Vážení přátelé tahu,
v minulých dnech se podařilo dát definitivní podobu kalendáře 10.ročníku BudChess série. V praxi to
zejména znamená, že došlo k dohodě o termínu a místu konání červnového výjezdního turnaje. Bude se
konat od 14. do 16. června 2013 v rekreačním středisku Hutisko, kde jsme byli již v roce 2010. Tato
destinace je nám tedy velmi dobře a chvalně známá, kvalitní ubytování i strava, to je ověřená jistota.
Poznamenejte si, prosím, uvedený termín do svých diářů, abyste jej již nyní měli obsazen. Kromě
obvyklého šachového turnaje a dalších sportovních a společenských aktivit, je tentokrát v plánu i menší
oslava narozenin (jedná se o rovnou stovku), přičemž oslavenci se uvolili vzít část nákladů spojených se
zabezpečením stravovacího a pitného režimu rekreantů na svůj účet. O dalších podrobnostech akce
budete včas informováni. Ostatní turnaje se budou konat vždy poslední sobotu v měsíci v Bud centru
s vyjímkou Svatováclavského přeboru okresu Kyjov a tradičního ždánického Štěpánského turnaje. Pokud
však některý hráč hodlá uspořádat některý turnaj jako oslavu svého životního jubilea či podobné
příležitosti, pak destinace i termín konání závisí - po předchozí konzultaci - na jeho volbě.
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

112. turnaj BudChess série
V sobotu 26.ledna 2013 byl v Bud centru již
112.turnajem zahájen jubilejní desátý ročník
BudChess série. Účast patnácti hráčů byla velmi
slušná, kž vezmeme v úvahu, že tentokrát
nedorazila záhorácká squadra a z pravidelných
hráčů chyběli Libor, Tonda a Arnošt. K turnaji se
dostavil i jeden nováček, ovšem nikoli neznámý.
97.hráčem BudChess série se stal Ivan Kučera
(ELO 1681) opora hodonínského šachu, hráč, který
se zúčastnil všech čtyř ročníků Svatováclavského
přeboru okresu Kyjov, v kterých si uhrál BELO
117, což jednoznačně vypovídá o jeho kvalitách.
Ivan Kučera bude ve svazcích BudChess série
evidován pod jménem Ivan.
Turnaj byl tentokrát jednoznačnou záležitostí pro
Petra Trávníčka, který nepoznal hořkost porážky.
Jeho výhra byla jistá už po šestém kole. Jednalo se o
velmi kvalitní výkon, protože Petr porazil hráče na
následujících pěti místech a k nim další dva
ratingově nejkvalitnější účastníky. Hned několikrát
se zapsal do Zlaté knihy rekordů BudChess série.
Dosáhl už 21.vítězství v turnajích (více má jen pan
Šebesta 22) při 34.účasti.

Lednové odpolední slunce vytváří v Budcentru
lehce poetickou a uvolněnou atmosféru
Dále již po páté vyhrál turnaj beze ztráty (k tomu
došlo po 14.v historii) a nakonec jeho BELO
performance dosáhla neskutečné úrovně 164, což je
11.nejkvalitnější výkon historie.
Jako druhý v turnaji skončil Roman, který kromě
prohry s Petrem, ke které došlo ve čtvrtém kole, v
posledním kole remizoval s Ivanem. I v jeho
případě však bylo o konečném pořadí rozhodnuto
již po šestém kole.
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Foto zachycující rozhovor dvou zasloužilých členů
BudChess clubu je zajímavé svou dynamikou
Další hráči však neměli až do konce nic jistého a
výhra či prohra v posledním kole znamenala změnu
až o osm míst v pořadí. Jako třetí skončil Slámič,
jediný hráč se 4,5 bodu. Slámič hraje výborně už
více než půl roku a bývá postrachem favoritů, na
což tentokrát doplatil v posledním kole pan
Šebesta. Za Slámičem následovala šestičlenná
skupina hráčů, kteří získali 4 body. Jako nejlepší
z nich byl hodnocen Jirka, který měl mírnou
výhodu, protože v prvním kole pauzoval, jelikož
přišel o pár minut později. Pauza by jej totiž za
normálních okolností asi nepotkala. Za ním skončil
nováček Ivan před E. a spolehlivě hrajícím Laďou
K. Na osmém místě se po výborném výkonu
umístil nejlepší amatér turnaje J.Španěl a
posledním hráčem, který dosáhl čtyř bodů byl
Laďa, který naposled získal podobný výsledek na
výjezdním turnaji v červnu. Je to způsobeno tím, že
Laďa snad nejvíc ze všech hráčů pojímá naše
turnaje jako příležitost pobavit sebe a potěšit
přátele a často nabízí i v lepších pozicích remízy.
Na desátém a jedenáctém místě skončili dva hráči,
kteří byli po předposledním kole hned za vedoucí
dvojicí a shodou okolností svou poslední partii
prohráli. Byli to Laďa Š. (prohra s Petrem) a pan
Šebesta (prohra se Slámičem). Oba získali 3,5 b.
Dalšími v pořadí byli Ivan Pařízek, kterému se
příliš nedařilo, a Vláďa, který se snad až příliš
věnoval boji o výhru v hlavním turnaji, oba získali
2,5 bodu. Předposlední hráč turnaje Punkva získal
2 body a hodonínský Nedvídek jeden bod. Poslední
tři uvedení hráči získali druhé až čtvrté místo
v soutěži amatérů.

Nejlepší cyklista BudChess clubu Punkva
a nejvzdálenější hráč turnaje Jara Španěl, jakožto
vítěz Amater Trophy před vzájemnou partií
Při slavnostním vyhlašování byli někteří hráči
udiveni tím, že Jirka se přes pauzu umístil tak
vysoko. Je třeba uvést, že prvním pomocným
hodnocením je vzájemná partie, což však u bodové
skupiny šesti hráčů lze uplatnit jen vyjímečně.
Dalším pomocným kriteriem je Buchholz, což je
součet bodů, kterých dosáhli soupeři hráče. Při
lichém počtu hráčů, kdy někteří hráči mají volný
los, je pro tento účel pauza počítána za půl bodu
(nikoli za bod jako v hlavním hodnocení). Hráči,
kteří mají volno pak mají započten jako poslední
výsledek svůj vlastní výkon (samozřejmě snížený o
půl bodu, jak je uvedeno výše). Konkrétně Jirka
získal celkem 29 bodů (7 za Petra, 5,5 za Romana,
4 za E, 3,5 za J.Španěla, 3,5 b za Laďu, 2 b za
Pařízka a 3,5 b sám za sebe). Za ním Ivan získal
27,5 b (7 za Petra, 5,5 za Romana, 4 za Laďu K.,
3,5 za Laďu Š, 3,5 za Šebestu, 2 b za Pařízka, 2 b
za Vláďu). Další výsledky nechť si laskavý čtenář
spočte sám. Myslím, že z výše uvedeného je vidět,
že pokud má pauzu hráč, který pak dosáhne vysoký
počet bodů proti kvalitně hrajícím soupeřům, má
v tomto hodnocení určitou výhodu. Ovšem i kdyby
byl použit jako pomocné hodnocení SonnebornBerger, došlo by k výměně pořadí pouze na čtvrtém
a pátém místě. Tato situace jistě žádá hlubší rozbor
a porovnáni s jinými turnaji. Kriteria pro pořadí
v našich turnajích se užívají řadu let a v průběhu
ročníku se měnit nebudou, jako jeden z námětů pro
zlepšení v budoucnosti však.výše uvedené sloužit
může.

Na závěr byl uspořádán turnaj v bleskové hře, který
měl šest účastníků. Měl celou řadu zajímavých
výsledků, například E. porazil Petra i Romana a
V hlavním turnaji vyhrál podruhé za sebou Vláďa
měl na lopatě Slámiče, zatímco prohrál s Vláďou a
se 14,5 bodu o bod před Romanem a třetí skončil
Nedvídkem. O vítězi se nakonec rozhodovalo mezi
Petr Tr. (12 b). Vítěz si tentokrát odnesl i cenný
Slámičem a Petrem, kteří získali shodně 3,5 bodu a
putovní pohár, který byl po měsíční nezvěstnosti
remizovali ve vzájemné partii.
nalezen kterak si hoví ve vitrince u pípy.
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Vpravo nový 97.hráč BudChess série Ivan Kučera
Rozhodoval tie-break na dvě partie, přičemž Petr
(jako papírově lepší hráč) nesměl remizovat. První
partii Petr vyhrál, druhou však tahem proti
pravidlům prohrál a tak se radoval Slámič. Dosáhl
již 21.výhru v bleskovkách, což je pochopitelně
rekord. Jako třetí skončil Roman s 3 b před
Nedvídkem a E. (oba 2 b) a Vláďou s 1 b.
Průběžné pořadí 10.ročníku BudChess série je po
prvním turnaji shodné s výše uvedenými výsledky.
Kompletní výsledky s celou řadou dalších statistik
naleznete ve Výsledkovém servisu BudChess
série.Sledujte
i
naše
stránky
www.budchess.sweb.cz, kde naleznete krátce po
každém turnaji kompletní výsledky.
26.1.2013

ELO

BELO

Perfo

+/-

1 Petr Tr.
2099
140
164
24
2 Roman
1816
119
141
22
3 Slámič
1562
112
117
5
4 Jirka
1639
107
101
-6
5 Ivan
1681
117
117
0
6 E.
102
106
4
7 Laďa K.
1527
103
106
3
8 J.Španěl
1354
77
91
14
9 Laďa
1532
75
86
11
10 Laďa Š.
1875
118
106
-12
11 Šebesta
1875
121
109
-12
12 Pařízek
1592
92
84
-8
13 Vláďa
0
76
73
-3
14 Punkva
85
51
-34
15 Nedvídek
0
59
39
-20
Žebříček podle koeficientu BELO k 1.2.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pribila
Petr Tr.
Kubiš
Broňa
Roman
Dušan
Makec

148
142
137
134
131
130
127

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hrubša
Tapťa
Pavlík
Václav
Šebesta
Ivan
Laďa Š.

127
124
124
123
120
117
117

Body Buchh.

7
5½
4½
4
4
4
4
4
4
3½
3½
2½
2½
2
1

29
27,5
25,5
22
20
19
30,5
29

Vítězství bez ztráty
Poř. jméno
1. Jožka
2. Tonda
3. E.
4. Šebesta
5. Šebesta
6. Šebesta
7. Šebesta
8. Petr K.
9. Petr Tr.
10. Petr Tr.
11. Petr Tr.
12. Petr Tr.
13. Roman
14. Petr Tr.

turnaj
6.turnaj
13.turnaj
23.turnaj
35.turnaj
43.turnaj
48.turnaj
52.turnaj
64.turnaj
78.turnaj
79.turnaj
85.turnaj
95.turnaj
105.turnaj
112.turnaj

datum
28.3.2004
31.10.2004
23.8.2005
2.9.2006
28.4.2007
29.9.2007
26.1.2008
31.1.2009
27.3.2010
24.4.2010
30.10.2010
27.8.2011
16.6.2012
26.1.2013

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

Nejvyšší BELO v 1 turnaji (performance nad 160)
Poř.
jméno
turnaj
perfo
1. Petr Tr.
78.turnaj
174
2. Šebesta
43.turnaj
171
3. Šebesta
48.turnaj
170
4. Laďa Š.
74.turnaj
170
5. Šebesta
52.turnaj
169
6. Petr Tr.
85.turnaj
169
7. Petr Tr.
95.turnaj
169
8. Petr Tr.
79.turnaj
168
9. Petr Tr.
74.turnaj
167
10. Šebesta
71.turnaj
164
11. Petr Tr.
112.turnaj
164
12. Laďa Š.
58.turnaj
164
13. Šebesta
35.turnaj
163
14. Šebesta
42.turnaj
163
15. Petr Tr.
80.turnaj
162
16. Šebesta
41.turnaj
162
17. Kozák
50.turnaj
161
18. Kubiš
103.turnaj
161

body
1221
1199
1190
1189
1182
1182
1180
1176
1169
1147
1146
1145
1143
1141
1136
1134
1128
1128

Kalendář akcí BudChess clubu v tomto roce
Datum

Turnaj

Místo konání

23.2.2013

Classic

Bud centrum

30.3.2013

Classic

Bud centrum

27.4.2013

Classic

Bud centrum

25.5.2013

Classic

Bud centrum

Celovíkendový výjezdní
14-16.6. 2013 turnaj
Hutisko-Beskydy
27.7.2013

Classic

31.8.2013

Classic
Bud centrum
5.Svatováclavský turnaj,
Přebor okresu Kyjov v Kyjov,DK
šachu

28.9.2013

Bud centrum

26.10.2013 10 let BudChess série

Bud centrum

30.11.2013 Classic

Bud centrum
Ždánice,
Radlovec

26.12.2013 Štěpánský turnaj
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Hodnocení Budchess série
Při prvním letošním turnaji BudChess série byli někteří
hráči překvapeni, že hráč, který měl pauzu byl hodnocen
lépe, než jiní, kteří odehráli všechna kola. Je tedy asi na
místě, abychom na začátku desátého ročníku znovu
ozřejmili systém bodování a hodnocení našich turnajů.

4. Sonneborn-Berger – součet bodů soupeřů, které hráč
porazil a poloviny bodů soupeřů s kterými remizoval
5. Počet výher
6. Průměrný BELO rating soupeřů
Na první pohled je kriterií dost, ale v loni hned
několikrát rozhodovalo až poslední z nich, takže se zdá,
že budeme potřebovat ještě jedno konečné, kterým by
snad mohl být nižší BELO rating, protože takový hráč se
v turnaji více pochlapil. Výjimkou z výše uvedeného
hodnocení je Open turnaj okresního přeboru Kyjov, kde
bývá použito hodnocení
podle volby hlavního
rozhodčího ( tady v posledních ročnících - body, střední
Buchholz, Buchholz, Sonneborn_Berger, počet výher.

V rámci každého turnaje vyhodnocujeme čtyři soutěže.
Je to jednak Budvar Cup, což je čistě šachová soutěž,
dále pak takzvaný hlavní turnaj, oficiálně Bud Cup,
který je vyhodnocen na základě součtu šachového
výsledku a konzumace podpůrného nápoje, nejlepší
amatérský hráč získává BudChess Amater Trophy a
udělujeme i Dámská pohár. Navíc hrajeme obvykle i
turnaj v bleskové hře – BudChess Blitz Cup. Nyní si
blíže probereme systém hodnocení každé soutěže a to jak
v jednotlivém turnaji, tak celoroční.
Šachová soutěž (pokud je hraná Švýcarským systémem,
tedy od 8 hráčů) je hodnocena v zásadě podle
doporučení FIDE pro turnaje, ve kterých nemají všichni
hráči rating
(FIDE Handbook, část C.06 FIDE
Tournament rules). Kriterii pro určení pořadí jsou:
1. Počet bodů (výhra 1 bod, remíza půl bodu, prohra bez
bodu, pauza 1 bod) = hlavní kriterium
2. Výsledek vzájemných partií hráčů se shodným počtem
bodů. Musí být odehrány všechny partie mezi těmito
hráči, jinak se toto kriterium neuplatní
3. Buchholz – součet bodů, které uhráli všichni soupeři
hráče

V hlavním turnaji je výsledek tvořen součtem bodů
získaných v šachové části a počtu dávek podpůrného
nápoje. Pokud některý hráč požívá podpůrný nápoj
z třetinek (ano, jsou i takoví!!!), je mu jeho výkon
přepočten koeficientem 0,666, přičemž výsledek je
zaokrouhlen s přesností na polovinu bodu směrem dolů.
Hráči, kteří neaplikují podpůrný nápoj nejsou hodnoceni,
přičemž birelly nejsou podpůrným nápojem, to je snad
jasné. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet
dávek podpůrného nápoje a dále lepší umístění
v šachové soutěži. Počet dávek podpůrného nápoje se
nahlašuje ihned po skončení posledního kola soutěže,
přičemž záleží na každém hráči, kolik dávek nahlásí,
protože je velmi obtížné toto zkontrolovat. Jedná se tedy
v podstatě o formu čestného prohlášení, v kterém se
odráží charakter každého hráče jakož i právě prožité.
Vzhledem k tomu, že počet bodů získaných za aplikaci
může značně převýšit počet bodů získaných z šachů a
následky mohou být zejména u nováčků či nezkušených
hráčů takové, že mohou poškodit pověst jak hráče
samotného, tak BudChess série, bývá čas od času
uvažováno o stanovení maximálního limitu pro body za
podpůrný nápoj (například na sedm či deset), ale zatím
se tento názor neprosadil.
V BudChess Amater Trophy byla založena pro podporu
ryze amatérských hráčů. BudChess série byla totiž
založena hráči, kteří nikdy nehráli šachy závodně. První
profesionál, který zavítal do Bud centra, byl už v roce
2004 Ivan Pařízek, který se snažil získat posily do ŠK
1923, ale dalším byl až v roce 2006 Laďa Š a pravá
invaze profesionálů začala v roce 2007 příchodem
ždánických hvězd. Právě ve snaze alespoň částečně
navrátit původní charakter turnajů, byla založena
BudChess Amater Trophy . Soutěží v ní pouze hráči,
kteří v den turnaje mají BELO nejvýše 100 a zároveň
ELO nejvýše 1400, přičemž tento limit platí pro každý
turnaj zvlášť, takže hráči, jejichž rating kolísá kolem
BELO 100, mohou v některém turnaji být mimo
hodnocení. Zdá se to být spravedlivé, protože hranice
BELO 100 je už známkou slušné šachové kvality. Pro
určení pořadí se použijí výsledky šachové části turnaje.
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V případě turnaje ve dvou skupinách se hráči ze stejných
pozic utkají o konečné pořadí, někdy po předchozí
dohodě bývá pořádáno semifinále a finále a souboj o
třetí místo v turnaji. Poměrně častým jevem bleskovek
jsou kontumace pro neúčast hráče. Pokud hráč odstoupí
před odehráním poloviny svých partií, je z celého turnaje
vyškrtnut, v případě pozdějšího odstoupení jsou jeho
partie kontumovány. Je tedy patrné, že systém
bleskových turnajů je velmi variabilní a záleží, na čem se
účastníci dohodnou, hlavní pravidla vzešlá z minulých
soutěží jsou však popsána výše.

Účel Dámského poháru je celkem jasný – přilákat do
Bud-centra zástupkyně něžného pohlaví, které by naše
turnaje ozdobily. Bohužel se nám to zatím ve 112
turnajích podařilo jen jednou, když mezi nás zavítala
paní Haraštová ze Skalice. A to pro všechny účastnice
máme připraveny sladké ceny… I v tomto případě se pro
určení pořadí použijí výsledky šachové části turnaje.
Turnaj v bleskové hře – BudChess Blitz Cup se
zpravidla koná po skončení rapidu a mívá různý systém
v závislosti na tom, kolik hráčů se přihlásí. Snaha je, aby
turnaj trval nejdéle hodinu či hodinu a půl. Do počtu asi
sedmi hráčů se hrává systémem každý s každým, při
větším počtu hráčů bývá pole rozděleno na dvě skupiny.
Jednou byl dokonce uplatněn i vyřazovací systém
s opravami. Pro nasazování do skupin se používá
výsledek šachového turnaje, přičemž platí pravidlo, že
Král bleskovek Slámič (jakožto trojnásobný vítěz
celoročního hodnocení) je vždy nasazen jako číslo 1.
Rozdělení do skupin pak je pak následující (příklad pro
12 hráčů:
Skupina A hráči 1,4,5,8,9,12
Skupina B hráči 2,3,6,7,10,11
Hlavním kriteriem při turnaji v jedné skupině je počet
bodů, dále vzájemná partie. Pokud je nerozhodnuto
následuje tie-break opakovaná partie či několik až do
konečného rozhodnutí. Známá je rekordní nejdelší
rozhodující blesková partie našich turnajů z roku 2010
mezi Broňou a Tondou, která začala v sobotu před
půlnocí v Hutisku a skončila v pondělí nad ránem
v kterémsi baru v Kyjově. V lednovém turnaji měl proto
Petr Tr. jakožto silnější hráč v tie-breaku se Slámičem na
dvě partie povinnost zvítězit, což se mu nepodařilo.
Nastávají i případy, že některý hráč nechce nebo nemůže
do rozhodující partie nastoupit. Pak vítězí jeho soupeř.
Došlo i k případu, kdy nechtěl nastoupit žádný z (tehdy)
tří hráčů nastoupit. Turnaj pak skončil bez vítěze se
třemi druhými v pořadí. Následně bylo zavedeno
pravidlo, že v případě, že žádný hráč nebude do tiebreak-u chtít nastoupit, bude pořadí určeno podle BELO
– čím nižší, tím lepší.Stejným způsobem bylo
postupováno v listopadovém turnaji, kdy tie-break
nebylo možno uskutečnit z technických důvodů, protože
by to znamenalo odehrát téměř celý nový turnaj, neboť
pět ze šesti hráčů mělo shodný počet bodů.

Celoroční hodnocení je ve všech kategoriích obdobné.
Každý turnaj je hodnocen tak, že vítěz získá tolik bodů,
kolik je účastníků turnaje, poslední hráč pak získá 1 bod.
U čistě šachové soutěže je nejmenší počet bodů pro
vítěze stanoven na 10 a do celoročního hodnocení se
počítá pouze deset bodově nejlepších výsledků, jen
v případě rovnosti bodů pak všechny výsledky. U
ostatních soutěží se počítají všechny výsledky a vítěz
získává body podle počtu účastníků. V open turnajích
(OP Kyjov a Ždánice Open) se do BudChess série
počítají pouze hráči, kteří již někdy v minulosti alespoň
jednou hráli v některém turnaji Classic (tedy v Bud
centru) nebo na výjezdním turnaji, ostatní hráči se
nepočítají. Zejména ve Ždánicích každoročně vidíme
zklamané hráče, kteří neznalí tohoto pravidla, pláčou nad
lístkem plným čárek a vidina fotografie s cennou putovní
trofejí je ten-tam. Pánové, je to jednoduché, příjďte se
nechat „odpannit“ do Bud-centra a vše bude vyřešeno.

Z profesionálních soutěží členů
BudChess clubu
Okresní přebor pokračoval 6. a 7.kolem, kterými se
uzavřela základní část soutěže. V 6.kole zavítali
Bud šachisté reprezentující Kyjov do Strážnice.

Na první desce se potvrdily papírové předpoklady a
jinak velmi sympatický kapitán domácích Miroslav
Múčka na kyjovskou jedničku Mirka Zubalíka
nestačil
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Na čtvrté desce získal Arnošt jakožto spolehlivá
opora kyjovských sportovců bod s hráčem Strážnice
Tomášem Měsíčkem

Za stavu 3:3 rozhodovala o osudu celého utkání
poslední partie na 4.šachovnici mezi doyenem
strážnických šachistů Jiřím Fantou a kyjovským
Liborem Machalou. Pan Fanta nakonec koncovku
neubránil a tak celkové skore bylo 3:4 pro hosty z
Kyjova
Okresní přebor následně pokračoval 10.února
7.kolem posledním v základní části soutěže. O
čtyřech týmech postupujících do play off již bylo
rozhodnuto před tímto kolem. Do Kyjova zavítal
poprvé ve své šachové historii tým Vacenovic.
Hráči obou týmů pranic nedbali na to, že si již
případným vítězstvím nemohou v tabulce soutěže
polepšit a pustili se do soupeřů s plným
odhodláním. Vedení v utkání 2:0 se ujal tým
Vacenovic, který zvítězil na dvou deskách. Pak však
následovala serie 4 výher kyjovských hráčů, která
rozhodla o vítězi utkání. V poslední partii
v koncovce 2 střelci proti 1střelci a 1jezdci se
pokoušel Jirka Neduchal prorazit hradbu pěšců,
nicméně se mu to nepodařilo celkové skore utkání
se uzavřelo na 4,5:2,5 pro tým Kyjova.

Kyjovská sokolovna v plném nasazení

Na první desce se utkali dva bývalí spoluhráči a
hráči kyjovského A týmu
Jožka Šebesta a Mirek Zubalík

Jak se již stalo zvykem poslední partii dohrávál
Libor Machala, tentokrát s Vacenovickým Jirkou
Neduchalem
Tím se základní část soutěže uzavřela a bude
následovat česky řečeno 3 kolové play off
respektive play out.
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90 let organizovaného šachu v Kyjově – chronologický přehled
II. část: Třicátá léta
4. 11. 1930 - Šestnáctiletý Lubomír Gillar se stává poprvé přeborníkem klubu a titul obhájí
v dalších čtyřech letech, než přestoupí do Olomouce.
15. 11. 1931 - V Hodoníně se uskutečnil meziměstský zápas za účasti čtyř mužstev. Turnaj je
považován za předchůdce týmových soutěží na Slovácku. Zvítězilo Uherské Hradiště lepším
skórem před Kyjovem, třetí skončila Břeclav a čtvrtý Hodonín.
30. 3. 1932 – Josef Svozílek byl zvolen místopředsedou brněnské župy.
5. 6. 1932 - V Brně se v rámci pohárového zápasu Deutscher Schachverein – ŠK Kyjov střetli
na první šachovnici úřadující přeborníci Brna Emil Zinner a Kyjova Lubomír Giilar. Kyjovský
přeborník vítězí.
7 – 13. 8. 1932 - Na VII. sjezdu brněnské župy konaném v Brně, obsadil L. Gillar 5. místo za
čtyřmi brněnskými šachisty.
3. 5. 1933 – V Kyjově proběhla simultánka mistra šachu Salo Flohra. Proti nejlepšímu
československému šachistovi nastoupilo 40 hráčů. Flohr vyhrál 36 partií, 3 remizoval a prohrál
s L. Gillarem.
9. 7. 1933 – Na nedávno otevřeném výletním středisku Kameňák se setkali šachisté Kyjova a
Koryčan. Kyjovští zvítězili 10 : 1. Odveta se odehrála v Haluzicích s výsledkem 9 : 1 pro Kyjov

Lázně Haluzice u Kyjova v 30 letech minulého století, místo konání utkání Kyjov - Koryčany
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3. 9. 1933 – Při příležitosti oslav 10 let založení klubu se v hotelu Slavie konal velký zápas
Slovácko – Brno. Brněnští zvítězili 18 ½ : 15 ½. Utkání se zúčastnili téměř všichni nejlepší
šachisté Brna a Slovácka. Zároveň byl v Kyjově založen Slovácký okrsek, který sdružoval
slovácké týmy ze župy brněnské i olomoucké.
19. 11. 1933 - Skončil se I. přebor Slováckého okrsku družstev. V první třídě zvítězilo Uherské
Hradiště před Kyjovem a Veselím. Další pořadí: Uherský Brod, Hodonín, Břeclav.
27. 11. 1933 – V Brně se uskutečnila simultánka mistra světa Alexandra Aljechina. Z 50(!)
partií Aljechin 27 vyhrál, 16 remizoval a 7 prohrál. Jedním z vítězů se stal kyjovský šachista
Jaroslav Gillar, mladší bratr Lubomíra.
4 – 9. 7. 1934 – VIII. sjezd brněnské župy se uskutečnil ve Zlíně. Vynikajícího úspěchu dosáhli
kyjovští šachisté. Za vítězným Zinnerem z Brna obsadil L. Gillar 2. místo a B. Chrástek
skončil 6.
1934 – Lubomír Gillar vítězí v přeboru Uherského Hradiště, považovaném za neoficiální
mistrovství Slovácka.
1935 – Kyjovský klub opouští řada šachistů, kteří ve svých nových klubech dosahují
znamenitých výsledků. Lubomír Gillar přestupuje do Olomouce, kde se stává přeborníkem
města i Olomoucké župy, Vincenc Aufgevekt do Zlína, kde se záhy stává přeborníkem města,
Josef Půček do Boršic, aby se zde stal rovněž přeborníkem. Do Bzence odchází po krátkém
působení v Kyjově i břeclavští bratři Chrástkové, kteří v dalších letech dosáhnou mnoha
úspěchů v Uherském Hradišti a ve Veselí.
2. 2. 1936 – V Uherském Hradišti je ustanovena Jihomoravská župa, do které přechází téměř
všechny slovácké oddíly z dosavadních žup Brněnské a Olomoucké. Kyjov zůstává v župě
Brněnské, dostává se do izolace a dalších 15 let se neúčastní žádné týmové soutěže.
16. 2. 1936 – Podruhé do Kyjova zavítal Salo Flohr. V simultánce proti 38 hráčům vítězí v 37
partiích a prohrává pouze s Jaroslavem Gillarem.
1938 - Krize v ŠK Kyjov vrcholí. Poprvé v historii se nehraje přebor klubu a oddíl sehrál
pouze dvojici vítězných přátelských zápasů se Bzencem, v té době již pravidelným účastníkem
přeboru Jihomoravské župy družstev.

Salo Flohr v třicátých letech československý
velmistr a reprezentant. Jeden z nejlepších
světových šachistů. V utkání o mistra světa v roce
1939 mu zabránila druhá světová válka.
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