ve znamení útoku na pohár. Ovšem konkurence na
Rusavě bude v této soutěži obzvláště vysoká.

Náš ztracený syn si po svém návratu vyšlápl v partii i na
samotného ředitele turnaje
Malý a velký muž BudChess cupu, aneb náš věrný
fanoušek pan Bernatík a ředitel turnaje Evžen.

Petr se svého zaváhání dočkal v šestém kole, kdy
podlehl panu Heindlovi, který se tímto výsledkem
vyšvihl na konečnou druhou pozici o pouhý bod za
vítězem. Jako třetí se umístil Roman, rovněž s pěti
body. Roman zaváhal pouze s vítězem a panem
Šebestou a umístil se jako obvykle velmi vysoko,
na celkové vítězství však již čeká od února
loňského roku. Následovala čtyřčlenná skupina
čtyřbodových hráčů v pořadí pánové Šebesta,
Daněk, Laďa Š a Slámič. Z nich zmínku zaslouží
zejména Karel Daněk, který se lepší turnaj od
turnaje a k duhu mu jde zejména střídmá aplikace
podpůrného nápoje. Dokázal porazit i tak skvělé
šachisty jakými jsou pp.Šebesta a Heindl. Slámič
odvedl standardně vysoký výkon, který jen
dokladuje jeho skvělou formu. Další pořadí bylo
velmi vyrovnané, protože zbývajících osm hráčů se
vměstnalo do rozmezí pouhého jediného bodu.
Velmi dobrý výkon tradičně podali veteráni pan
Ingr a Arnošt (oba 3,5 b). Výborně zahrál i nováček
Jirka, který dokonce porazil Slámiče a po zásluze si
odvezl BudChess Amatér Trophy – celkově skončil
desátý s 3,5 body, přestože není zvyklý hrát
s hodinami. Zdenál (druhý nejlepší amatér) hrál
velmi slušně, pouze je na něm patrná po půlroční
pauze nerozehranost. Zbytek pole se momentálně
(pánové prominou) nachází v herní krizi, v největší

V hlavním turnaji zvítězil Petr Tr. s 12 b o bod před
Laďou K a Romanem. Doprovodného turnaje
v bleskové hře se zúčastnilo celkem 7 hráčů a beze
ztráty vyhrál – no kdo jiný?- Petr Tr před Karlem
Daňkem (3,5 b) a trojicí Roman, E a Slámič
(všichni s 3 b), Laďou K (2,5 b) a Zdenálem (0 b).
Bystrý čtenář si jistě všiml, že všechny tři hlavní
trofeje skončily v rukou Petra Tr. K podobné
situaci došlo teprve po čtvrté v historii našich
turnajů. Zatím to dokázali Tonda (v lednu 2006),
Slámič (v lednu 2007) a sám Petr Tr přesně před
rokem.

Sériový držitel trofejí 92. BudChess cupu Petr Tr. s
pobavením sleduje koncovku kolegů,. Zároveň ale
neztráceje ani okamžik získává bod do hlavní soutěže.
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Poř

Fotografovi našeho časopisu Punkvovi se tentokrát
podařil pěkný výsledek v partii s Laďou K.

Celkovému pořadí vládne po pátém turnaji (při
třech započtených výsledcích) Petr Tr s 53 body
před panem Šebestou 47 b, Laďou Š s 46 b a
dvojicí Heindl a Roman (oba 44 b). V hlavním
turnaji vede obhájce titulu Laďa K o čtyři body
před Punkvou
a deset před Petrem Tr.
V hodnocení bleskovek je na čele Petr Tr a Roman
o pouhý bod před Slámičem. Následujícího
výjezdního turnaje se pravděpodobně většina
vedoucích hráčů z různých důvodů nezúčastní,
takže se jim další mohou poněkud přiblížit. Další
statistiky a hodnocení naleznete ve výsledkovém
servisu BudChess série a na našich stránkách
www.budchess.sweb.cz .

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

28.5.2011

Petr Tr.
Heindl
Roman
Šebesta
Daněk
Laďa Š
Slámič
Ingr
Arnošt
Jirka
Laďa
Laďa K.
Zdenál
E
Punkva

ELO

BELO Perfo

2117
1836
1809
1912
0
1863
1548
1787
1600
1526
1542
-

148
127
137
126
112
127
114
113
105
89
101
74
104
73

158
141
139
127
127
123
118
110
98
92
92
88
79
75
72

+/-

Body Buchh.

10
14
2
1
15
-4
4
-3
-7
3
-13
5
-29
-1

6
5
5
4
4
4
4
3½
3½
3½
3
3
2½
2½
2½

Žebříček podle koeficientu BELO k 1.6.2011
1. Petr Tr.
149 18. Pařízek
2. Vlčák
143 19. Laďa K.
3. Rosťa
143 20. Libor
4. Roman
136 21. E
5. Heindl
130 22. J.Španěl
6. Šebesta
126 23. Václav
7. Laďa Š
125 24. Jirka
8. Petřík
124 25. Laďa
9. Jandásek
123 26. Tonda
10. Kozák
120 27. Lukáš
11. Slámič
117 28. Zdenál
12. Daněk
117 29. Punkva
13. Ingr
111 30. Radek
14. Broňa
111 31. Přikryl
15. Pavlík
107 32. Antonín
16. Honza K.
104 33. Polis
17. Arnošt
103
Vítězství bez ztráty:
1. Jožka
2. Tonda
3. E.
4. Šebesta
5. Šebesta
6. Šebesta
7. Šebesta

Nový hráč BudChess série Jirka z Vacenovic.
Příští turnaj se koná na Rusavě již od 17.do
19.června, takže nejbližší příležitost zahrát si
v rodném salonku bude až v sobotu 30.července
2011.

8. Petr K.
9. Petr Tr.
10. Petr Tr.
11. Petr Tr.

6.turnaj
13.turnaj
23.turnaj
35.turnaj
43.turnaj
48.turnaj
52.turnaj

28.3.2004
31.10.2004
23.8.2005
2.9.2006
28.4.2007
29.9.2007
26.1.2008

5z5
5z5
6 ze 6
7 ze 7
7 ze 7
7 ze 7
7 ze 7

64.turnaj
78.turnaj
79.turnaj
85.turnaj

31.1.2009
27.3.2010
24.4.2010
30.10.2010

7 ze 7
7 ze 7
7 ze 7
7 ze 7

Trojitá výhra (šachy+BudCup+bleskovky v 1 den) :
1. Tonda
2. Slámič
3. Petr Tr.
4. Petr Tr.
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28.turnaj
40.turnaj
80.turnaj
92.turnaj

29.1.2006
28.1.2007
29.5.2010
28.5.2011

27
26
30
29
27
26

22
21

101
97
97
97
93
93
92
91
90
80
79
76
72
65
58
45

Senzace v Praze! Anand poražen!

Dopravní informace k cestě na Rusavu.

Z hlavního města Prahy k nám dorazila skutečně
senzační zpráva. Při příležitosti každoroční ČEZ
Trophy, kterou letos tvoří zápas David Navara –
Sergej Movsesian sehrál úřadující mistr světa
Viswanathan Anand z Indie simultánku proti 26
soupeřům. Anand vyhrál 25 : 1. Jediným, kdo
mistra světa porazil, byl šéfredaktor Novoborského
šachového serveru Petr Boleslav, jinak pod jménem
Bolek také host jednoho z našich turnajů (u nás to
Bolek dotáhl na třetí místo). Redakce Tahu Zdar
blahopřeje Bolkovi k velkému úspěchu!

Tato informace je určena pro ty z nás, kteří
nevyužijí k cestě na náš výjezdní turnaj na Rusavě
síly svých nohou a nebudou se dopravovat svými
velocipédy. Naši velocipedisté již mají připravenu
trasu skládající se z cyklistických stezek, která je
dovede k cíli mimo frekventované silnice. My
ostatní, kteří se stále ještě spoléháme na sílu
spalovacích motorů, se budeme dopravovat
osobními automobily. Jedna z možných tras na
Rusavu z Kyjova je přes Staré město, Otrokovice a
Holešov.

Slavný vítěz nad Anandem při turnaji BudChess
série. Prostřední šachovnice vlevo.

Nový formát šachové soutěže v Bud clubu
V červnu došlo v našem Bud clubu k historické
události. Vznikl jak věříme nový úspěšný formát
šachové soutěže tzv. Challenge BudChess cup.
Tentokrát se nejedná o turnajové klání, ale o
smluvené utkání dvou šachistů Bud série o
předmětný pohár. Historicky prvním vyzyvatelem
byl Broňa jehož výzvu přijal k prvnímu mači Laďa.
Hraje se na 10 partií tempem 2 x 30 minut plus
přídavek na každý tah 5 sekund. Hráči se domluvili
na dodržování pravidel FIDE to jest dotčeno
taženo. Broňa jelikož je mezi oběma šachisty
patrný rozdíl v BELO nabídl velkoryse bodový
handicap 2:1. Vítěz utkání získá prémii 10
podpůrných nápojů, které věnuje poražený. Jinak
samotné utkání se v čase vydání tohoto Tahu zdar
nachází přesně v polovině. Po počátečním
vyrovnaném průběhu a dvou remízách Broňa získal
tři vítězství po sobě a ujal se vedení 4:1.

Tato trasa je sice o 4 kilometry delší než trasa přes
Koryčany, Kroměříž, Hulín a Holešov, nicméně
mezi Koryčany a Kroměřížem jsou hlášeny práce
na silnici a z toho plynoucí možné dopravní
komplikace.
K samotnému rekreačnímu středisku Jestřábí se
dostanete tak že projedete obcí Rusava kolem
koupaliště, obecního úřadu a za penzionem "U
kůlu" odbočíte vlevo do kopce. Po 300 metrech
odbočíte vpravo, projedete lesíkem a jste na místě.
Pro šťastné majitele satelitních navigací je to:
49°20'21.222"N, 17°42'1.324"E
Šťastnou cestu účastníkům zájezdu přeje redakce
Tahu zdar.
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