Vážení přátelé tahu,
jubilejní turnaj máme se zdarem za sebou a nastávají dny všední. Naše příští setkání bude pozoruhodné snad jen
tím, že se koná v den „šachového“ tedy už 64.výročí Vítězného února. Snad se alespoň tak tento nešťastný den
stane pro někoho šťastným. Širší realizační tým BudChess série rovněž zahájil přípravy našeho již čtvrtého
výjezdního turnaje, o kterém je již jisté, že proběne v červnu a to na Moravě. Redakce Tahu zdar bude tyto
přípravy pozorně sledovat, aby mohla informovat naše čtenáře mezi prvními.

Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

100. BudChess cup
S velkým zájmem dlouho očekávaný 100.turnaj
BudChess série se konal v sobotu 28.ledna 2012.
Jako místo konání jsme tentokrát zvolili hernu Bud
centra ve dvoře, což se ukázalo jako mimořádně
šťastné řešení, protože jsme měli i při rekordní
účasti 31 hráče naprosté soukromí a nijak jsme
neobtěžovali ostatní hosty Bud centra, kteří se
ovšem dostavili v množství menším než malém.
Turnaj byl slavnostně zahájen starostou města
Kyjova Františkem Luklem, který ocenil naši
vytrvalost, všem popřál hodně úspěchů a v podstatě

slíbil, že se naučí hrát šachy a zároveň věnoval
věcnou cenu pro vítěze 100.turnaje. Poté všichni
účastníci před historickou budovou Bud centra
vytvořili živý obraz, který byl zaznamenán na foto
film.
Turnaj měl vynikající - a to dokonce mezinárodní účast. Ze stálých účastníků našich turnajů chyběl
pouze omluvený Broňa. Za šachovými stolky se tak
sešli všichni zakladatelé BudChess série
(s výjimkou Vonta a zmíněného Broni) spolu s hráči
z prvních ročníků Bubinem, Zdenálem, Polisem a
Milanem. Celkem se sešlo osm neregistrovaných
hráčů.
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Na úvod pozdravil účastníky jubilejního turnaje starosta
města Kyjova František Lukl (první zleva)

Ze Slovenska přijela čtveřice hráčů pánové Planka,
Pribila, Kubiš a nováček Oto Kovárik z Kopčan,
který ovšem hrál na minulém přeboru okresu
Kyjov, kde obsadil 9.místo. Druhým nováčkem
našich turnajů se stal pan Pavel Komprda, šéf
chvalně známého webu „šachy v hospodě“
http://www.sachyvhospode.okamzite.eu ,
který přijal pozvání Ivana Pařízka na inspekci..
Mezi účastníky tak bylo pět hráčů s ELO nad 2000
a průměr první desítky byl úctyhodných 1943.
Kapacita hrací místnost byla počtem účastníků
v podstatě vyčerpána. Vzhledem k lichému počtu
účastníků, musel v každém kole jeden hráč
pauzírovat. Toto pominulo po čtvrtém kole, protože
Petr s kloboukem musel turnaj opustit. Favorité
prošli prvními třemi koly bez zaváhání a ztratili
body jen mezi sebou navzájem. Mírným
překvapením byla v druhém kole remíza Petra
Trávníčka s panem Plankou. Ve třetím kole bylo už
remíz mezi vedoucími hráči víc, takže po něm
zůstal jako jediný beze ztráty pan Pribila. O půl
bodu za ním byla trojice Petr TR, pan Kovárik a
Laďa Šmíd. Ve čtvrtém kole prohrál Laďa Šmíd na
první šachovnici v jednom z klíčových utkání
turnaje s panem Pribilou, zatímco ze skupiny

Na turnaji jsme přívítali i několik vzácných zakládajích
členů BudChess clubu, v tomto případě Vítka
(na tahu uprostřed)

pronásledovatelů vyhrál pouze Petr Trávníček.
V pátém kole tak došlo k souboji Pribila – Petr Tr.,
z kterého vyšel Petr vítězně a ujal se tak vedení. O
půl bodu za ním byl jeho poražený soupeř spolu
s dvojicí pan Šebesta a Petřík, kteří oba porazili své
papírově silnější soupeře a nováčky turnaje Pavla
K. a pana Kovárika. Následovala dvojice Laďa
Šmíd a Planka s 3,5 bodu. V předposledním kole
porazil Petr pana Šebestu a pan Pribila Petříka,
čímž oba vítězové zůstali jedinými kandidáty na
celkové vítězství. Na třetí místo se dostal výborně
hrající Laďa Šmíd. Za ním bylo hned pět
čtyřbodových hráčů Šebesta, Pavel K., Petřík,
Kozák a Roman. V posledním kole stačila Petrovi
remíza k celkové výhře, což měla být jen formalita,
zvláště když měl bílé. Jeho soupeř Laďa Šmíd mu
však zle zatápěl a partie byl dlouho nakloněna spíše
na Laďovu stranu. Nakonec však Petr kýžené
remízy dosáhl, takže ani výhra pana Pribily nad
Romanem už nic nezměnila.
Petr Trávníček zvítězil v jubilejním 100.turnaji
BudChess série díky vítězství ve vzájemné partii,
což je jak známo první pomocné kriterium.

Na rozdíl od řadových turnajů bylo tentokrát vyjímečně
potřeba vybrat startovné formou guláše
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Partie, která rozhodla o vítězi urnaje

Rekordních 31 účastníků turnaje plně zaplnilo gril bar
restaurace Budvarka do posledního místa

Petr vyhrál už v šestém turnaji za sebou a vytvořil
tak nový rekord. Na druhém místě skončil pan
Pribila s rovněž 6 body. Na třetím místě se umístil
Laďa Šmíd před Petříkem a Jarou Kozákem,
všichni se ziskem 5 bodů. Zatímco Petřík se většinu
turnaje pohyboval ve vedoucí skupině, Jara Kozák
si výrazně polepšil až třemi výhrami v posledních
třech kolech, zejména v sedmém, kdy porazil pana
Šebestu. Jako šestý skončil nejlepší nováček pan
Kovárik se 4,5 b. Následovala sedmičlenná skupina
čtyřbodových, z které byl nejlepší druhý nováček
Pavel K. před panem Šebestou, Plankou a
Romanem. Tomu se bohužel nepodařilo potrápit
žádného ze silnějších soupeřů a navíc neuspěl
v partii s Petříkem. Za první desítkou se seřadili
hráči, kteří debutovali již v prvních turnajích
BudChess série, v pořadí E., Slámič a Ivan Pařízek.
Prvně jmenovaný může za tento výsledek děkovat
Slámičovi, který se stal zdatným pokračovatelem
tradice, kterou založil Petr Krolop na ždánickém
turnaji, a věnoval dotyčnému půl bodu.
Další pořadí bylo velmi vyrovnané, vždyť do
rozmezí jednoho bodu se vešlo čtrnáct hráčů!
Nejlepší z nich byl Milan, vítěz tří turnajů
BudChess série, před dvojicí zakladatelů Tondou a
Laďou.

Dobrá nálada provázela hráče celým turnajem

Toto jsou vítězové jubilejního 100. BudChess turnaje:
amatérský pohár vzadu, zleva potom 2.místo, 1.místo,
3.místo a vítěz hlavní soutěže

Poslední dvojicí s alespoň 50 % ziskem byli Jirka a
Petr Netopil. Z dalších hráčů zaslouží ocenění
zejména Arnošt, který měl za sebou náročné
cestování z dovolené a přesto se dostavil a ještě
odehrál všechny partie se ctí. Někteří hráči pojali
turnaj vysloveně slavnostně a věnovali se zejména
boji o vítězství v hlavním turnaji. Takový Honza K.
se snažil dosáhnout toho, aby mu byly uznány body
za poslední asi tři dny, které věnoval intenzivní
přípravě. To se mu pochopitelně nepodařilo, ale
body z aktuálního data stačily na suverénní
vítězství s náskokem 3 bodů před Bubinem (15 b) a
Lukášem (14 b). Celkem 27 účastníků této soutěže
vzalo jubilejní turnaj skutečně poctivě, protože
poslední v pořadí měl 6 bodů. Bystrý čtenář si
snadno z uvedeného dovodí počet nešťastníků
(=řidičů), bez nichž by to ovšem nešlo, protože ne
každý z nás má na taxíka.
Výborně byla obsazena amatérská soutěž, jejíž
kritéria (BELO nejvýše 100 a ELO nejvýše 1400)
splnilo celkem 12 hráčů. Vyhrál E. (BELO
98/neregistrován) se 4 b před Milanem (BELO
88/neregistrován), Tondou (BELO 98/ELO 1349) a
Jirkou (BELO 99/ELO 0).

Po úspěšnému turnaji chutná doutník dvojnásob hrající host našeho turnaje Pavel Komprda.
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Po slavnostním vyhlášení všech účastníků, které
bylo tentokrát spojeno i s předáváním věcných cen,
měl následovat zlatý hřeb večera - guláš připravený
věhlasným kuchařem Vaškem Trávníčkem.
Nedočkavé publikum si však vynutilo záměnu
těchto dvou bodů programu, a guláš zmizel
v rekordním čase.

Libor si vyhrnuje rukávy před závěrečným aktem
100. BudChess turnaje. Kvalitu guláše ocenil
i příznivce aternativní výživy Jarda Kozák (uprostřed)

Závěrečným bodem programu byl turnaj v bleskové
hře, kterého se zúčastnilo 10 hráčů, kteří byli
rozděleni do dvou skupin podle pořadí v hlavním
turnaji. Skupinu A vyhrál Petr Tr. před Slámičem,
E., Liborem a Polisem. Skupinu B pak Roman před
Pavlem K., Zdenálem, Punkvou a Honzou K. Ve
finále na dvě parte se utkali Petr a Roman a Petr
vyhrál 2:0. Na třetím místě skončil Pavel K., který
černými porazil Slámiče. V boji o 5. místo prohrál
Zdenál s E. na čas a poslední dvě partie musely být
kontumovány, protože Libor musel odjet a Polis do
utkání nenastoupil, takže sedmý byl nakonec
Punkva a devátý Honza K. Společenská úroveň
turnaje byla velmi vysoká. Zahájení bylo popsáno
výše, zdravici samotného předsedy šachového
svazu a účastníka a vítěze jednoho z turnajů
BudChess série Viktora obdrželi všichni
potenciální hráči turnaje do své pošty, takže už se
jen čekalo zda Polis předvede některý ze svých
kousavých kousků. Dlouho to vypadalo, že nic
nebude, ale nakonec Polis nezklamal. Věřme, že
milosrdný čas zahojí všechny šrámy a zahladí
ostřejší hrany, a náš 200.turnaj proběhne
k všeobecné spokojenosti.
Počet vítězství v řadě:
1. Petr Tr.
6 x za sebou
2. Šebesta
4 x za sebou
3. Petr Tr.
4 x za sebou
4. Petr Tr.
4 x za sebou
5. Broňa
3 x za sebou

95.-100.turnaj
34.-37.turnaj
83.-86.turnaj
89.-92.turnaj
20.-22.turnaj

100. Budvar Cup - Kyjov 28.2.2012

1
Petr Tr.
2
Pribila
3
Laďa Š.
4
Petřík
5
Kozák
6
Kovárik
7
Pavel K.
8
Šebesta
9
Planka
10
Roman
11
E.
12
Slámič
13
Pařízek
14
Milan
15
Tonda
16
Laďa
17
Jirka
18 Pet-Net
19
Kubiš
20 Laďa K.
21 Honza K.
22
Arnošt
23
Punkva
24
Libor
25
Polis
26
Vítek
27
Zdenál
28 Petr s klob.
29
Lukáš
30
Bubin
31
Staňa

ELO
2117
2052
1863
1639
1658
2018
2074
1912
1831
1809
1548
1623
1349
1526
0
1566
2002
1542
1598
1600
1751
1388
0
-

BELO Perfo
150 150
129 153
118 135
101 130
108 118
114 121
107
115 115
112 115
137 110
98 107
103 100
95 101
88 104
98 103
86
99
99
96
98
97
88
96
99
95
80
75
108 81
92
79
103 78
47
61
95
80
78
74
93
88
87
68
66
53
64
38

+/0
24
17
29
10
7
0
3
-27
9
-3
6
16
5
13
-3
-1
8
-4
-5
-27
-13
-25
14
-15
-4
-5
-19
-13
-26

Body Buchh.
6
6
5
31
5
27,5
5
24
4½
4
30,5
4
30
4
29,5
4
28
4
25,5
4
23,5
4
21,5
3 ½ 25,5
3½
24
3 ½ 23,5
3½
23
3½
22
3
27
3
26,5
3
2+,5
3
21
3
19,5
2½
24
2 ½ 19,5
2 ½ 19,5
2½
19
2
24
2
23
2
18
1

Žebříček podle koeficientu BELO k 1.2.2012
1. Petr Tr.
150 22. E
2. Pribila
143 23. Libor
3. Heindl
138 24. Pet-Net
4. Lubomír
132 25. Jirka
5. Michal
129 26. Tonda
6. Roman
122 27. Pařízek
7. Kovárik
121 28. Milan
8. Vlčák
120 29. Radek
9. Laďa Š
120 30. Geher
10. Šebesta
119 31. Hlavatý
11. Pavlík
116 32. Kubiš
12. Planka
116 33. Petr s klob.
13. Kozák
112 34. Punkva
14. Petřík
111 35. Laďa
15. Broňa
110 36. Honza K.
16. Václav
109 37. Vítek
17. Pavel K.
107 38. J.Španěl
18. Arnošt
103 39. Zdenál
19. Slámič
103 40. Lukáš
20. Laďa K.
100 41. Jakub
21. Haraštová
100 42. Bubin
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100
98
97
97
97
96
96
95
93
93
93
91
89
89
81
80
78
77
69
68
59

Krajský přebor

Bleskovky u Pásků a Budvar Cup

Kyjov A - Hodonín A 2 : 6

Pro zajímavost jsme připravili menší porovnání
našeho turnaje se slavným nekonečným seriálem
bleskovek u Pásků. Ten se v současné dob hraje
každou první sobotu v měsíci v herně ESO
v suterénu restaurace Pod Špilberkem v Husově
ulici v Brně. Restaurace U Pásků byla totiž asi před
dvěma lety uzavřena. Od té doby turnaj několikrát
změnil místo konání a bojuje o svou další existenci.
Snad nezanikne.
Poprvé se hrálo už v únoru 1999 o od té doby se
nikdy nevynechalo. 100.turnaj U Pásků se konal
v květnu 2007 za účasti 22 hráčů a 6.února 2012 byl
odehrán už 157. turnaj. Turnaj U Pásků je poněkud
jiného charakteru než ten náš. Vybírá se tam totiž
startovné a hraje se v něm o peněžní ceny. Jejich
turnaje mají vysokou úroveň, protože se obvykle
účastní celá řada kvalitních hráčů z Brna a blízkého
i vzdálenějšího okolí, jejichž ELO značně přesahuje
2000. Například řetězový vítěz tohoto turnaje David
Holemář disponuje ratingem 2291. V dobách
největší slávy U Pásků hrávalo i přes 30 hráčů,
v současnosti se obvykle účastní 10 až 15 hráčů.
Hraje se systémem každý z každým na 5 minut (při
menším počtu účastníků oběma barvami) za
přísného dodržování pravidel šachu. Z nám
známých hráčů se jednoho turnaje u Pásků v srpnu
2008 zúčastnil i Bivoj, který obsadil se 4,5 body
19. místo z 22 účastníků, což rovněž dokládá
kvalitu turnajů.

Reportáže z krajské a okresní šachové
bundesligy
Šachové týmové soutěže, ve kterých se angažuje
většina členů BudChess clubu se blíží ke svému
březnovému vyvrcholení. Ke dni vydání tohoto čísla
Tahu zdar do konce soutěží již zbývají odehrát
pouze dvě poslední soutěžní kola. Jednotlivé týmy
si letos počínají se střídavými úspěchy. Určitě však
plně spokojení mohou být šachisté Šardic, kterým
se již dvě kola před koncem podařilo získat titul
okresního přeborníka. V krajském přeboru jsou na
tom z hráčů BudChess série nejlépe hráči Hodonína,
kteří budou bojovat o vítězství v krajském přeboru
až do posledního kola.
Redakci našeho časopisu se podařilo získat oblíbené
reportáže hrajícího kapitána Ladi Šmída, který se s
čtenáři podělil o své postřehy se soutěží:

ZUBALÍK Miroslav 2031 0 - 1 2195 PROVAZNÍK M.
RACEK Michal 1905 0 - 1 2117 TRÁVNÍČEK Petr
ŠMÍD Vladimír 1863 0 - 1 2007 PEŠÁK Roman
MATULA Roman 1809 % - % 1989 LING Bronislav
ČECHAL Jan 1896 0 - 1 1900 VLČKO Tomáš
DOXANSKÝ Josef 1816 % - % 1807 TAPTIČ Filip
LEDVINA Libor 1751 1 - 0 1783 BORUFKA Roman
MACHALA Libor 1759 0 - 1 1766 KROLOP Petr

Dne 8.1.2012 jsme přivítali mužstvo z Hodonína,
na zápas jsem se těšil a věřil jsem, že můžeme
favorita hodně potrápit. Kdyby jsme nedělali chyby,
mohla to být i pravda, ale já jsem prohrál vyhranou
partii ( po zahájení jsem stál jasně na výhru), Libor
Machala kdyby přijal obětˇdruhé figury, útok by
hravě odrazil a vyhrál a partii pokazil i Mira
Zubalík, v náš prospěch otočil horší pozic jen Libor
Ledvina, výsledek 2 : 6 byl krutý a zavinili jsme si
ho sami.

Momentka z utkání Kyjov - Hodonín. Vpravo známý
autor šachového blogu Petr Krolop

Brno Lokomotiva G - Š.K. 1923 Sokol Kyjov 6:2
ŽITNÝ Petr 1949 0 - 1 2031 ZUBALÍK Miroslav
LIČKA Vlastimil 1981 % - % 1863 ŠMÍD Vladimír
PAULÍK Martin 1928 1 - 0 1809 MATULA Roman
TOČEV Dosi 1762 % - % 1816 DOXANSKÝ Josef
ŠARŠON Otakar 1738 1 - 0 1751 LEDVINA Libor
ŠTENCEL Václav 1000 1 - 0 1759 MACHALA Libor
EICHLER Břetislav 1682 1 - 0 1526 JURUTKA

Dne 22.1. 2012 jsme zavítali na Lokomotivu G do
Brna, jeli jsme v sedmi. Krátce k zápasu, po
zahájení stojím spolu s učitelem šachu na výhru,
hůře stojí Libor Machala. Já jsem výhru zahodil a
slepotu jakou předvedl Roman Matula, ta se dlouho
nevidí, hrubé chyby se dopouští i Libor Ledvina a
tak prohráváme 6 : 2 blýskl se jen Mirek Zubalík.
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ŠK 1923 Sokol Kyjov - ŠK 64 Brno B 41/2:31/2
ZUBALÍK Miroslav 2031 % - % 2014 MASAŘÍK Jan
RACEK Michal 1905 1 - 0 1886 ZEJDA Karel
ŠMÍD Vladimír 1863 1 - 0 1840 ZERDALOGLU Vasil.
MATULA Roman 1809 % - % 1863 TVRDÝ Radovan
DOXANSKÝ Josef 1816 % - % 1753 MERLÍČEK Jiří
LEDVINA Libor 1751 0 - 1 1716 VŠETEČKA Milan
SLÁMA Michal 1548 1 - 0 1678 ABSOLÍN Ladislav
JURUTKA Vladimír 1526 0 - 1 1741 BEZDÍČEK Miloš

Dne 5.2.2012 jsme přivítali v zápase 8. kola ŠK 64
Brno B, tento zápas jsme potřebovali vyhrát, aby
jsme se vyhnuli záchranářským pracím .Krátce po
zahájení je prohraný Ladˇa Jurutka, přichází ke mně
a říká, dneska půjdu brzo domů budeme prohrávat.
Rychle vyrovnám, soupeř v zahájení ve variantě,
kterou znám dělá chybu. Ladˇa klade odpor, ale můj
soupeř se vzdává, žák Sláma Michal získává
kvalitu a hned posléze celou partii, zdá se, že už
předčil své učitele a vedeme 2:0 to už tu dlouho
nebylo . Na třetí a čtvrté šachovnici jsou remízy a
vzdává se Ladˇa Jurutka 3:2 , na první šachovnici
má Mirek kvalitu, ale soupeř má za ni ve dvojici
střelců (má i pěšce navíc) kompenzaci a Michal
Racek má v časovce o pěšce více a složitou pozici,
ale soupeř přehlíží ztrátu figury a nakonec prohrává
na čas, vedeme 4:3 a Mirek Zubalík dostává
nabídku remízy, kterou přijímá, soupeř na výhru
hrát nemohl a tak výhra 4,5 : 3, 5 je pro nás velice
cenná.
ŠK. Bučovice - Sokol Kyjov 2 : 6
SYSEL Michal 1975 0 - 1 2031 ZUBALÍK Miroslav
KŘÁPEK Miroslav 1838 0 - 1 1905 RACEK Michal
ŠVESTKA Jiří 1792 0 - 1 1863 ŠMÍD Vladimír
MATULA Tomáš 1662 1 - 0 1809 MATULA Roman
SEDLÁŘ Vlastimil 1597 0 - 1 1816 DOXANSKÝ Josef
BARTOŠ Petr 1527 0 - 1 1751 LEDVINA Libor
POKORNÝ Tomáš 1560 1 - 0 1526 JURUTKA Vlad.
TESÁČEK Petr 1389 0 - 1 1600 POLÁČEK Arnošt

Dne 19.2.2012 jsme zajížděli do Bučovic a výhra s
papírově nejslabším mužstvem pro nás znamená
záchranu. V zahájení získávám pěšce a Michal
Racek má vyhranou pozic, výborně stojí Mirek
Zubalík a Arnošt Poláček, o kvalitu méně má Libor
a kvalitu získává Roman, Josef Doxanský získává
pěšce. První vítězí Arnošt Poláček a chvíli po něm

Mirek Zubalík a Libor partii dokonale otáčí a
hrubku dělá Roman Matula. Vítězí Doxik s Liborem
i Michal Racek, prohrává Roman a Ladˇa Jurutka a
čekají na mně, útokem donutím soupeře ke ztrátě
jezdce a posléze i partie a konečný výsledek 6 : 2
odpovídá průběhu zápasu a jak vidím Romanovi
nepomáhá, že ho občas ve středu nechám zvítězit,
posilovat sebedůvěru už mu nebudu.
Okresní přebor
Veselí - Šardice 11/2 : 51/2
Hrabal Radek (VH) 1787 0 - 1 1809 Matula Roman (H)
Vítek Milan 1774 0 - 1 1863 Šmíd Vladimír (H)
Vašícek František 1581 0 - 1 1737 Kašpárek František
Kusák Václav 1586 0 - 1 1816 Doxanský Josef
Skalka Michal (H) 1464 1 - 0 1669 Hlavatý Ladislav
Holubík Petr 1558 % - % 1539 Bimka Josef
Ochotný Václav 1000 0 - 1 1537 Silák František

V tomto utkání stál na prohru jeden ze slavné trojice
tří Ká (Karpov, Kasparov, Kašpárek) , stál tak
bídně, že Doxik mu s úsměvem nabídl za výhru
malborka a najednou začal Dulda dělat divy a tak
Doxik musel koupit cigarety, pěkně vyhrál Roman,
já jsem hrál s Milanem miniaturku.

Kněždub - Šardice 21/2 : 41/2
Hala Gabriel 1810 % - % 1809 Matula Roman (H)
Solařík Pavel 1632 % - % 1863 Šmíd Vladimír (H)
Bartošek Miroslav 1552 0 - 1 1737 Kašpárek František
Jurásek Ondřej 1377 0 - 1 1816 Doxanský Josef
Bartošek Pavel 1359 % - % 1669 Hlavatý Ladislav
Čajka Miroslav 1467 0 - 1 1539 Bimka Josef
Šraděja Jan 1426 1 - 0 1000 Jagoš Marek

Kromě Romana Matuly, který stál vyrovnaně,
musím mu dát tentokráte za pravdu, že jsme stáli na
2 - 5 desce prohraně, tak slabě jsem ještě letos
nehrál, soupeř mně nejméně 4krát vypustil, Dules s
Doxikem to dokázali ještě obrátit, Bimka jako
jediný spravedlivě vyhrál a nemusel prohrát ani
Marek Jagoš. Takový zápas vyhrát, to už je od
domácích pěkný dárek.
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