Vážení přátelé tahu,

je před námi léto, které většina populace využívá pro odpočinek. Prosté lenošení ovšem nemůže našince
plně uspokojit, proto jsme připravili pro nastávající období kromě výjezdního turnaje, kde se
předvedeme v dobrém světle před našimi nejbližšími, druhý ročník dlouhodobého Letního turnaje. Mimo
to je na druhou polovinu července (16.-17.7) připravován zájezd na šachový festival Czech Open 2014
do Pardubic. Naši zástupci jsou bojovně naladěni, takže můžeme očekávat ještě lepší výsledky než v loni
a předloni. Pokud se chcete této akce zúčastnit neváhejte nás kontaktovat. Jen společnými silami snad
uspějeme se zahraniční konkurencí, která už mnohdy navštěvuje druhý stupeň základní školy!
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

127. turnaj BudChess série
127.turnaj BudChess série se dostal do tradiční
termínové kolize s další věhlasnou regionální akcí –
40.ročníkem
Kyjovské
padesátky,
To
se
samozřejmě odrazilo na poli účastníků, protože
někteří pravidelní hráči – pohybu schopnější – dali
přednost výletu. Konkrétně se jednalo o Libora a
Punkvu. Slámič se dokonce vydal do exotické
ciziny a v příjemné společnosti strávil víkend
v metropoli na Dunaji – Bratislavě. Skončila tak
nejdelší neukončená série nepřetržité účasti. Slámič
se dostavil celkem 13x za sebou. No a nakonec
chyběl i dvojnásobný vítěz z turnajů letošního roku
Roman, který má hodně nabitý kalendář (Roman si
však vše vynahradil o týden později, když vyhrál
oddílový přebor KVASACO Vacenovice, který
vůbec ovládli frekventanti našich turnajů, protože
mezi 11 účastníky třetí skončil Jirka a čtvrtý pan
Šebesta).
Naštěstí jsme neměli jen úbytky, ale i přírůstky. Po
měsíční pauze se objevil čerstvý padesátník Laďa a
letos poprvé Tonda, který opustil svůj zimní
spisovatelský brloh a na místě předvedl svůj
recitační talent při recitaci veršů „Slunce svítí
krásně teple, na tebe i na erteple.“ S měsíčním
zpožděním proti předpokladu přišel i Polis, takže
jsme se těšili na trochu vzrušení. Do turnaje se
zapojil i odvážný nováček Jožka Ammler

Nový již 113.hráč naší BudChes série vpravo

alias Vajico, štamgast restaurace, jehož hlasitý
projev jako kulisa provázel nejeden náš turnaj. Stal
se tak už 113. Hráčem BudChess série, od říjnové
návštěvy hráčů Osvětiman po půl roce prvním. No a
nakonec letos poprvé přišel i Ivan Kučera, opora
hodonínského béčka. Spolu se stálými hráči se tak
turnaje zúčastnilo pro letošek rekordních 15 hráčů.
Počasí bylo poněkud nevyzpytatelné, bylo celkem
chladno a tak na zahradě hráli jen nejotužilejší.
První kola se obešla bez většího překvapení, pouze
bylo několik ne plně očekávaných remíz jako
remíza Broně s Arnoštem a Ladě Šmída s Jirkou.

Tahu Zdar, strana 1.

Toto není bojová scéna z nového filmu Star Wars, to jen
náš nenahraditelný ředitel Evžen použiv vestu
s reflexními prvky předává amatérský pohár Tondovi

Až ve třetím kole došlo k překvapivé prohře Ladě
Šmída s E. Jednalo se o Laďův slavný Morra
gambit, který však v zápětí přešel v nepřehlednou
hru s chybami na obou stranách. Hlavní favorit
turnaje Petr Trávníček byl po třetím kole jediným
hráčem s plným počtem bodů, za ním byli E. a
Broňa s 2,5 b a dále trojice Šebesta, Ivan Kučera a
Laďa se 2 b. Díky šťastné okolnosti, že byl lichý
počet hráčů, měl už každý alespoň půl bodu.
Vajicův křest obstaral pan Šebesta a nutno uvést, že
- alespoň z hlediska počtu tahů a doby trvání - se
nejednalo o rychlou partii. Ve čtvrtém kole došlo
k velkému překvapení, když Laďa dokázal
remizovat s Petrem, přičemž v holandské hře
dlouho tahal za delší konec. K další remíze došlo
v partii E.-Šebesta a konečně Polis překvapivě
porazil Tondu černými. Páté kolo bylo hodonínské,
protože Petr porazil E. a Ivan Kučera Laďu Šmída.
Ve Vacenovickém derby Jirka versus Šebesta byla
pochopitelně remíza a Honza K. dokázal porazil
Polise. Po pátém kole tedy vedl Petr se 4,5 b před
Ivanem Kučerou (4 b) a Broňou se 3,5 b. Dalších
jedenáct hráčů (až na Vajica) bylo v rozmezí
jediného bodu. Soutěž tedy byla za vedoucí trojicí
velmi vyrovnaná. Poslední dvě kola v umístění
v první trojici už nepřinesla žádnou změnu. Petr
měl vítězství jisté už po šestém kole. V posledním
si mohl dovolit i remízu s Jirkou a dosáhl tak šesti
bodů. Druhé místo obhájil Ivan Kučera, který
dosáhl svého nejlepšího výsledku v turnajích
BudChess série – zisk 5 b a BELO performance
138!
Hodoňáci tak všem dokonale vypálili rybník. Jako
třetí skončil letos opět výborně hrající Broňa
(letošní výsledky – 5.-4.-3. – a příště???) se 4,5 b
před mocně finišujícím Arnoštem (poslední 3 kola
3 výhry) se stejným počtem bodů.

Na čerstvém vzduchu hráli tentokrát jen ti nejotužilejší
sportovci.

Následovala čtveřice hráčů se 4 body v pořadí E.,
Jirka, Laďa Šmíd a Ivan Pařízek. Z nich Jirka podal
obvyklý výkon, Laďovi se nedařilo a Ivan a E.
mohou být na výsost spokojeni. Ve vyrovnaném
poli následovala další čtveřice se ziskem 3,5 bodu:
Šebesta, Honza K., Laďa K. a Tonda. Pan Šebesta
doplatil na porážku od Broně v posledním kole a
bratři Kořínkové a Tonda, v poslední době se
většinou snažící o Doxanského kousek – tedy 7
remíz v 7 partiích, tentokrát svého ideálu
nedosáhli- všichni hráli je šest partií. Jako 13.
skončil Laďa (3 b), který doplatil na těžký los –
hrál z 6 celkem 4 partie s první čtveřicí turnaje,
těšit jej může remíza s vítězem. Předposlední místo
obsadil Polis (2 b) před Vajicem, který měl bod
pouze za pauzu. Přesto zaslouží ocenění, že vydržel
celý turnaj. Je škoda že los dva posledně uvedené
hráče za celý turnaj neposadil proti sobě. Na toto
utkání čekal Vajicův početný fan club s velkými
nadějemi, protože cítil šanci na další bod kromě
bodu za pauzu. V trofeji amatérů byl jako nejlepší
vyhlášen Polis před Vajicem, až při pozdějším
přepisování výsledků bylo zjištěno, že kritéria
soutěže splnil i Tonda, který získal víc bodů.

Nejlepší sportovci 127. turnaje BudChess série. Vlevo
dočasný vítěz amatérského poháru Polis
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127.Budvar Cup - výsledky
Poř

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

26.4.2014

Petr Tr.
Ivan
Broňa
Arnošt
E.
Jirka
Laďa Š.
Pařízek
Šebesta
Honza K.
Laďa K.
Tonda
Laďa
Polis
Vajico

ELO

BELO

Perfo

2097
1667
1542
1582
1720
1880
1576
1834
1605
1538
1346
1505
-

158
111
118
97
111
109
132
102
116
89
101
93
86
42
-

155
138
124
112
122
120
110
103
114
92
90
83
91
49
50

+/-3
27
6
15
11
11
-22
1
-2
3
-11
-10
5
7
-

Body

6
5
4½
4½
4
4
4
4
3½
3½
3½
3½
3
2
1

V hlavním turnaji to bylo velmi těsné, Petr - snad
pod vlivem svého přesvědčivého vítězství
v šachách - aplikoval podpůrný nápoj jen
prostředně, čehož využil Ivan Pařízek a s 11 body
zaznamenal své 3.vítězství – naposled v lednu
2010. Druhý skončil Petr se stejným počtem bodů
před Honzou a Laďou Kořínky (oba o půl bodu
zpět). Turnaj v bleskové hře měl pro letošek
rekordních 7 účastníků a po páté za sebou vyhrál
Petr Tr. (beze ztráty), čímž překonal svůj vlastní a
Slámičův rekordní výkon čtyři výhry v řadě. Druhý
skončil Broňa (4,5 b), Laďou K., Laďou (oba 2,5
b), Honzou K., Tondou (oba 2 b) a E.(1,5 b).
Pořadí XI. ročníku Budvar Cup 2014
Šachy
Započteno
1. Petr Tr.
29
13. Ivan
2. Roman
28
14. Laďa K.
3. Broňa
24
15. Petr s klob.
Laďa Š.
24
16. Honza K.
5. Šebesta
22
Laďa
6. Arnošt
21
18. Tonda
Slámič
21
Punkva
8. Jirka
18
20. Polis
9. E.
17
Sojka
Vláďa
17
22. Vajico
11. Pařízek
16
Liška
12. Libor
15

14
12
9
7
7
4
4
2
2
1
1

1.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

BudCup
Petr Tr.
Laďa Š.
Pařízek
Laďa K.
Vláďa
E.
Libor
Slámič
Roman
Laďa

33
33
30
24
24
22
20
14
13
12

11. Honza K.
Broňa
13. Vajico
Petr s klob.
15. Jirka
16. Tonda
Liška
18. Punkva
19. Polis

10
10
7
7
6
4
4
2
1

Trofej amatérů trpí malou účastí, na čele je trojice
Punkva, Tonda a Petr s kloboukem (všichni 3 b).
Amater Trophy
1. Punkva
Per s klob.
Tonda

1.
2.
3.
4.

Bleskovky
Petr Tr.
Broňa
Roman
E.
Vláďa

3
3
3

4. Polis
5. Sojka
Vajico

2
1
1

22
9
8
7
7

6. Slámič
7. Laďa
Laďa K.
9. Honza K.
10. Tonda

6
5
5
3
2

Sledujte naše stránky www.budchess.sweb.cz, kde
se tak rychle, jak je to jen možné, zveřejňují
výsledky každého turnaje.
Žebříček podle koeficientu BELO k 1.5.2014
1. Petr Tr.
158 18. Pařízek
2. Roman
145 19. Laďa K.
Tapťa
3.
142 20. Tonda
4. Laďa Š
129 21. Honza K.
5. Ivan
127 22. Laďa
6. Broňa
124 23. Punkva
7. Slámič
120 24. J.Španěl
8. Pavlík
119 25. Docent
9. E
116 26. Nedvídek
10. Šebesta
114 27. Liška
11. Vláďa
111 28. Sojka
12. Jirka
111 29. Zdenál
13. Libor
106 30. Vajico
14. Petr s klob.
104 31. Polis
15. Arnošt
102

Po čtyřech turnajích máme konečně průběžné
pořadí 11.ročníku sestávající ze dvou započtených
výsledků. V čele je Petr (29 b) před Romanem (28
b) a Broňou s Laďou Šmídem (oba 24 b).
Hodnocení hlavního turnaje (Bud Cup) vede Petr
s Laďou Šmídem (oba 33 b) před Ivanem Pařízkem
s 30 b. Bleskovky jasně opanoval Petr (22 b) před
Broňou (9 b) a Romanem (8 b).
Tahu Zdar, strana 3.

102
99
95
89
82
78
77
73
65
62
61
58
50
49

Místopisný vědomostní kvíz
Základním znakem Bud centra jsou - vedle budovy
samotné – vzrostlé kaštany, které jsou v letních
měsících vynikající ochranou proti prudkému
slunci. Všichni můžeme děkovat šťastnému nápadu
našich vzdálených předků, protože bez nich by
kouzlo místa bylo poloviční, zůstala by jen B12.
Jak je všeobecně známo, stromy z rodu
Kaštanovník (latinsky Castanea ) se dožívají 1000
let, často i více. Průměr kmenu pak dosahuje až 2
metry. Vzhledem k tomu, že naše kaštany zatím
mají průměr asi tak 50 cm, čeká ještě Bud centrum
v jejich stínu šťastný a hlavně dlouhý život,
doufejme s co možná nejdelší naší přítomností.
Naše kvízová otázka je zdánlivě jednoduchá. Kolik
kaštanů stíní zahradu Bud centra? První správná
odpověď na adresu sachykyjov@seznam.cz bude
oceněna jednou B12 zdarma.

Letní turnaj 2014
Letní turnaj 2014 je těsně přede dveřmi! Bude se
hrát v době od 4.června do 31.srpna 2014 v zahradě
Bud centra v Kyjově. Hracím dnem je vždy středa
v 18 hodin, ale po dohodě soupeřů a nahlášení je
možno hrát kdykoliv a kdekoliv. Tempo hry je
stejně jako v loni 2x60 minut, či-li nekratší klasika.
Systém bude zvolen podle počtu účastníků.
Odehraje se nejvýše 11 kol, čili do 12 účastníků
každý s každým 1x. Los bude proveden na zahájení
turnaje ve středu 4.června 2014 v 18 hodin. Pro
letošní rok bylo upuštěno od vratné kauce, takže se
vybírá pouze startovné 50 Kč, které bude použito
na ceny pro nejlepší.
Přihlášky jsou možné do 31.května per e-mail na
adresu sachykyjov@seznam.cz nebo tentýž den
přímo na turnaji BudChess série.

Zatím se přihlásili a startovné zaplatili Broňa,
Slámič, E. a Laďa. Zájem však projevili téměř
všichni účastníci loňského ročníku včetně obhájce
titulu Romana. Turnaj bude započítáván na BELO.
Propozice naleznete na adrese:
www.sachykyjov.sweb.cz.

Výjezdní turnaj 2014
V minulých týdnech byla finalizována podoba
letošního výjezdního turnaje. Bude se konat od
pátku 20.června do neděle 22.června v rekreačním
objektu na Smraďavce v Buchlovských lesích.
Letošní akce je v gesci Ladě a Tondy, kteří oslaví
své padesátiny, pozvánky jste již obdrželi. Kapacita
střediska je omezená asi na 40 míst, což by mělo
být pro nás dostatečné. V průběhu května byla
provedena inspekce místa, kterou absolvoval
juniorský hráč Ještěr. Byl vybaven mobilním
telefonem, takže o průběhu inspekce podával
textové zprávy, které jsou velmi pozitivní, ale
bohužel je nelze publikovat, neboť jsou poměrně
pikantní. Budete si tedy muset počkat, až se stanou
součástí spisu a nějaký investigativní plátek je
vytáhne na světlo světa, jak je v poslední době
obvyklé. Máte se na co těšit!
Co se týče šachového dění, předpokládáme v pátek
a v sobotu večer vždy 3 až 4 kola, v úvaze je
zkrácení tempa na 2x15 minut, aby byl čas na
kulturně společenskou zábavu a zejména jídlo,
protože -jak už víte- byl angažován věhlasný
kuchař Staňa Pokorný, za kterým se táhnou
gurmáni z celého širokého okolí. Bleskovky budou
odehrány podle zájmu a situace.
V sobotu bude volný den, kdy je možno provozovat
veškeré myslitelné aktivity pro potěchu těla i
ducha. Buchlovské lesy jsou z tohoto hlediska
naprosto ideální. Samozřejmě je možné i převzít
odpovědnou činnost – trvalý dohled nad sudy B12,
která bude v dostatečném množství k dispozici.
Na závěr si již můžete poznamenat do kalendáře i
termín příštího výjezdního turnaje v roce 2015 a to
19.-21.červen. Minulý týden bylo pro nás
rezervováno rekreační středisko Vápenky pod
Javorinou, nejvzdálenější výspa okresu Hodonín.
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