Vážení přátelé tahu,
rok se sešel s rokem a máme tu opět závěrečný turnaj ročníku, který se už tradičně bude odehrávat ve
Ždánicích na Radlovci. Turnaj je otevřený, to znamená, že kromě frekventantů BudChess série se jej
účastní i několik ždánickými pořadateli pozvaných hostů v čele s Enfant Terrible okresního šachu
Františkem Kašpárkem, podle jeho vlastních slov posledním členem úderného tria velkých K světového
šachu Karpov – Kasparov – Kašpárek. Loňský titul obhajuje Arnošt, který tehdy ještě nebyl kmenovým
hráčem BudChess série. Za ním skončil Rosťa Pukl před výborně hrajícím Petříkem z Ježova. Vzhledem
k nastupující ekonomické krizi není jisté, zda se pořadatelům podaří zajistit každoroční bezplatný guláš.
Proto všechny účastníky nabádám, aby tentokrát po dobu svátků neponechali nic náhodě a konzumovali
všechny pochutiny opravdu naplno, aby se nestalo, že někdy po pátém kole budou do kyjovského špitálu
odváženi někteří hladem zcela vyčerpaní jedinci. Turnaj se koná v pondělí 26.prosince 2011 od 13 hodin
ve Ždánicích na Radlovci. Všichni jste srdečně zváni!
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor
Pro zajímavost – jediným hráčem, který letos zatím
nevynechal ani jeden turnaj je Slámič.

98. turnaj BudChess série
Listopadového turnaje BudChess série se zúčastnil
v letošním roce zatím nejmenší počet hráčů –
pouhých 13 borců. Je to nejmenší počet od loňského
dubnového turnaje. Bylo to způsobeno, kromě
neúčasti zástupců Slovenska, tím, že se nemohlo
dostavit hned několik ze stálých hráčů jako Ivan
Pařízek, Libor nebo Roman. Naopak se po více než
půlroční pauze objevil „JFK“ Jara Kozák.

Vpravo v zadu za lídry vacenovického šachu je náš
vzácný kostelecký host "J.F.K."

Turnaj samotný byl jednoznačnou záležitostí Petra
Trávníčka, který ztratil pouhého půl bodu remízou
s Laďou Šmídem. Petr se zároveň zapsal do Knihy
rekordů několika skvělými výkony. Dosáhl své již
15. vítězství a zároveň vyhrál po čtvrté za sebou. To
se mu podařilo už po třetí (mimo něj podobně uspěl
jedenkrát pan Šebesta). Pětkrát za sebou ještě
nevyhrál nikdo. O dalších skvělých rekordních
úspěších se zmíníme později. O druhé místo se
rozpoutal urputný boj mezi panem Šebestou, Laďou
Šmídem, Laďou Kořínkem a letos celý rok výborně
hrajícím Slámičem. Každý z nich si neodpustil
jedno či dvě zaváhání. Laďa Šmíd sice jako jediný
dokázal odpůlit Petra, ale hned v následujícím
zaváhal a přehlédl několika tahový mat v partii
s Laďou.Jurutkou. Před posledním kolem měl
největší šanci na druhé místo Slámič, kterému
stačilo porazit E., což mohl i snadno dokázat,
protože měl lepší čas. V této situaci nabídl
džentlmensky remízu, čímž si vysloužil cenu fair
play, ale v turnaji pak skončil celkově čtvrtý. Druhé
místo obsadil s 5 body pan Šebeseta, který
v posledním kole porazil dalšího aspiranta na stupně
vítězů Laďu K.
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Partie bývalých opor ždánického okresního šachu nyní v
řadách konkurenčního Ježova respektive Šardic

Naši nejlepší z 98. BudChess cupu

Třetí místo obsadil Laďa Šmíd díky výhře ve
vzájemné partii se Slámičem (oba 4,5 b). Za touto
skupinou byla trojice hráčů se 4b v pořadí Laďa K.,
E. a Broňa. Ostatní hráči již nepřekonali hranici
úspěšnosti 50 %. Nejlepší z nich byl Arnošt s 3,5 b
před Laďou, Kozákem a Jirkou (všichni 3 b). Na
posledních dvou místech se umístili Tonda a
Punkva se 2 b. Hned několik hráčů se pokusilo hrát
s hladinou B12 podstatně nižší než bývá obvyklé a
všichni na to doplatili. Například takový Tonda,
jehož deset výher v hlavním turnaji je ještě v dobré
paměti, dokázal do sebe dostat pouze 1 (slovy
jednu) dávku B12 za celý turnaj, na což pak
pochopitelně doplatil velmi vlažným výkonem
v šachové oblasti. Podobně Jirka, štika několika
posledních turnajů, byl nucen - z důvodů účasti na
jiné akci - B12 výrazně omezit, a s tím šel
pochopitelně dolů i šachový výsledek. V této
souvislost je třeba zaznamenat, že právě na
listopadovém turnaji jsme překonali hranici 6000
dávek podpůrného nápoje užitých při našich
turnajích. Pro zajímavost, zatím bylo odehráno
4617 mistrovských partií.

Turnaj v bleskové hře byl letos posledním, takže se
rozhodovalo o titulu šampióna. Původně měla šanci
trojice hráčů, ale Roman se z rodinných důvodů
nemohl zúčastnit, takže boj se zúžil na Petra a
Slámiče,
přičemž
Slámič
musel
při
předpokládaném Petrově vítězství skončit nejhůře
třetí. Šest účastníků turnaje hrálo tentokrát
systémem každý s každým. Petr Trávníček vyhrál
beze ztráty s 5 b, před Slámičem se 4 b a Broňou se
3 b. Další pořadí bylo E,.Laďa K a Laďa. Letošním
mistrem bleskovek se tak stal Slámič (48 b) před
Petrem (46 b) a Romanem (43 b). Soutěže se
celkem zúčastnilo 30 hráčů a hráček a Slámič o
svém již třetím titulu (v šestileté historii bleskovek)
rozhodl v říjnovém turnaji, kde Petra překvapivě
porazil. Kdyby to skončilo naopak, bylo by i
celkové pořadí opačné. Pozorný čtenář si jistě
všiml, že Petr při tomto turnaji vyhrál všechny tři
soutěže, ke kteréžto situaci dochází velmi
výjimečně, konkrétně se to za 98 turnajů stalo
zatím pouze pětkrát. Kromě Petra, který trojitou
výhru zaznamenal celkem třikrát (v 80., 92. a
98.turnaji), to dokázali Tonda (28.turnaj) a Slámič
(40.turnaj).

Příznivci klidnější šachové atmosféry v
"nekuřáckém salonku" Budcentra

Pro velkého fanouška šachové hry pana Bernatíka je
konání bud turnaje vždycky svátkem
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Petr Tr.
Šebesta
Laďa Š.
Slámič
Laďa K.
E.
Broňa
Arnošt
Laďa
Kozák
Jirka
Tonda
Punkva

ELO

BELO

2117
1912
1863
1548
1542
1542
1600
1526
1658
0
1349
-

153
118
116
103
94
99
116
108
86
118
101
100
93

Perfo

157
123
125
125
123
105
113
100
95
97
83
75
73

+/-

Body Buch. S - B

4
5
9
22
29
6
-3
-8
9
-21
-18
-25
-20

6½
5
4½
4½
4
28
4 22,5
4
22
3½
3 27,5 8,75
3 27,5 6,75
3
22
2
2

Včele žebříčku podle koeficientu BELO je již 25
měsíců nepřetržitě Petr Tr (BELO 152), který tak
vyrovnal dosud rekordní výkon pana Šebesty.
K vyvrcholení se blíží i soutěž o skokana roku,
kterým se stává hráč, který má nejvyšší meziroční
nárůst BELO v žebříčku k 1.1. Výsledek je zatím
tajný, prozatimní šampion je hodně překvapivý, ale
zasloužený (kdo chce může se podívat na loňský
lednový žebříček a odhadnout favorita). Nicméně
ždánický turnaj může ještě leccos změnit.
Žebříček podle koeficientu BELO k 1.12.2011
1. Petr Tr.
152 24. Pařízek
2. Roman
136 25. Zdenál
3. Lubomír
132 26. Tonda
4. Michal
129 27. Petřík
5. Pribila
129 28. Punkva
6. Heindl
126 29. Geher
7. Vlčák
120 30. Hlavatý
8. Šebesta
117 31. Petr s klob.
9. Laďa Š
116 32. Milan
10. Broňa
116 33. Kubiš
11. Jandásek
115 34. Laďa
12. Šafařík
114 35. Radek
13. Planka
112 36. Honza K.
14. Václav
109 37. Vont
15. Kozák
108 38. Danihel
16. Arnošt
108 39. Jakub
17. Libor
106 40. Robin
18. Slámič
104 41. Bubin
19. E
104 42. J.Španěl
20. Laďa K.
101 43. Martin
21. Vogl
100 44. Jarek
22. Haraštová
100 45. Polis
23. Jirka
100

99
98
96
95
93
93
93
93
88
88
87
82
81
79
75
68
67
66
63
53
50
47

Podrobné výsledky a statistiky naleznete ve
Výsledkovém servisu. Na našich stránkách
www.budchess.sweb.cz se jen pár hodin po turnaji
objevují kompletní výsledky turnaje. Pokud se
nestane jinak, budeme v této praxi pokračovat,
proto vždy po turnaji sledujte naše stránky.

Průběžné pořadí BudChess série před
závěrečným turnajem
Letos poprvé bude v rámci BudChess série uděleno
5 titulů, přičemž dvě soutěže již byly rozhodnuty.
Králem bleskovek se stal opět po třech letech
Slámič a Dámský pohár předčasně vyhrála paní
Haraštová, protože jako jediná odvážná účastnice
našich turnajů může ve Ždánicích už své konto
pouze rozšířit. Zbývající soutěže ještě nejsou
definitivně rozhodnuty, ale skutečně otevřený je
pouze boj o nejlepšího amatéra.
V šachové soutěži má obhájce titulu Petr Tr.18-ti
bodový náskok na Romana, takže - vzhledem
k tomu, že ve Ždánicích se obvykle rozděluje více
než 20 bodů - to znamená, že při Petrově neúčasti
by mohl Roman ještě celkově vyhrát. Ovšem oba
dva vedoucí hráči se nechali slyšet, že se
pravděpodobně závěrečného turnaje nezúčastní
z důvodů radostných rodinných povinností. Třetí
místo zatím okupuje pan Šebesta o šest bodů před
Laďou Šmídem. Oba dva mohou při případné
Romanově neúčasti jeho náskok vymazat.
Rovněž v hodnocení hlavních turnajů je v čele
s dvanáctibodovým náskokem obhájce titulu Laďa
K. a - jelikož podává velmi vyrovnané výkony na
vysoké úrovni, je prakticky nemožné, aby jej jeho
pronásledovatelé předstihli. Na druhém místě je
Laďa Šmíd o dva body před Petrem Tr., ostatní už
mají větší ztrátu.
Boj v BudChess Amater Trophy je mimořádně
vyrovnaný. I zde je v čele obhájce titulu Punkva o
pouhý bod před Tondou. Další čtyři body ztrácí
Jirka. Jelikož ve Ždánicích očekáváme účast možná
až šesti amatérů ze ždánické líhně, bude k mání
poměrně hodně bodů. Nejlepší výchozí pozici má
Tonda, kterému stačí Punkvu pouze bodově
dorovnat, protože má více prvních míst, ale Punkva
jistě nedá svou kůži zadarmo.
Šachy
1. Petr Tr.
2. Roman
3. Šebesta
4. Laďa Š.
5. Heindl
6. Slámič
BudChess Blitz Cup
1. Slámič
2. Petr Tr.
3. Roman
4. E.
5. Libor
6. Laďa K.
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159
141
131
125
105
102
48
46
43
29
26
22

BudCup
1. Laďa K.
2. Laďa Š.
3. Petr Tr.
4. Libor
Roman
6. Punkva
Amater BudChess
1. Punkva
2. Tonda
3. E.
4. Jirka
5. Zdenál
6. Přikryl

108
96
94
85
85
84
23
22
20
18
12
9

Šampionát v kuжachu

Lingvistické okénko.

Spolu s letošním posledním turnajem přichází i čas
mistrovství v kuжachu. Pro neznalé – kuжach je
kombinací šachu a kuželek, přičemž vítěz je určen
speciálním matematickým přepočtem v šachu dosažené
BELO performance a výkonu na 120 hodů sdružených.

Na okraj mistrovství v kuжachu ještě jedna odborná
poznámka, při které čtenář snadno a lépe pochopí, na
co všechno musí redakce "Tahu Zdar" při vytváření
našeho časopisu myslet.

Šampionát se letos koná již po čtvrté, ovšem
předcházel mu zkušební nultý ročník. Náročnost
soutěže je zdůrazněna tím, že se vždy koná na sklonku
roku a kombinuje tradiční ždánický šachový turnaj spolu
se Štěpánským turnajem v kuželkách. Obě soutěže se
hrají v rozpětí pouhých dvou dnů a vyžadují od
účastníků plné sportovně-společenské nasazení. Snad
proto bývá výsledková tabulka poměrně stručná a
nejeden hráč nebyl po dobře rozehrané šachové časti
schopen nastoupit do kuželek.
Nejlepším hráčem zatím krátké kuжachové historie je
Slámič, který dokáže zahrát na vysoké úrovni obě
soutěže. Loni však titul získal Arnošt, který vyhrál turnaj
ve Ždánicích a dosáhl nového těžko překonatelného
rekordu 970 bodů.V minulosti zatím do soutěže zasáhlo
celkem 11 hráčů. Letošními favority jsou opět Slámič
s Arnoštem, ale překvapit může i Laďa nebo Polis či
Punkva, pokud odehrají slušně šachy.
Výsledky mistrovství v kuжachu
ročník
0.
1.
rok
2007
2008
Arnošt
Slámič
1.
E
1.
4.
Laďa
3.
2.
Polis
4.
3.
Punkva
5.
5.
Zdenál
6.
7.
Hubek
Docent
7.
6.
Tonda
2.
Bivoj
8.
-

2.
2009
2.
1.
4.
3.
6.
5.
7.
-

3.
2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Při tvorbě nového českého slova, které mělo okamžitě
ozřejmit náplň nového sportu jsme pochopitelně
vycházeli z názvů obou jeho složek, kterými jsou
kuželky a šachy. Nabízelo se několik kombinací jako
šachželky, kužšach, kušach či kužach, případně jejich
variace s ypsilon na konci slova. Z těchto možností byl
nakonec víceméně náhodně vybrán zatím používaný
název kužach.
Ovšem už tehdy bylo jasné, že ideální by byl právě
název kužšach, kdyby ovšem nebylo té v češtině velmi
neobvyklé situace, kdy bezprostředně po souhlásce "ž"
následuje podobně znějící "š". Ale proč se nepoučit?
Třeba u našeho velkorysého, ale přísného staršího
bratra (z východu). Tam mají - mimo jiné - i geniální
souhlásku щ (šč).
Od myšlenky byl jen krůček k činu. Navrhli jsme Ústavu
pro český jazyk Akademie věd ČR, pobočce Brno doplnit
českou abecedu o 43. písmeno vyslovované jako "žš".
Podle neoficiálního vyjádření má naše iniciativa velkou
šanci na přijetí, protože si ji moravská pobočka vzala
osvojila jako svůj hlavní vědecký úkol pro příští rok. Věc
už je tak daleko, že jsme dokonce byli vyzváni, abychom
navrhli podobu nového znaku. I tady jsme se inspirovali
u našich přátel a navrhli jsme v české abecedě dosud
nevyužívaný znak "ж", přičemž dočasně po přechodnou
dobu by se používal znak "з", a to z toho důvodu,
abychom překlenuli dobu, než budou vyvinuty nové
české fonty, klávesnice a psací stroje, k jejichž rozsáhlé
obměně se bude muset přistoupit. Zatím se bude
používat znak "3" (trojka), který je na každé klávesnici a
výměna tak nemusí být okamžitá.
Spolu se zavedením nové souhlásky dojde pochopitelně
i ke změně pravopisu u slov, kde se skupina "žš"
vyskytuje. Čtenář může sám posoudit, jak krásně se
vyjímají slova jako praжtí, těжí, bliжí oproti dříve
používané a nyní již na první pohled zastaralé formě
pražští, těžší, bližší.
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Okresní a krajská šachová bundesliga
dospěla k vánoční přestávce

Ve čtvrtém letošním posledním kole navštívili
kyjovští tradiční soupeře ze Strážnice. Bohužel
bzenecký syndrom se jim opět nevyhnul.

Rok 2011 dospěl ke svému závěru a šachové
profesionální soutěže ke své polovině. Tahu zdar
přináší čtenářům několik momentů z jednotlivých
utkání kyjovských sokolů.
Tým kyjovských sokolů vedl po dvou odehraných
kolech okresní bundesligu a vše nasvědčovalo, že
vánoční přestávku stráví na prvním místě. Pak však
kyjovský tým postihl tzv.bzenecký syndrom, který
způsobil, že při utkání s matadory z Ježova Kyjov
prohrával již v první sekundě utkání dva nula.

Vlevo uprostřed doyen strážnických šachistů Jiří Fanta
hraje s černými s Ivanem. Vpředu vpravo pak Arnošt,
který ustanovil nový rekord okresní bundesligy, když na
svou vítěznou 40 tahovou partii spotřeboval 10 minut.

Utkání s ježovskými matadory otevřelo novou
útulnou šachovou hernu kyjovské sokolovny

Nicméně tentokrát se o výsledku rozhodovalo až v
poslední partii. Tondovi se v ní bodovat nepodařilo
a proto se obě družstva rozešla s celkovou remízou.

Partii dvou bývalých opor ždánického týmu v OP1 nyní
ve službách Kyjova a Ježova přihlížel i vzácný host
utkání, samotný ředitel BudChess série Evžen

Utkání nakonec skončilo zaslouženým vítězstvím
Ježovských 3:4, kteří se v radostné náladě vraceli s
cennými body ke svým domovům.
Okresní přebor vedou na konci roku suverénně Šardice
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Nakonec připojujeme oblíbené reportáže z utkání
kouče Šardic a kapitána Kyjova A Ladi Šmída:
OPI 3.kolo: Šardice - Domanín 6 : 1
Dne 27. 11. 2011 jsme se utkali ve třetím kole
okresního přeboru s Domanínem, který jsme
jednoznačně porazili, začal to Marek Jagoš a
povolili jsme jim jenom dvě remíze, přitom Bimka
měl jasně vyhrané. Chtěl bych zastavit hlavně u své
partie s Jožkou Šebestou, kde výpadem věže po
střelcovi ho Josef nechal stát a postavil si věž za
pěšce A5 na A1 a já jsem s hrůzou zjistil, že je
pozice beznadějně prohraná, že mně Jožka
vynuceně přišpendlí a chtěl jsem partii vzdát, ale tu
jako by ke mně z šachového nebe promluví Franta
Ingr, nevzdávej to, on začne šolíchat pozičku a
dostaneš se z toto a opravdu, napřed mně nechal
rozehrát střelce a pak dokonce si nechal dát po
chybě laciný dvojúder a tak prohrál a vzpomněl
jsem si co říká Jenda Čechal, poslední chyba
prohrává, ale upřímně stál jsem na ručník.
OPI 4.kolo: Šardice Hodonín B 4 : 3
Dne 11, 12. jsme přivítali Hodonín B. Brzy jsme
prohrávali po prohrách na 6 a 7 šachovnici 2 : 0 a já
jsem zbabral v sicilské zahájení, které výborně
znám a stál jsem na prohru, ale můj soupeř velkou
výhodu neuplatní a přechází do vynucené remízy,
Dules stojí vyhraně a útok má i Roman, Doxik stojí
lépe a pěšce má Laďa Hlavatý. Romanův soupeř se
vzdává před matem, který nebyl a Dules zbabrá
útok i vyhranou koncovku nestejných střelců ( měl
pěšce víc ) , remíza, Doxik s Hlavatým uplatňují
výhodu pěšce a tak nakonec 4,5 : 3.5 ( to co
předvedl bez maziva tedy pohonných hmot Dules
bylo opravdu na infarkt, příště ho nemůžeme nechat
na suchu.

dělat, po dvou remízách na 2 a 4 šachovnici se
vzdávám a soupeř vede 2 : 1. Pak se karta začíná
vyrovnávat, stojíme vyhraně na 5 a 7 šachovnici,
hůře na první a stíněně na 6 , lépe na 8. Pak jsem se
strašně rozčílil, Karel Heindl ve vyhrané pozici
nabídl remízu, že mu jede vlak, a Libor neuměl
realizovat velkou materiální výhodu a nabídl
remízu, Slámič se dopouští chyby a prohraje ,
chybuje zbytečně i Doxik, mohl mít remízu a
dámskou koncovku s pěšcem méně neudržel ani
Mirek Zubalík, tak prohráváme 2 : 6
Krajský přebor IIC 5.kolo:
Poštorná A - Š.K. 1923 Sokol Kyjov 2,5 : 5,5
Dne 18.12.2011 jsme zajížděli do Poštorné k utkání
s áčkem, měl jsem problémy poskládat sestavu ,
domácí větší, nastoupili v sedmi a tak vedeme 1 : 0.
Po zahájení pro vazbu ztrácí figuru Zbyněk Fic s
Doxikem tak je stav 0 : 2 a po chvíli remízuje Libor
Ledvina s Pochylým Bronislavem, 0,5 : 2,5 a já
stojím výborně, Laďa Jurutka má figuru a kromě
první šachovnice stojíme všady lépe. Po třech
hodinách hry remízuje učitel šachu na čtvrté
šachovnici a za chvíli vítězí Laďa Jurutka a já za
stavu 1 : 4 dostávám nabídku remízy, mám o pěšce
víc, ale jsou tam nestejní střelci , přijímám 1,5 : 4.5
a Michal má vyhranou věžovku, kterou pěkně
zahraje a Mirek se po časové tísní před matem musí
vzdát 2,5 : 5,5 a první body jsou pěkný předvánoční
dárek.

Krajský přebor IIC 4.kolo:
Š.K. Sokol Kyjov - Velké Pavlovice 2 : 6
Dne 4.12. 2011 jsme přivítali velkého favorita
soutěže Velké Pavlovice. V úvodu své partie se
dopouštím velké chyby, místo spráného řešení si
vybírám prohranou variantu, trpěl jsem šachovou
slepotou, neviděl jsem včas, že když mně soupeř
dobere pěšce B2 jezdcem, že dává mé dámě na D3
garde, král mně zůstal v centru a s partií nešlo nic

Utkání v Poštorné se dohrávalo na prvních třech
šachovnicích v nichž kyjovští získali 1,5 bodu a potvrdili
tak překvapivé vítězství na půdě silného soupeře. Vlevo
uprostřed je známý šachový funkcionář David Ciprys
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