Vážení přátelé tahu,
v jednom z článků “Tahu Zdar“ se můžete dočíst o návštěvě vyslanců BudChess série na věhlasném
turnaji „U Pásků“. Při této příležitosti jsme šachového historika Jana Kalendovského spolu s René
Přibylem pozvali na některý z našich turnajů. Zatímco pan Kalendovský vyjádřil obavu z daleké cesty
(která však v závislosti na čase stráveném v restauraci „Na zastávce“podstatně poklesla), pan Přibyl měl
největší starost o to, abychom nebyli rozmrzelí, že k nám přijel vyhrát náš hlavní turnaj. Ubezpečili jsme
jej, že si z toho nemusí dělat těžkou hlavu, nikdo určitě nadávat nebude. Na našem turnaji se totiž
finanční ceny nedávají a poháry jsou putovní; byly dokonce doby, kdy vítěz naopak platil
šampáňo…Naopak my se na jeho boj se soupeři a zejména s B12 velmi těšíme! Pokud vyhraje, klobouk
dolů, vždyť u nás nováček - a bylo jich za tu dobu 46 - naposled vyhrál před bezmála čtyřmi lety, což
dokládá, že uspět může jen mimořádně disponovaný borec.
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

109. turnaj BudChess série
Náš říjnový turnaj se konal přesně v den, kdy
uplynulo devět let od našeho prvního turnaje. Žádné
větší oslavy se však nekonaly, ty si necháme na
příští rok. Na turnaj se dostavilo celkem devatenáct
hráčů, což je velmi slušný počet, zvláště, když
uvážíme, že ze Slovenska tentokrát přijel pouze
Gerhard Pribila. Cestou však vzal celou bandu
hodoňáků, jmenovitě Petra, Makeca a Tapťu
přičemž Vláďa přijel autobusem. V plné síle byli i
ždáničtí Libor spolu s bratry Laďou a Honzou. Další
desítka účastníku se rekrutovala z místních (nebo
téměř místních) stálých účastníků, ze kterých chyběl
snad jen Arnošt. Poprvé vstoupil do jámy lvové
Jirka Merta, který se zatím zúčastnil pouze
výjezdního turnaje v Jedovnici. Byl to pro něj
doslova křest ohněm respektive B12.
Turnaj se neobešel bez překvapení. Už v prvním
kole porazil Slámič pana Šebestu a Libor věnoval
výhru E. Ve druhém kole porazil Laďa Š Gerharda
Pribilu, takže jeden z hlavních favoritů ztratil již ve
druhém kole. Po třetím kole byl jediný beze ztráty
Petr Trávníček a zdálo se, že kráčí za dalším
úspěchem. Ovšem, zdání někdy klame…

Gerhard Pribila se při partii Laďou Šmídem držel za
hlavu. Asi už začínal tušit jak partie dopadne.

Ve čtvrtém kole utrpěl Petr černými porážku od
Romana, který se tak dostal s 3,5 b do čela. Za ním
byla dvojice Laďa Š , Petr Tr. a Makec (všichni 3 b)
před další trojicí, kterou tvořili Pribila, Tapťa a
Jirka (všichni 2,5 b). Čtvrté kolo bylo značně
remízové, protože tak skončily čtyři partie z devíti.
Vůbec v celém turnaji bylo hodně remíz, téměř
čtvrtina ze všech partií (konkrétně 15 z 63), což je
téměř dvojnásobek dlouhodobého průměru. Tři
hráči by si zasloužili titul remízových králů -
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Nad vzájemnou partií se v druhém kole sešli
dva učitelé šachu, jinak také nejlepší hrající šachisté
svých domovských měst.

Makec, Tapťa a Laďa K., každý z nich remizoval
čtyři partie. V pátém kole se na první šachovnici
odehrálo velké šardické (dnes už spíš ježovské)
derby a Roman Laďu opět porazil. Jelikož se za
ním hodně ztrácely body (například remíza Makec
– Petr), byl jeho náskok před posledními dvěma
koly už celý bod. Ovšem dobojováno ještě nebylo.
Posledními dvěma Romanovými soupeři Byli
Makec (jasně, to je remíza) a Gerhard Pribila.
Gerhard jako řidič byl čistý jako legendární slovo
boží, zatímco Roman poctivě bojoval i o výhru
v hlavním turnaji. Výsledek se asi dal očekávat.
Gerhard Pribila bílými Romana porazil a zajistil si
svou třetí výhru v turnajích BudChess série. Dosáhl
celkem 5,5 bodu a kromě prohry s Laďou Šmídem
ještě remizoval s Tapťou. Druhý o půl bodu zpět
byl Roman a jako třetí se umístil Slámič rovněž
s pěti body.
Slámič odehrál svůj nejlepší turnaj za tři a půl roku
(v květnu 2009 vyhrál výjezdní turnaj v Dolní
Moravici), prohrál pouze s vítězem turnaje
(bohužel zrovna svou jubilejní 600.partii) a jeho
BELO performánce dosáhla úctyhodných 140. Jako
třetí skončil Makec (rovněž 5 b), který jako jediný
hráč turnaje nepoznal hořkost porážky. Na pátém
místě skončil jakousi podivnou shodou okolností E
s 4,5 bodu. Následovala čtveřice hráčů s 4 body –
Laďa Š, Tapťa, Laďa K. a pan Šebesta, z nichž
vynikají oba Laďové – Šmíd porazil jako jediný
vítěze turnaje a Kořínek utrpěl pouze jednu
porážku.
Až na desátém místě se umístil Petr Tr., který ještě
v polovině turnaje vypadal jako jasný vítěz. Petr
zaznamenal nejhorší výsledek své kariéry (BELO
performance 112 – co by za to jiný dal…).

Nováček našich klání Vláďa Misorin bojoval
ve všech vypsaných soutěžích ze všech sil.

Petrovi se to nějak nezdálo a tak se snažil ověřit
správnost výsledku následovně:
Petr: „Já mám jenom tři a půl bodu? To není
možný.“
Administrátor: „Hráls s Romanem?“
Petr: „Hrál.“
Administrátor:„Jaks hrál?“
Petr:.“Prohrál“.
Administrátor: „Hráls s Pribilou?“
Petr: „Hrál, to sem prohrál.“
Administrátor: „Hráls se Slámičem?“
Petr: „To bylo v posledním kole, to sem taky
prohrál.“
Administrátor:„A jaks hrál s Makecem?“
Petr:.“To byla remíza, to sem neprohrál.“
Administrátor: „No zbytek jsi vyhrál, takže máš tři
a půl bodu, blahopřeju.“
Poslední dvojicí, která získala rovněž tři a půl bodu
byli Jirka a Ivan Pařízek, oba ovšem s bodem za
pauzu. Ostatní hráči nedosáhli alespoň poloviční
úspěšnosti, což ovšem nelze – vzhledem k velmi
vysoké konkurenci – rozhodně považovat za
neúspěch. Vláďovi se dokonce podařilo získat
první body v Bud – centru a to jak šachové, tak za
aplikaci. Zvláštní uznání pak zaslouží Jirka M.,
který hrál velmi slušně, ale chyběly mu zkušenosti
při hře s hodinami, takže se často dostával do
časové tísně.
Turnaje se zúčastnila i čtveřice soutěžící v rámci
BudChess Amater Trophy (která je určena pro
hráče s BELO nejvýše 100 a ELO nejvýše 1400),
přičemž pořadí bylo E., Punkva (oslavil významné
jubileum -jako druhý hráč v historii BudChess série
odehrál 100 turnajů), Vláďa a Jirka M.
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První vystoupení na půdě Budchess centra
má za sebou i Jirka M.

Ve třetím kole došlo k rodinnému souboji. Tentokráte se
oba bratři rozešli smírně.

V hlavním turnaji se odehrál tuhý boj. Hodoňáci již
při vstupu do šachového salonku proklamovali, že
si přijeli pro hlavní pohár. To bylo pochopitelně
provázeno shovívavými úsměvy ze strany
konkurence. Nakonec byl mezi prvním a patnáctým
hráčem rozdíl pouhé tři body, přičemž první
dvojice dosáhla shodného počtu 12 bodů. Z výhry
se radoval Tapťa před Laďou K. a Romanem (11,5
b). Tapťa měl z výhry velkou radost a nakonec si
odvezl putovní pohár se sebou do Hodonína, aby
po celý měsíc zdobil jeho vitrinku. Doufejme, že
důvěra byla na místě a že se s putovním pohárem
nevyčíslitelné hodnoty, na jehož výrobě se podílela
celá řada frekventantů a příznivců BudChess série,
na konci listopadu opět shledáme.

Sledujte naše stránky www.budchess.sweb.cz, kde
naleznete krátce po každém turnaji kompletní
výsledky.

Po slavnostním vyhlášení výsledků se ještě konal
turnaj v bleskové hře, do kterého se přihlásilo osm
hráčů. Turnaj ovládla čtveřice Petr, Libor, Slámič a
Roman, kteří
ztratili body jen mezi sebou
navzájem. Nakonec vyhrál Petr, který sice ztratil
s Romanem, ale porazil Libora (druhého hráče se
šesti body. Jako třetí skončil Slámič, který vyhrál
nad Romanem (oba 5 b). Zbývající pořadí bylo E.,
Laďa K. (oba 2 b), Tonda (1,5 b) a Vláďa (0,5 b).
V celkovém hodnocení 9.ročníku BudChess série
vede stále Petr Tr. (nyní 148 b) před panem
Šebestou (133 b) a Romanem se 131 b. Ostatní
mají už větší ztrátu. V čele hodnocení hlavního
turnaje je i nadále obhájce titulu Laďa K., který
pomalu upevňuje svoji pozici, má 120 b, přičemž
druhý Petr ztrácí 10 b. Bleskovky vede Petr s 55 b
před Romanem s 51 b.. Protože v prosinci se
bleskovky tradičně nekonají, bude listopadový
turnaj letos posledním. Zdá se ovšem, že Petr má
už výhru téměř jistou. BudChess Amater Trophy
vede E. se 44 b před Punkvou s 31 b a Tondou s 21
b. Zde je již rozhodnuto.

Naši vyslanci u Pásků
Všichni příznivci tradičního pojetí šachové hry
velmi dobře znají věhlasný turnaj „U Pásků“.
Turnaj v bleskové hře byl založen o pět let před
naším turnajem (tedy v roce 1998) a hrával se
každou první sobotu v měsíci v hostinci „U Pásků“.
Bohužel, krátce po úmrtí pana Páska byl hostinec
uzavřen a turnaj se stěhoval po různých štacích v
Brně až nakonec zakotvil v klubovně Lokomotivy
na Staňkově ulici. Z odchovanců BudChess série se
jednoho klání ještě v původních prostorách
zúčastnil Bivoj von Mähren.

Atmosféra bleskového turnaje u Pásků v současné
mecce brněnských šachistů neboli suterenu školy
na Staňkově ulici v Brně.
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Živoucí encyklopedie jihomoravského šachu Jan
Kalendovský se vítá s účastníky turnaje
Bylo to v srpnu 2008 a Bivoj skončil 19. z 22 hráčů
se 4,5 b. Na další účast našinců jsme si museli
počkat až do letošního listopadového turnaje,
kterého se zúčastnila dvojice Tonda a E. Jako
nováčci tak zvýšili historický počet účastníků
tohoto turnaje na 261. Pro srovnání náš turnaj má
zatím 95 účastníků. Turnaje se účastnilo celkem 18
hráčů a hrál se systémem každý s každým na 2 x 5
minut. Pole startujících bylo velmi kvalitní, hráče
s ELO pod 1800 abys se svícnem hledal. Je to
způsobeno skutečností, že na turnaji se vybírá
startovné 60 Kč a nejlepší šestice hráčů si odnese
finanční ceny (300 – ano, tři sta!, 200, 150, 100, 50
a 50 Kč). To pochopitelně přiláká řadu
profesionálů, kteří si tučnou výhrou, o jaké se
našinci ani nezdá, notně vylepší svůj příjem. Turnaj
řídila osvědčená dvojice Jan Kalendovský spolu
s Vendelínem Hafrovičem. Co říci k vlastnímu
turnaji? Ať se naši zástupci snažili sebevíc, šli od
porážky k porážce, takže nakonec obsadila
16.místo (Tonda 2,5 b) a 17.místo (E s 2 body),
přičemž správně měl mít Tonda o půl bodu víc (a E
míň), protože vzájemný boj měl skončit remízou,
což se nestalo. Co bylo příčinou těchto výsledků?
No, když odhlédneme od kvality soupeřů
(například vítěz Jakub Roubalík ze Zlína má ELO
2332 a průměr všech 14 účastníků s ELO – mimo
Tondy- byl 2006), tak na výsledku se určitě
podepsala i skutečnost, že turnaj začínal již krátce
po deváté a našinec není zvyklý hrát „na sucho“.
V klubovně navíc- při vší snaze - není to pravé
šachové prostředí, na jaké jsme zvyklí. Mají tu sice
v bufetu slušný výběr, ale B12 úplně schází.
Hlavním cílem našich borců však nebylo
výsledkově se ztrapnit

Titulní strana naší nejvzácnější archiválie - kroniky
šachového klubu Kyjova psaná od roku 1923
(http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_
document&id=2762 ), jak by se mohlo čtenáři zdát,
ale pokusit se navázat kontakt s významným
šachovým
historikem
panem
Janem
Kalendovským. V příštím roce totiž budeme
vzpomínat a snad i slavit celou řadu pro nás
významných šachových výročí, zejména 90.výročí
organizovaného šachu v Kyjově. Po turnaji jsme se
tedy spolu s několika nejskalnějšími hráči přesunuli
do po všech stránkách mnohem přijatelnějších
prostor v nedaleké restauraci „Na zastávce“, kde
jsme panu Kalendovskému předestřeli náš záměr a
představili produkty domanínské pálenice (obojí
zásluhou Tondy). Zdá se, že jsme byli přijati
příznivě, takže se snad můžeme těšit na budoucí
plody naší spolupráce.

2.kolo našeho okresního přeboru
11.listopadu účinkovali členové našeho BudChess
clubu v 2.kole okresního přeboru. Nejvíce celkem
7 se jich utkalo ve Vacenovicích, které přivítaly
tým šachistů z Ježova. Nekompromisní utkání bez
jedné remízy (!) skončilo nakonec vítězstvím hostů
v poměru 2:5. Ježovští se tak propracovali do horní
poloviny tabulky.
Další utkání ve kterém bylo možno spatřit hrající
členy BudChess clubu bylo utkání Hodonín –
Kyjov, ve kterém se hosté pokusili přerušit sérii
bez vítěztví s tímto tradičním kvalitním soupeřem,
která trvá již od roku 2006. Nutno podotknout, že
pokus to byl letos opět neúspěšný a kyjovští
sportovci si z Hodonína body neodvezli.
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Hodonínští šachisté hrají svá utkání v důstojném
prostředí zasedací místnosti okresního ČSTV

Na 4.desce se utkal Libor Machala s nejzkušenějším
hodonínským hráčem Josefem Schöndorfem

Na první šachovnici získal první a zároveň poslední
vítězství pro kyjovské Miroslav Zubalík který
přehrál hodonínského Tomáše Práška. Dvě rychlejší
remízy uhrál autor této reportáže Laďa a Libor.
Ostatní 4 partie už kyjovští borci prohráli, když
všichni přišli shodou okolností o střední figuru.
Někteří tomu zpočátku říkali oběť na konečném
skore 5:2 pro domácí to však nic nezměnilo ☺

že na mne ještě něco z obědu doma zbude. Pan
Schöndorf nicméně odvětil: „tak to si tedy mohu v
klidu vyzkoušet některé teoretické varianty“ a
zahájil důkladnou dedukci dalšího postupu. Libore
promiň, že jsme ti ujeli.

Velmi pěknou partii sehrál nejmladší člen
kyjovského týmu Jakub Strnad
s hodonínským Kamilem Štěpanovským.
Pavel Strmiska obětoval ve věžové koncovce střelce.
Pěšáci se však, jak analyzoval Libor, následně
nerozeběhli.
Poslední partii dohrával kyjovský Libor Machala
s doyenem
hodonínských
šachistů
Josefem
Schöndorfem. Partie se dostala do relativně stabilní
koncovky za již rozhodnutého stavu utkání 4:2.
Kolem šachovnice se shromáždilo zbylé osazenstvo
s ruksaky na zádech a očekávající s lehkým
kručením žaludků povel k nástupu do vozidel a
návratu domů. Hostující Libor Machala nabídl
remízu a pan Schöndorf se dotázal do pléna jaký je
stav utkání načeš jsem přispěchal a hlásil mu, že je
vše již rozhodnuto, že domácí zvétězili doufaje,

Vláďa Misorin sleduje jako divák rozbor partie
Petra Krolopa a Libora Ledviny
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2.kolo krajského přeboru
Z druhého kola krajského přeboru hraného
4.listopadu jsme získali reportáž hrajícího kapitána
kyjovských sokolů Ladi Šmída:
Zubalík Miroslav - Lakatoš Tomáš 1 : 0
Šmíd Vladimír - Spodný Josef 0,5 : 0,5
Čechal Jan - Masařík Jan 0 : 1
Strmiska Pavel - Zejda Karel 0,5 : 0,5
Kašpárek František - Merlíček Jiří 0 : 1
Neduchal Jiří - Kessner Karel 0,5 : 0,5
Ledvina Libor - Bezdíčěk Miloš 0.5 : 0.5
Hlavatý Ladislav - -------------- 1. 0 Kontumace

Dne 4.11.2012 jsme doma přivítali ŠK 64 Brno B a
vedli jsme z výkopu 1 :0 , hosté přijeli v sedmi, ale
se slušnou elovou převahou. Po zahájení jsem stál
špatně a Jenda Čechal po ztrátě centrálního pěšce
prohraně, Mira Zubalík stál značně lépe. Po dvou
hodinách kapituluje Jenda Čechal a je vyrovnáno.
Krátce nato se dopouští Čert nepochopitelné chyby,
místo ztráty kvality podle mě s kompenzací, usadil
by jezdce na D5 a získal pěšce se pouští do
kombinace ve které přehlédl mezišach.
Prohráváme 2,5 :1,5, ale mně se podařilo jedinou
možnou obranou odrazit soupeřův útok a přejít do
vyrovnané koncovky. Kráně uplatňuje svou poziční
převahu Mira Zubalík ziskem kvality 2,5 :2,5 a já
dostávám nabídku remízi ve zcela vyrovnané pozici,
kterou po konzultaci s Mirou Zubalíkem přijímám 3
:3 . Ve zbývajích Partiích Pavel Strmiska stojí o 3%
lépe, soupeř má izolovaného pěšce a Jirka Neduchal
vůbec nehledí na velkou elovou převahu protihráče
zcela vyrovnaně. Obě partie se dávají součastně za
remízu 4: 4 a myslím si, že jsou spokojeni všichni.

3.kolo krajského přeboru
Z utkání třetího kola Tatran Poštorná B – Sokol
Kyjov A krajského přeboru hraného 18.listopadu
opět referuje kapitán kyjovských sokolů Laďa Šmíd:
Na utkání dne 18.12.2012 s Poštornou B jsme
odjížděli poprvé jako favorité. Po zahájení jsem
získal pěšce E4 a stál na výhru.

Po první prohlídce 1 a 2 š. vyrovnaně, učitel také
vyrovnaně , čert Dules špatně, Jirkovi soupeř
nekorektně obětoval figuru, Libor měl lepší pozic a
Laďa Hlavatý stál o něco líp. Asi za hodinku se
začali dít věci, na kterými jsem žasnul. Začalo to
obrovským plundrem Michala Racka, nechal
zadarmo figuru 1:0 pro domácí. Vím , že za chvíli
vyrovnám, protože jsem kombinací získal velkou
materiální výhodu, Dáma + 2 pěšci proti věž+
jezdec.
Za chvíli soupeř učitele šachu bere otráveného
pěšce a za dva pěšce ztrácí figuru. Po 3 hodinách
hry vyrovnávám a tu se čert, který zcela vyrovnal
pozici dopouští neuvěřitelné hrubky, přehlíží
skrytou vazbu a naposledy v utkání prohráváme
2 : 1. Za chvíli Vyrovnává Jirka Neduchal a na
osmé desce Laďa Hlavatý zahrál dámou na C6,
soupeř ji mohl vyměnit dámou s D7, zahrál Se7 Sd6 a zcela přehlédl ztrátu nekryté věže na A8 se
šachem 3 : 2 pro nás. Za chvíli vyhrává i Roman - 4
:2 , a přesto, že Libor hraje vyhranou koncovku
strašně až přeukrutně, vítězí 5 : 2 a za tohoto stavu
materiálně zcela vyrovnanou ale pozičně lepší
koncovku Mirek Zubalík dává za remízu 5,5 : 2,5
Po třech utkáních plná spokojenost a už se těšíme na
prosinec, kdy hrajeme s favority soutěže Velkými
Pavlovicemi a Poštornou A.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pribila
Roman
Slámič
Makec
E.
Laďa Š
Tapťa
Laďa K.
Šebesta
Petr Tr.
Jirka
Pařízek
Honza K.
Libor
Tonda
Punkva
Vláďa
Laďa
Jirka M.

ELO

BELO

Perfo

+/-

Body

2079
1816
1562
2001
1875
1823
1527
1875
2099
1639
1592
1601
1769
1344
0
1532
-

129
122
100
114
86
105
92
104
127
139
108
91
110
112
105
81
57
79
71

139
135
140
129
124
114
124
114
108
112
97
82
84
79
89
78
69
59
46

10
13
40
15
38
9
32
10
-19
-27
-11
-9
-26
-33
-16
-3
12
-20
-25

5½
5
5
5
4½
4
4
4
4
3½
3½
3½
3
3
3
3
3
2
1½
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Buch.

30,5
28
27,5
30
29
27
24,5
30,5
24
18,5
25,5
23
23
20
17,5

