Vážení přátelé tahu,
když jsme se po minulém turnaji loučili, byla vyslovena naděje, že v březnu už budeme hrát hezky na
zahrádce, za svitu příjemného jarního sluníčka. Bohužel, vývoj počasí vůbec nerespektuje naše tužby,
přinejmenším pro letošní jaro se globální oteplování jaksi zadrhlo. Usedneme tedy opět v příjemně
vytopeném šachovém salonku Bud centra. Přesto se můžete těšit na alespoň jednu neopakovatelnou
atrakci. Jelikož náš turnaj bude velikonoční, připravili jsme pro Vás bonus. Vedle klasického
podpůrného nápoje, nepřekonatelné B12, bude podávána i speciální B16. Jedná se o nápoj tak
jedinečný, že musí být podáván v dávkách nepřekračujících kritické množství, v tomto případě 1/3 litru.
Protože předpokládáme, že každý účastník turnaje bude chtít tento nápoj ochutnat a přitom neztratit
důležité body do celkové klasifikace, bude třetinka B16 hodnocena za celý bod, nikoli za půl bodu, jak je
tomu u dětské dávky B12. Na závěr je nutno ještě hráče upozornit, aby strážce domácí pokladny
požádali o mimořádné zvýšení kapesného, neboť zmíněná delikatesa prý stojí asi 40 Kč. Přesnější
informace zatím nejsou k dispozici, protože se dosud nenašel jedinec, který by se specializoval pouze na
B16, čímž by jednoduchým početním úkonem (cena dělena počtem čárek) mohla být zjištěna cena za
jednu dávku.
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

113. turnaj BudChess série
Poslední únorovou sobotu za účasti pouhých
dvanácti hráčů se odehrál již 113.turnaj BudChess
série. Nižší účast je možno připsat na vrub vysoké
odpovědnosti profesionálních hráčů, kteří se i na
sklonku sezony snaží podávat ty nejlepší výkony,
aby získali i v příštím roce lukrativní angažmá.
Chyběli tedy všichni slovenští hráči a spolu s nimi i
Laďa a Libor ze Ždánic. V podstatě se s mírnou
změnou zopakovala startovní listina z lednového
turnaje, pouze Tonda vystřídal Slámiče, který
zrovna v čase turnaje pořádal benefiční fotbalové
utkání (při příležitosti několikerých narozenin).
Přestože papírově byl turnaj již dopředu jasnou
záležitostí některého ze čtyř favoritů, kterými byli
Petr, Roman, pan Šebesta a Laďa Š, došlo už
v prvním kole k několika překvapením. Na první
šachovnici dokázal Tonda černými remizovat
s Petrem Trávníčkem, Ivan Pařízek porazil na
dvojce bílými Romana a na poslední šachovnici
remizoval Nedvídek s Jirkou. Ani ve druhém kole
to neměli favorité jednoduché. Petr si odnesl další
remízu, tentokrát černými s Jirkou a Roman získal

Roman si tentokráte brousil zuby na vítězství
v turnaji marně, ztráty z partií s Ivanem a Laďou se
mu už dokonce dohnat nepodařilo
první půl bod s Laďou. Po druhém kole tak byl v
čele Laďa Š. a pan Šebesta s 2b před Tondou s 1,5 b
Následoval souboj vedoucí dvojice, který pro sebe
rozhodl pan Šebesta. Petr i do třetice remizoval,
tentokrát s výborně hrajícím Ivanem Pařízkem. Opět
remizoval i Jirka (tentokrát s Vláďou), takže spolu s
Tondou (porazil bílými E) byli čtyři neporažení
borci.
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Poprvé v desetileté historii BudChess série měl
premiéru hrací stůl v dolním salonku vlevo ode dveří

Poprvé v historii také ve spodním salonku proběhlo i
vyhlášení vítězů turnaje

Ve čtvrtém kole porazil pan Šebesta Tondu, Petr
Vláďu a Roman černými Laďu Š. Na čele tak byl
pan Šebesta s plným počtem 4 bodů před trojicí
Petr, Tonda a Roman (všichni 2,5 b). Za nimi byla
čtveřice Laďa Š., Pařízek, Laďa a Jirka se 2 body.
V pátém kole se pan Šebesta utkal s Petrem a učinil
rozhodující krok k úspěchu, protože se mu podařilo
remizovat s Petrem. Roman porazil Tondu a
remízový král Jirka zcela neremízově udolal Laďu
Š. Na dalších šachovnicích došlo k duelu dvou
toho dne velmi dobře hrajících hráčů Ladě a Ivana
Pařízka, přičemž Laďa dokázal vyhrát.Na poslední
šachovnici si Punkva zasloužil cenu fair-play, když
v materiálně lepší pozici nabídl E. remízu. V
šestém kole se Roman utkal s panem Šebestou a
podařilo se mu vyhrát. Stejně uspěl i Petr s Laďou a
Laďa Š. s Vláďou a Pařízek s Punkvou, přičemž
Tonda remizoval s Jirkou. Před posledním kolem se
do čela dostal Roman, který měl spolu s panem
Šebestou 4,5 b. Za nimi byl Petr s 4 body a Jirka s
3,5 bodu. Následovala skupina hráčů s 3 body v
pořadí Laďa Š., Pařízek, Tonda a Laďa. Roman byl
tedy v čele, ale v posledním kole jej čekal souboj s
Petrem, zatímco pan Šebesta měl zdánlivě
snadnější úlohu – porazit Laďu.

jak umí hrát když má svůj den. Šestý byl Jirka,
který ani jednou neprohrál, což v jeho případě
začíná být pravidlem. Výborný turnaj odehrál i
Ivan Pařízek (porazil Romana a remizoval s
Petrem). Jako osmý skončil Laďa se ziskem tří
bodů, což na první pohled nevypadá nic-moc, ale
při podrobném studiu je možno zjistit, že Laďa měl
vůbec nejtěžší los, takže jeho tři body odpovídají
téměř čtyřem bodům z hlediska propočtu BELO.
Za ním skončil E. se stejným bodovým ziskem,
přičemž o jeho „výkonu“ platí přesný opak v
předešlém popsaného. Zbývající trojice skončila v
pořadí Vláďa 2,5 b, Punkva 2 b a Nedvídek s půl
bodem.

Papírové předpoklady se skutečně potvrdily a pan
Šebesta mohl slavit po téměř roce vítězství.
Nejlepší hráči 113.turnaje BudChess série
Naposled vyhrál loňský květnový turnaj. Dosáhl již
svou 23. výhru, což je pochopitelně rekord. Druhý
V hlavním turnaji vyhrál tentokrát Roman s 12,5 b
skončil Petr Tr. s 5 body – sice neprohrál ani jednu
před Laďou Š. a Ivanem Pařízkem s 11 b. Turnaje v
partii, ale čtyři remízy jsou přece jen moc. Třetí
bleskové hře se zúčastnilo šest hráčů a do souboje
skončil Roman se 4,5 bodu – počáteční ztrátu se
Petr – Roman se zapletl po celý den výborně hrající
sice podařilo dohnat, ale turnaj končí až sedmým
Tonda. V turnaji porazil Romana a nakonec skončil
kolem. Z výše uvedeného je patrné, že papíroví
druhý za Petrem. Čtvrtý skončil Laďa před Vláďou
favorité se nakonec přece jen prosadili. Těsně pod
a Nedvídkem. Průběžné pořadí 10.ročníku
stupni vítězů skončila velká skupina hráčů se 4
BudChess série po úvodních turnajích zatím nemá
body. Nejlepší z nich byl Laďa Š., kterému se
plně vypovídající hodnotu, protože – jak známo –
nevydařila prostřední část turnaje, a hned za ním
se započítává pouze deset nejlepších výsledků.
Tonda, který opět jednou předvedl,
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ELO

BELO

Perfo

+/-

Body

1 Šebesta
2 Petr Tr.
3 Roman
4 Laďa Š.
5 Tonda
6 Jirka
7 Pařízek
8 Laďa
9 E.
10 Vláďa
11 Punkva
12 Nedvídek

1875
2099
1816
1875
1344
1639
1592
1532
0
0

120
142
131
117
99
107
85
76
110
76
80
53

137
131
122
104
113
107
105
99
83
85
70
45

17
-11
-9
-13
14
0
20
23
-27
9
-10
-8

5½
5
4½
4
4
4
4
3
3
2½
2
½

Počet výher v turnajích
Poř.
jméno
1.
Šebesta
2.
Petr Tr.
3.
Punkva
Tonda
Broňa
Roman
7.
Slámič
Laďa Š.
9.
Pribila
10. E.
11. Milan
Kozák
Libor
Rosťa
15. Vítek
Jožka
Docent
Laďa
Pavlík
Viktor
Petr K.
Kubiš

výhry
23
21
7
7
7
7
6
6
5
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Kompletní výsledky s celou řadou dalších statistik
naleznete ve Výsledkovém servisu BudChess
série.Sledujte i naše stránky budchess.sweb.cz , kde
naleznete krátce po každém turnaji kompletní
výsledky.

Vytrvalci mezi námi
Pozorný čtenář jistě zaznamenal, že na únorovém
turnaji chyběl Laďa K., který tak ukončil sérii 19
účastí na po sobě následujících turnajích. Tato
úctyhodná šňůra ještě více vynikne při
podrobnějším studiu análů BudChess série, protože
Laďa vynechal pouze dva turnaje od srpna 2008,
jeho předchozí šňůra byla totiž ještě delší –
neuvěřitelné 34 turnaje! Z toho je vidět, že Laďa,
když může, tak přijde, to je tutovka. Takové hráče,
na které je více než sto procentní spolehnutí,
potřebuje každá soutěž, to nejvíc ocení kapitáni
družstev, většinou notně prošedivělí, kteří se
zoufale snaží sesmolit sestavu pro nejbližší kolo.
Naštěstí pro BudChess sérii, Laďa není jediným
vytrvalcem mezi námi. Pokud opomineme
administrátora E., který je jaksi povinován k účasti
a drží rekord 43 turnaje v řadě, tak největším
vytrvalcem je poměrně překvapivě Kozák s 36
turnaji za sebou před už zmíněným Laďou K s jeho
34 turnaji. Hned za tuto dvojici se zařadili Punkva
s 26 turnaji a bývalý skalní účastník našich turnajů
Docent s 25 účastmi za sebou. Kdo by to byl řekl?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žebříček podle koeficientu BELO k 1.3.2013
1. Pribila
148 19. Jirka
104
2. Petr Tr.
140 20. Tonda
103
3. Kubiš
137 21. Milan
102
4. Broňa
134 22. Laďa K.
101
5. Roman
130 23. Arnošt
101
6. Makec
127 24. Honza K.
100
7. Hrubša
127 25. Pařízek
93
8. Tapťa
124 26. Petr s klob.
92
9. Pavlík
124 27. Laďa
87
10. Šebesta
123 28. J.Španěl
84
11. Václav
123 29. Danihel
82
12. Ivan
117 30. Punkva
79
13. Kovárik
116 31. Zdenál
78
14. Slámič
115 32. Vláďa
77
15. Laďa Š.
115 33. Jakub
61
16. E.
105 34. Nedvídek
51
17. Libor
105 35. Jirka M.
42
18. Vítek
105

8.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
18.
19.

E.
Kozák
Laďa K.
Punkva
Docent
Punkva
Šebesta
Laďa
Slámič
Laďa K.
Tonda
Broňa
E.
Tonda
Broňa
Slámič
Punkva
Libor
E.
Laďa
Tonda
Pařízek
Kozák
E.
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šňůra
43
36
34
26
25
22
22
21
21
19
18
18
17
16
15
14
14
13
12
12
12
12
12
12

období
33.-75.turnaj
32.-67.turnaj
59.-92.turnaj
24.-49.turnaj
10.-34.turnaj
1.-22.turnaj
32.-53.turnaj
1.-21.turnaj
83.-103.turnaj
94.-112.turnaj
21.-38.turnaj
58.-75.turnaj
77.-93.turnaj
1.-16.turnaj
42.-56.turnaj
24.-37.turnaj
80.-93.turnaj
61.-73.turnaj
9.-20.turnaj
23.-34.turnaj
48.-59.turnaj
62.-73.turnaj
69.-80.turnaj
95.-106.turnaj

Celkem byla hranice 12 po sobě jdoucích účastí
(tedy celý rok bez přestávky) dosažena 24 x a mezi
laureáty se - kromě výše uvedených - objevují pan
Šebesta, Laďa, Slámič Broňa, Libor a Ivan Pařízek,
někteří z nich i vícekrát. V současné době je
dosažení rekordů poněkud ztíženo existencí celo
víkendového výjezdního turnaje, kterého se někteří
hráči se zostřeným domácím režimem i při té
nejlepší vůli prostě nemohou zúčastnit. V této chvíli
má nejdelší neukončenou sérii trojice Jirka, Petr Tr.
a pan Šebesta, kteří shodně naposled vynechali
loňský červnový výjezdní turnaj, a jejichž šňůra
tedy čítá 8 turnajů. O jeden turnaj méně má na svém
kontě Punkva.

Okresní profesionální soutěž
Okresní šachový přebor, kde hraje většina účastníků
BudChess série, pokračoval po skončení základní
části letošní novinkou play off a play out. Všem
účastníkům okresního přeboru se po základní části,
kterou odehráli každý s každým, smazaly všechny
dosažené výsledky a v pořadí první 4 týmy hrají
opět každý s každým o titul přeborníka okresu a
druzí hrají o poslední místo. Jak se novinka osvědčí
bude asi zřejmé pokud se znovu zařadí do příští
okresní soutěže.
Tým kyjovských sokolů v prvním kole play out
přivítal tým strážnické Jiskry a předem řečeno
nenavázal na úspěch v základním kole. Tentokráte
strážničtí hosté domácí přehráli.

Kuba dotáhl svoji partii do vyrovnané koncovky, kde měl
i šanci na vítězství. Stačil ale jeden nepřesný tah a
strážnický šachista se radoval z vítězství.

Na tomto místě bych chtěl ctěné čtenáře našeho
časopisu upozornit na nové šachové stránky
strážnického Pavla Solaříka:
http://www.sachy-jiskra-straznice.estranky.cz/

Autor šachových stránek Jiskry Strážnice Pavel Solařík
sehrál vítěznou partii s kyjovským Arnoštem, kterého
v Budcentru opět uvidíme až se hra přenese na čerstvý
vzduch zahrádky pod kaštany

V kontextu nejen okresního, ale řekl bych, že i
celorepublikového šachového internetu se jedná o
stránky mimořádně povedené, které stojí za
pravidelné návštěvy. Pavel Solařík mimo jiné
s obdivuhodnou rychlostí zveřejňuje reportáže
z utkání spolu bohatým obrázkovým materiálem, ale
dokonce i většinu hraných partií. Nejinak tomu bylo
i u utkání Kyjov-Strážnice:
http://www.sachy-jiskrastraznice.estranky.cz/clanky/sezona-12-13/op-i--oudrzeni---sokol-kyjov-b---jiskra-straznice-1-5---55.html

V ostré partii na první desce se utkali Mirek Zubalík
s Ivanem Kubišem. Během partie došlo ke kuriozní
situaci, která ukázala, že i hráč s ELEm nad 2000
může být nejistý ve výkladu pravidel FIDE. Celou
situaci popisuje podrobně ve své reportáži Pavel
Solařík. Celé utkání nakonec skončilo výsledkem
1,5:6,5 pro hosty ze Strážnice.
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V neděli 17.března se odehrálo 2. kolo nadstavbové
části okresního přeboru. K repríze prvního
podzimního kola přijeli do Kyjova šachisté Ježova.

Machalovi a ježovskému Petrovi Netopilovi
známému z Bud série pod přezdívkou PetNet. Ježov
vedl před koncem poslední partie 2,5:3,5 a Petrovi
Netopilovi stačilo dotáhnout remizovou partii do
konce. Libor Machala si však zaslouží za letošní
sezónu vyznamenání za vytrvalost. V době, když již
ostatní hráči trávili v leže nedělní oběd, tak stále
hledal skulinky v soupeřově hradbě pěšců tak
dlouho, až se cestička našla a smutný soupeř
nakonec kapituloval.

K utkání poprvé nastoupil uzdravený Roman Laš jakožto
nová posila Kyjovských šachistů a nevedl si vůbec špatně
s ELOvě nejsilnějším hráčem Ježova panem Tomkem
uhrál remízu.

Po tahu černého Je6 následoval tah bílého Sg4
a obrana černého následně nevydržela.

Mat druhým tahem
Dvoutažka kyjovského šachisty Drahoslava
Svozílka zveřejněná v denním tisku v roce 1946.
Na první desce si zopakovali soupeři z podzimu partii se
stejným výsledkem, tentokráte však ještě rozhodnuto
nebylo.

Málo vděčný úkol dohrát poslední partii a rozhodnout o
výsledku celého utkání připadl kyjovskému Liborovi

Nejrychlejšího řešitele na email sachykyjov@seznam.cz
odmění redakce v sobotu jedním speciálním B16.
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90 let organizovaného šachu v Kyjově – chronologický přehled
III. část: Čtyřicátá léta
28. 11. 1940 – 6. 2. 1941 - V těžkých válečných letech organizuje klub kromě každoročních přeborů i
turnaj o pohár Spořitelny města Kyjova. Prvním vítězem se stal profesor gymnázia Ladislav Novák,
který přišel do Kyjova na začátku války ze Znojma.
23. 11. 1941 – V Kyjově odehrál simultánku protektorátní mistr Čech a Moravy v šachu Jan Foltys.
13. 6. 1942 – Fašisty je zatčen člen ŠK Kyjov, plukovník letectva Karel Dymeš a 1. července 1942
v Kounicových kolejích v Brně popraven. Jeho syn, osmnáctiletý mladý nadějný šachista, Karel Dymeš
mladší je odvlečen do koncentračního tábora, z něhož se již nevrátí.
23. 1. 1943 - Počátek deportací židovských obyvatel z Kyjova a okolí, nejdříve do ghetta v Terezíně a
postupně dále na východ do nacistických vyhlazovacích táborů, především do Osvětimi. Deportováni
jsou i dlouholetý předseda oddílu Otto Hayek, přeborníci Kyjova Erich Stein, Arpád Kaufer, Erich
Redlich, přeborník Uherského Hradiště a příznivec kyjovského šachu dr. Walter Erbmann z Koryčan a
také bývalý místopředseda ÚJČŠ a velký propagátor šachu v Kyjově, Hodoníně a vůbec na celém
Slovácku dr. Jiří Kauder. Všichni zahynuli v koncentračních táborech.
rok 1943 - Propagační zápasy členů klubu ve vesnicích Kyjovska, např. v Archlebově, v Miloticích,
v Šardicích, ve Vřesovicích.
6. 4. 1945 – Oddíl pořádá poslední válečný turnaj v bleskovém šachu.
26. 9. 1945 – Je uspořádán velký propagační turnaj hráčů Kyjovska za účasti 46 hráčů z Kyjova a okolí.
rok 1946 – Britský magazín British Chess Magazine zveřejnil první šachovou úlohu kyjovského
šachisty, trojtažku od Drahoše Svozílka.
21. 9. 1947 – Simultánka mistra ing. Olexy. Další následují vždy po roce.
1. 1.1949 - Na základě správní reformy z roku 1948 vzniká k 1. 1. 1949 Gottwaldovský kraj.
Administrativně se člení na 11 okresů: Gottwaldov, Hodonín, Holešov, Kroměříž, Kyjov, Uherský Brod,
Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou a Vsetín. Zanikl k 30. 6.
1960.
rok 1949 – Na místo mistrovských zápasů se kyjovští šachisté soustřeďují na propagaci šachu na
venkově. V tomto navštěvují: Násedlovice, Čeložnice, Věteřov, Vlkoš, Sobůlky, Stupavu, Milotice,
Labuty, Vracov, Ježov a také školy v Kyjově.
Pokračování v příštím čísle.
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