Vážení přátelé tahu,
4.ročník Svatováclavského přeboru okresu Kyjov je bezprostředně před námi. Startovní listina se postupně
zaplňuje jmény renomovaných šachistů, amatérů, dětských účastníků a konečně i těch nejodvážnějších našinců.
Pro běžného frekventanta BudChess série je pochopitelně velmi nezvyklé nastoupit do turnaje pod svým
občanským jménem, protože u nás se hraje pod zvolenou přezdívkou, takže málokdo ví, kdo ve skutečnosti je
Punkva, Vont nebo Zdenál. Z Bud centra jsou známy i historky, kdy přes téměř každodenní tréninkové seance
soupeři nevěděli, kdo je kdo. Samozřejmě podle jména. Těžko se hledá metoda, jak přilákat ostýchavé jedince,
kteří se cítí dobře pouze v komorním prostředí rodného šachového salonku. Akci ve stylu „jitrnice zdarma“ jsme
vyzkoušeli v loni. Letos by snad mohlo zabrat, že máme předjednáno, že právě 28.září v ranních hodinách bude
ukončena prohibice. Přijďte se osobně přesvědčit, kvalitní domanínský destilát i s rodným listem bude k dispozici
(i v případě, že by se ukončení pozdrželo). Všichni jste srdečně zváni!
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

107. BudChess cup
Reportáž o srpnovém turnaji BudChess série bude
poněkud netradiční. Na turnaji jsem totiž nebyl
přítomen, protože jsem zrovna trávil čas na Velké
ceně v Brně. Jedinými zdroji informací tak pro
mne jsou technické výsledky turnaje a tři textové
zprávy, které v průběhu sobotního odpoledne a
večera dorazily na můj mobil. První zaslal nadějný
juniorský hráč Ještěr v 16:46: "Figurky létají po
zahrádce... Bivoj porazil učitelského." Druhou
zaslal Laďa v 20:34: "Bivoj po 14 budvarech
porazil v bleskovkách abstinujícího mistra!"
Zbývající zprávou byly stručné výsledky turnaje.
No, není toho mnoho, ale s tím si musí
kvalifikovaný reportér umět poradit.
107.turnaj BudChess se konal v sobotu 25.srpna
2012 za slunečného počasi v zahrádce Bud centra.
Üčast tentokrát byla poněkud slabší, protože se k
zahájení dostavila pouze desítka hráčů, které
posléze doplnil Ivan Pařízek. Nižší účast byla
způsobena nepřítomností několika stálých hráčů
(Laďa Š., Arnošt, E., Broňa, Tonda) a celé
záhorácké sekce, která v poslední době
pravidelně dodávala nejméně čtyři hráče. Za roční
působení na našich turnajích už ze Slovenska přijelo

Náš nenahraditelný ředitel BudChess série Evžen
působil poslední srpnový víkend na Velké ceně ČR
v Brně. Na obrázku provádí vyhodnocení divácké
tipovací soutěže.

deset hráčů (včetně jedné hráčky), z čehož je vidět,
že ve Skalici a okolí je v podstatě nejméně stejně
velká skupina hráčů, jako u nás. No a asi na delší
dobu se s našimi turnaji rozloučil celkový vítěz
6.ročníku Kozák, který migruje přes Prostějov do
Prahy.
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Jirka před partií s Liborem, ve které získal svůj druhý
bod v turnaji v řadě.

Po dvou letech se na turnaji objevil Bivoj což vzbudilo u
některých hráčů optimistická očekávání.

Naopak po čtvrt roce přišel Slámič a po velmi
dlouhé téměř dvouleté přestávce na náš turnaj
dorazil Bivoj, který v současné době hraje zejména
profesionální turnaje a naposledy jsme zaznamenali
jeho výsledkově nepříliš výraznou účast v
simultánce proti GM Davidu Navarovi v Brně.
Počet hráčů byl tedy lichý, ale jen do třetího kola.
To se k Laďovi, který turnaj řídil, přihovořil jakýsi
chlapík s prosbou, zda by si mohl zahrát. Laďa,
potěšen, že máme dalšího nováčka, se mu jal
vysvětlovat základní pravidla šachu. U braní
mimochodem však byl příchozím přerušen a z
nováčka se vyklubal jeden z nejlepších hráčů
okresu Hodonín KM Dušan Sochna (ELO 2081).

takže byl jediným hráčem beze ztráty. Ostatní
favorité (Petr, Libor a Roman ) tentokrát nezaváhali
a připsali si vesměs výhry. Ve čtvrtém kole došlo i
na Jirku, který černými podlehl Romanovi přičemž
na druhé šachovnici Laďa K. remizoval se
Slámičem. Petr porazil Libora a Dušan Ivana
Pařízka. Bivoj získal svou druhou výhru dne nad
Punkvou a ke skvělému závěru se rozjel pan
Šebesta vcýhrou nad Laďou. Po čtvrtém kole byla
na čele trojice hráčů se třemi body - Jirka, Roman a
Petr o půl bodu před Laďou K. V pátém kole se
vedoucí čtveřice utkala mezi sebou. Na první
šachovnici podlehl Jirka Petrovi a na druhé Laďa
K. Romanovi. V tomto kole se utkal i Slámič z
Bivojem a zahrádkou Bud centra záhy létaly
figurky a zněla nepublikovatelná slova. Bivoj
vyhrál... Dušan i pan Šebesta ve svých
partiích zvítězili a Laďa a Punkva se rozešli smírně
a získali tak každý svůj první půlbod ze hry. Po
pátém kole vedli Roman s Petrem se čtyřmi body o
bod před trojicí Jirka Dušan a Bivoj. Jak je vidět,
Dušan se už propracoval na dostřel špičky, přestože
měl o dvě partie méně. V předposledním kole
porazil Petr Romana, takže se osamostatnil na čele
turnaje. Vyhráno však ještě neměl, protože svou
partii v šestém kole vyhrál i Dušan, který se tak
udržel pouhý bod za leadrem. V tomto kole ještě
remizovali Jirka s Bivojem a Punkvovi se po
dlouhé době podařilo porazit Ivana Pařízka. V
posledním kole došlo k souboji o výhru, když proti
sobě nastoupili Dušan a Petr. Vítěz partie se
zároveň stal i vítězem turrnaje. Jelikož nováčkové
to v našich turnajích nemají jednoduché (naposled
došlo k výhře nováčka v lednu 2009), není
výsledek příliš velkým překvapením. I samotný
Petr Trávníček se své první výhry dočkal až ve
svém třetím turnaji. Petr Dušana černými porazil a
zaznamenal tak svou už 19.výhru. Na druhém místě
se umístil Roman s 5 body před mocně finišujícím

Nováček turnaje KM Dušan vítězí v partii s Ivanem.

Už v prvním kole došlo k překvapení, když Jirka
porazil svého učitele pana Šebestu. Druhé kolo
bylo ještě zajímavější, protože Jirka nezaváhal ani
proti Liborovi a navíc Laďa K. porazil obhájce
vítězství z minulého turnaje Petra Trávníčka. Po
druhém kole tak už byli beze ztráty pouze dva
hráči. Ve třetím kole, do kterého už nastoupil i
Dušan (porazil pana Šebestu), se vedoucí dvojice
utkala navzájem a Jirka dokázal Laďu K. porazit,
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Finálové partii turnaje mezi Petrem a Dušanem se
zájmem přihlížel i sám Budmistr

panem Šebestou (4,5 b). Jako čtvrtý skončil Jirka se
4 body, který odehrál svůj zatím nejlepší turnaj,
porazil několik papírově lepších soupeřů a byl
velmi blízko stupňům vítězů. Mimochodem,
zatímco většina z našinců celé léto lenošila, Jirka si
úšpěšně zahrál v kvalitně obsazeném turnaji a jeho
ELO od 5.září činí 1639!! Na pátém místě skončil
nováček Dušan, kterému v lepším umístění zabránil
pozdní příchod. Následovala trojice Laďa K., Bivoj
a Slámič s 3,5 bodu. Laďa může být spokojen,
porazil jako jediný vítěze turnaje, což mělo za
následek velmi těžké soupeře. Bivoj hrál po delší
době a v těžké konkurenci obstál. Slámiče může
mrzet snad jedině prohra s Bivojem, což ostatně dal
najevo hned na místě. Zbývající hráči již nedosáhli
alespoň polovičního zisku bodů. Devátý skončil
Libor se 3 body před Punkvo s 2,5 bodu. Punkva se
zároveň stal vítězem poháru amatérů, přičemž
tentokrát neměl soupeře. Předposlední skončil Ivan
se 2 body, u kterého jsme z letošní sezony zvyklí
na podstatně lepší výkony. Vůbec se nedařilo
Laďovi, který musel zvládnout nezvyklou roli
řídícího turnaje i hráče.
107. Budvar Cup
Poř
ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Petr Tr.
Roman
Šebesta
Jirka
Dušan
Laďa K.
Bivoj
Slámič
Libor
Punkva
Pařízek
Laďa

2099
1816
1875
1624
2081
1527
1610
1562
1769
1592
1527

BELO

Performance

+/-

Body

136
125
129
98
104
93
90
119
77
103
77

141
126
118
121
130
100
104
104
96
77
65
57

5
1
-11
23
-4
11
14
-23
0
-38
-20

6
5
4½
4
4
3½
3½
3½
3
2½
2
½

Medailisté srpnového BudChess cupu

V žebříčku podle koeficientu BELO pan Kubiš přes
neúčast přesáhl jako čtvrtý hráč v historii magickou
hranici BELO 150! Jeho BELO činí nyní 151, což
odpovídá přbližně ELO 2114.
Celkové pořadí 9.ročníku BudChess série se opět
příliš nezměnilo kvůli malému počtu přidělovaných
bodů. V šachové soutěži vede Petr Tr. (115 b) před
Šebestou (101 b) a Prbilou (96 b). V hlavním
turnaji je v čele rovněž Petr o 5 bodů před
favoritem soutěže Laďou K.a o 16 b před
Romanem. V hodnocení bleskovek se Petr dostal o
bod před Romana, další včetně krále bleskovek
Slámiče už mají ztrátu. V Soutěži amatérů vede E.
s 34b před Punkvou (23 b) a Tondou (21 b).
Sledujte naše stránky www.budchess.sweb.cz, kde
naleznete krátce po každém turnaji kompletní
výsledky.
Vítězství při debutu
1. Punkva
2. Broňa
3. Jožka
4. Milan
5. Šebesta
6. Libor
7. Roman
8. Viktor
9. Petr K.

1.turnaj
2.turnaj
6.turnaj
30.turnaj
32.turnaj
44.turnaj
54.turnaj
59.turnaj
64.turnaj

26.10.2003
30.11.2003
28.3.2004
26.3.2006
28.5.2006
26.5.2007
29.3.2008
30.8.2008
31.1.2009

Kalendář turnajů
Datum
28.9.2012

Turnaj

Místo konání

4.Svatováclavský
Kyjov,DK
turnaj

27.10.2012 Classic

Bud centrum

24.11.2012 Classic

Bud centrum

Poznámka
pátek (svátek)
prezentace od
8.30

26.12.2012 Štěpánský turnaj Ždánice, Radlovec středa (svátek)
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