Olympiáda – open
Tomáš Fo t

Informace o Olympiád byly tentokrát díky internetu skv lé. Vždy n kolik atraktivních zápas bylo p enášeno na Bridge Base,
kde se daly také snadno sledovat pr b žné
výsledky, a to i b hem zápas . Divák sed ly kolem internetových stol doslova tisíce
a m ly se na co dívat.

Klasický obrázek Vuegraphu
Na úvod promluvil ministerský p edseda
Turecka Mehmet Ali Sahin a vyjád il nad ji,
že bridžová olympiáda povede k novým
most m k míru a p átelství a prohlásil
12. bridžovou olympiádu za zahájenou.
Dosavadní místa po ádání a vít zové:
2000 Maastricht, Holansko Itálie
Francie
1996 Rhodos, ecko
1992 Salsomaggiore, Itálie Francie
1988 Benátky, Itálie
USA
1984 Seattle, USA
Polsko
1980 Valkenburg, Holandsko Francie
1976 Monte Carlo, Monako Brazílie
1972 Miami Beach, USA
Itálie
1968 Deauville, Francie
Itálie
Itálie
1964 New York, USA
1960 Turín, Itálie
Francie

Trochu handicapovaní byli letos muslimové, protože b hem ramadánu, který práv
více než m síc probíhal, nesmí mimo jiné do
západu slunce nic jíst.

Velký bazar v Istanbulu
Náš tým ve složení: Vozábal – Zadražil,
P kný – Zají ek a Šlemr – Pulkrab neza al
dob e. První zápas s Litvou prohráli 6:24, ale
pak porazili Kostariku 25:3 a jelo se op t od
za átku. Bohužel další prohry s n kolika
silnými družstvy v ad a nevýrazné výsledky se slabými družstvy nás posunuly ke
konci startovního pole. Hned po prvních
t ech kolech se naše skupina rozd lila na t i
t etiny a družstva z té lepší až na výjimky
s jistotou porážela ta druhá.
D ležité je, že naši ale neztratili morálku
a v záv ru vybojovali n kolik cenných vít zství i se silnými družstvy a posunuli se na
14. místo z 18 ve skupin .

Obrázky z hracího sálu
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První ty i družstva z každé skupiny postupovala do vy azovacích zápas a pro
ostatní olympiáda skon ila.
Po adí po skon ení kvalifika ních boj
v naší skupin D s výsledky zápasu s naším
družstvem:
VP R
Po . Team
1. Francie
322 11
2. Japonsko
305 23
3. Pákistán
295 11
4. Švédsko
294 13
5. Špan lsko
291 10
6. Brazílie
288
2
7. Indonézie
286
7
8. ecko
273 10
9. Jižní Afrika
260 21
10. Litva
248
6
11. Wales
243 22
12. Portugalsko
234
6
13. Bosna
222
9
14. eská republika 219
15. Jordánsko
216 15
16. Botswana
201 19
17. Bermudy
198
9
18. Costa Rica
147 25
Ze skupin A, B a C postoupili:
A
B
C
1. Itálie
ína
Anglie
2. Holandsko N mecko Irsko
3. Rusko
Rusko
Ma arsko
4. Island
USA
Egypt
Mnoho skv lých družstev z stalo p ed
branami: Polsko, Dánsko, Izrael, Norsko,
Argentina, Nový Zéland, Kanada, Brazílie,
Indonézie a další.
Op t jsem ud lal statistiky podle denní
doby hraní, t etin asu a po adí:
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Podle denní doby:
Ráno
13,0 VP
Odpoledne
13,2 VP
Ve er
12,4 VP
Podle etapy turnaje:
Za átek
10,7 VP
St ed
10,4 VP
Konec
17,2 VP
Podle síly soupe :
Silní
11,7 VP
St ed
12,0 VP
Slabí
15,4 VP
Hrací doba z ejm nem la p íliš vliv. Zato
je z eteln vid t, jak noví hrá i v reprezentaci pot ebují relativn hodn zápas se silnými soupe i, aby se p izp sobili jejich síle
a za ali hrát svou hru.

Místo konání - hotel Cevahir

Z poslední tabulky je vid t, že družstvo
dosahovalo s nejslabšími soupe i jen mírn
nadpr m rné výsledky a v zásad bylo jedno, zda hrají proti špi ce nebo st edu. To by
ukazovalo spíš na vlastní ztráty, než na ztráty plynoucí ze silné hry soupe .
Podle butlera skon ili z 206 dvojic:
134. Zadražil – Vozábal
-0,20
159. Pulkrab – Šlemr
-0,40
163. P kný – Zají ek
-0,43

Náš tým na letišti
Naši tedy op t nep ekvapili. Celkové 53.
místo z 72 ú astník je trochu mén než
bychom si p áli, ale tým obsahoval mnoho
nová k Open reprezentace a rozši ování
reprezenta ní špi ky jist na škodu není.
Byly ale i slušné výsledky. Se silným týmem
Jihoafrické republiky jsme vyhráli 21:9,
s ješt siln jším Japonskem 23:7 a s favorizovanými týmy Francie, Švédska i Pákistánu
jsme uhráli estné výsledky.
Je vid t, že op tné oživení eské reprezentace, která se na takovýchto mezinárodních
sout žích d íve umís ovala ve st edu startovního pole (Rhodos – 37. z 71, Maastricht
– 37. z 72) bude ješt chvíli trvat a bude
v tvrdé práci se širší reprezentací a p íprav
na velké turnaje.

Olympiáda–Wales (1)
Partie jsou z posledního kola kvalifikace.
Na stránce http://www.bridgefederation.ch/
2004/olympiad/rr17c.php lze nalézt srovnání
s jinými zajímavými zápasy.
rozdání 13,
106
dealer N,
KQ654
oba v druhé
A10954
K
73
AJ842
J10983
A2
Q62
KJ3
J83
1096
KQ95
7
87
AQ7542
Otev ená:
Západ
Sever
Východ Jih
P kný
Zají ek
2
2
pas…
Bohouš si nebyl jistý, jestli je kontra trestné, a tak Velšané padli 2x jen za 200.
Zav ená:
Západ
Sever
Východ Jih
Šlemr
Pulkrab
1
2
1
pas
2
pas
2 BT
pas
3
pas
3 BT
pas
pas
pas
Západ vynesl 7 do 10, kluka a krále.
Hlavní hrá pak propustil Západu káro a ten
vrátil pasivn tref. Ze stolu zahrál hlavní
hrá barvu obránc - pik, ale Východ již
v d l o co b ží a naopak vrátil barvu hlavního hrá e – káro a po jeho propušt ní další
káro. Hlavní hrá se nem že dostat ze stolu,
tak závazek skon il bez t í.
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A te jeden p íklad toho, že když se št stí
unaví…... Pravdou je, že jsme moc kliku
v pr b hu turnaje nem li a jednou to p ijít
muselo a odnesli to Velšané.
rozdání 17,
8653
rozdával N,
Q1097
oba v druhé
A76
52
KQJ4
A5
KJ62
Q84
KJ1052
AQ83
KJ96
A10972
843
93
1074
Západ
Sever
Východ Jih
Šlemr
Pulkrab
pas
1
1
2
3
pas
pas
4
pas
4
pas
4 BT
pas
5
pas
5
pas
6
pas…
Partii jsme nedražili zrovna p esv d iv .
2 slibovali FG bez 4-listého kárového fitu
(hrajeme inverted i po zásahu) a bez 4-listu
srdcového. Po dražb 3 m la asi následovat
hláška 4 , ale nebyl jsem si jistý, zda neslibuje siln jší list. Jakub ze svého listu
a z dražby soupe vid l, že mám maximáln
singl pik, a tak jsem z toho, že nedražil pikový cue-bid, š astn vydedukoval, že spíš
nemá A a dodražil jsem malý slam. Bohužel jsem ani na šestém stupni nefitnul trefy.
Trefy, kára i srdce se d lí rozumn a Q
sedí, a tak je slam ložený. Po výnosu A
jsem byl našt stí ušet en hádání, zda Jih
zasáhl na 4 body nebo má krátkou Q…
Partie se hrály v po adí od 11 do 20 a pak
od 1 do 10. Po výše zmín ných partiích se
Velšané pokusili zápas oto it a opakovan
p edražovali.
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Olympiáda–Wales (2)
rozdání14,
dealer E
52
Q983
Q108753
7

AKQ109
7642
K6
KJ

J43
J105
A
A109654

876
AK
J942
Q832
Po dvou pasech jsem zahájil na Západ na
t etím míst nedisciplinovanými 3 , které
bohužel v tomto p ípad spíše uškodily,
protože Sever po krátké úvaze ekl 3 BT,
které ob hly. Petr vynesl tref a HH bez v tších obtíží splnil partii na 5 pikových,
2 trefové a 2 srdcové zdvihy. Vedle dosp li
naši do závazku 4 , který sice z otev ených
lze splnit, pokud si obránci nevezmou hned
své trefové snapy, ale v praxi jednou spadl
a bylo to +10 IMP pro Wales.

Bridžoráma

rozdání 20,
dealer W
KJ763
A105
KQ972

95
Q874
Q8763
J3

AQ10
KJ10542
A1085

842
KJ9632
A9
64
Jedna z t ch zajímav jších partií, na prvním míst jsem zahájil 1 a od Petra p išly
2 , což je v našich metodách forsing do hry
alespo s 5+listem károvým, rebidoval jsem
3 a od Petra p išly 4 , což mne postavilo
p ed docela zajímavý problém, nad kterým
jsem se dlouze zasekl. Nejlepší hláška se mi
zdála být 5 , což je exclusion RKCB (dotaz
na klí ové hodnoty bez esa karového).
Nicmén by jsem si byl na 95% jistý, že by
tuto hlášku partner pochopil, p eci jen je
dražil naturáln . Navíc i po odpov di 5 BT
(tj. dv esa bez dámy) budu mít problémy
zjistit, jak jsme na tom v pikách. Tak jsem se
rozhodl nic neriskovat a sko il jsem na 6 ,
které jsem bez problém splnil +1 a ztratil
2 impy, když vedle soupe i hráli horší slam
v pikách po dražb 1 – 2 – 2 …
rozdání 6,
987
dealer E
743
72
AK654
654
J102
KQ
86
KJ1053
AQ964
QJ2
1087
AKQ3
AJ10952
8
93

Typický p ípad toho, jak Wales zcela zbyte n p edražoval, zde nap íklad po licitaci
1 – 2 – 4 – 5 – 6 vydražil zcela beznad jný slam -2 a +11 IMP pro nás.
rozdání 8,
A87
dealer W
KQ10542
87
K8
J64
KQ953
J986
J106432
K9
A1072
J9
102
A73
AQ5
Q6543
Hned o dv partie pozd ji op t Velšané
p edražili do dalšího slamu po kompetitivní
dražb a -2 znamenalo dalších +11 pro ty
hodné.

Olympiáda – K.O.
Tomáš Fo t

Po skon ení kvalifikace
pokra ovalo prvních 16
družstev vy azovacími
zápasy. Už v prvním
kole svedlo nasazení do
p ed asného finále dva
favority Itálii a USA.
P ed poslední z p ti
šestnáctek vedli Ameriané o 25 IMP, ale Italové dramatický zápas
oto ili. V poslední t ech partiích p išly
3 slemy, Ameri ané nevyužili ani jedné
možnosti na swing a prohráli o 12 IMP.
Slem v poslední partii byl dokonce velký
a když USA vydražily 7 , ekalo se s nap tím, co se stane v druhé místnosti. Italové
však vydražili stejný závazek, a tak se na
skóre už nic nezm nilo. V partii je ale i za5

jímavý sehrávkový problém se 7 BT. Jak
byste je hráli po károvém výnosu?
Q105
QJ96
8764
74
A3
K72
A4
K853
AK102
Q
A6532
KQJ108
J9864
1072
J953
9
Hlavní hrá vezme zdvih a hraje trefy. Na
druhou a t etí trefu m že Jih zahodit dva
piky, ale na tvrtou se již musí zbavit t etí
karty v jedné z drahých barev. Hlavní hrá
nyní stáhne tuto drahou barvu, ve které drží
t etí kolo již jen Sever a pokra uje pátou
trefou do esa. Na eso karové zahazuje tvrté
srdce a králem karovým nutí Sever si zahodit
od jedné drahé barvy. Pokud na stole nevyroste malá karta, je Jih skvízován mezi kary
a druhou drahou. P kný složený skvíz.
I další výsledky osmifinále byly trochu
p ekvapivé. Ne ekal se postup Ir a již v bec ne vít zství Ma arska nad Francií.
Holandsko : N mecko
175:142
Irsko : Švédsko
193:160
Francie : Ma arsko
168:182
Turecko : Rusko
163:170
ína : Island
218:104
Japonsko : Egypt
223:199
Anglie : Pákistán
164:201
Itálie : USA
158:146
Ve tvrtfinále se utkali:
Holandsko : Irsko
296:177
Ma arsko : Rusko
204,8:206,2
ína : Japonsko
216:95
Pákistán : Itálie
120:209
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Ma a i fantasticky finišovali, v posledních
dvou šestnáctkách stáhli 72 IMP,ale nakonec
to t sn nesta ili.
Do semifinále postoupili a zde již bez
dramat hráli:
Holandsko : Rusko
195:116
ína : Itálie
136:180
Finále bylo tedy
evropské
a podle o ekávání zvít zila Itálie,
které od zápasu
s USA již nikdo
nekladl dostate ný odpor. Oranies se sice snažili, ale Itálie, která
vedla od startu do
cíle,
neustále
zvyšovala sv j
náskok.
Kapitánka vít z Maria Tereza Lavazza
Holandsko : Itálie
251:310
V seniorech zvít zilo USA, John Onstott,
Jim Robison, John Schermer, Neil Chambers, Marhsall Miles a Leo Bell, p ed Holandskem a N meckem.
V ženách porazily ve finále agresivní Rusky mén zkušený tým USA t sn 271:259.
Vít zky hrály ve složení: Olga Galaktinova, Victoria Gromova, Natalia Karpenko,
Maria Lebedeva, Tatiana Ponomareva a Irina
Vasilkova.
V univerzitním mistrovství zvít zilo vynikající Polsko p ed Belgií a USA. Na dalších
univerzitních mistrovstvích v Rotterdamu
v roku 2005 a v ín v roku 2006 snad již
op t bude i naše družstvo. Stálo by to jist za
to, protože Zia Mahmood slíbil, že si zahraje
turnaj s vít zi p íštího mistrovství.

Olympiáda - zahrání
O tom, že není dobré být chronickým pokrýva em honér , se p esv d ili hrá i v zápasu Itálie - Guadeloup.
Rozdání 7 ♠Rozdával S ♥QJ1032
Oba v druhé ♦Q7542
♣K53
♠J1097643
♠AQ5
♥6
♥K87
♦93
♦AK
♣AJ10
♣98642
♠K82
♥A954
♦J1086
♣Q7
Oba týmy sehrávaly 4 po výnosu Q. Ital
Duboin propustil srdcovou dámu a pro Sever
bylo nyní velmi obtížné zm nit na trefy. 620
pro Italy.
V druhé místnosti hlavní hrá bez p emýšlení pokryl králem. Claudio Nunes vzal esem
a vrátil Q. Hlavní hrá již nemohl zabránit
snapu nebo odevzdání dvou tref . 12 IMP
pro favorita.
Snad hlad, nikoliv po výsledku, ale b hem
p stu p i svátcích Ramadán, byl p í inou
dražby v následujícím rozdání ve erního
zápasu Dánsko – Egypt, ve kterém se Egypan dostal do beznad jného závazku.
Západ
Sever
Východ Jih
El Ahmady
1
4NT
6

2
pas
pas

1
2
5
pas

pas
4
pas
pas

AQJ10742
A10
653
8

98
KQ5432
K
10764

K53
8
QJ10972
AQ9

6
J976
A84
KJ532
El Ahmady vzal srdcový výnos a odehrál
A a J do krále. Pak pokra oval 2 ze stolu. Ubohý Jih, který vid l 8 ve své ruce, si
byl stoprocentn jistý, že krále má hlavní
hrá . Sko il tedy esem a bylo po partii!
V 13. kole jsem na internetu sledoval zápas USA – ína a zaujalo m rozdání p kn
hrané z obou stran.
Rozdání 13
8
Rozdával N
AQ82
Oba v druhé
KJ9864
107
QJ2
AK974
J9543
K7
Q107
32
6
A842
10653
106
A5
KQJ93
Západ Sever
Východ Jih
Sun
Levin
Xin
Weinstein
pas
1
pas
2
kontra
pas
3
pas
3
pas…
P išel výnos A a Východ hned zm nil na
trumf do dámy a esa. 10 Východ propustil.
Hlavní hrá snapl pik, p ešel trumfem na st l
a znovu snapl pik. Pak dalším trumfnutím
zbavil soupe e trumf a zahrál tref. Na sta7

žené piky Východu odhodil dv srdce, ale
Východ musel nakonec zahrát od srdcového
krále nebo do velkých tref na stole.
V 11. kole sehrával hlavní hrá 4 proti
skv lé novozélandské obran .
Rozdání 5
10863
Rozdával N
AK32
NS v druhé
K9752
K94
A5
987
QJ65
K10732
Q954
J4
Q108
QJ72
104
AJ86
A63
Na první pohled nelze 4 porazit, ale
v praxi vynesl Západ J, st l položil malou
a Východ p evzal bez váhání Q. Když se
pak dostal Východ na K, pokra oval 2.
A Jih, který usoudil, že Západ vynesl od
J1084, nepoložil figuru. Snap pak opravdu
p išel, ale z druhé strany, než o ekával.
V posledním kole kvalifikace bojovaly
v naší skupin o postup Brazílie s Indonézií.
Rozdání 16
AJ109
NS v druhé
K965
Q4
1087
KQ873
2
J103
Q872
J1062
AK85
A
9652
654
A4
973
KQJ43
Západ Sever
Východ Jih
Karwur Brenner Panelewen Toma
pas
1 BT
2
1
pas
2 BT
pas…
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Ješt n kolik rozdání p ed koncem byla na
postup Brazílie a její hrá i p edvád li jemnou techniku. Výnos 2 do 10 vzal Brenner
králem. Pokra oval 10 vzatou esem a Západ vrátil malé srdce do esa. Hlavní hrá
nyní zahrál 3 do dámy a krále. Následovalo
malé srdce do kluka a dlouhé p emýšlení
Karwura. Ten dal Severu A a pokra oval
3 a závazek spln n za 5 IMP pro Brazílii.
Technika ale
nesta í
tam,
kde se ztrácí
v sout živé
dražb a tak
když v p edposlední
partii
odbránili Brazilci nevycházející 4 obranouútokem 5 za 500, bylo rozhodnuto a smál
se t etí vzadu Pákistán.
109843
J1083
K742
J107542
Q963
5
A76
Q94
K765
Q106
A5
AK8
KQJ2
A2
J983
Západ Sever
Východ Jih
Karwur Brenner Panelewen Toma
1
Pas
1
kontra
4
4
5
kontra
5
pas
pas
kontra
pas…
Ne vždy byly dražby tak ostré. Senio i
dražili uvážliv ji, a tak stvo ili v jedné partii
pravd podobn rekord mistrovství, když na
dosažení závazku 1 s kontra spot ebovali
17 hlášek.

Olympiáda - mixy

P eci jen to s naším reprezenta ním bridžem není tak špatné. Na mistrovství sv ta
mixových tým , kterého se zú astnilo 130
tým , skon ilo naše reprezenta ní družstvo
po skv lé h e na výborném míst .
Za eskou republiku hrála dv družstva.
První z nich, prakticky eská mixová reprezentace, Hnátová, Kurka, Pokorná, Svoboda,
hrálo ve velkém stylu. Po desátém kole byli
dokonce na neuv itelném 5. míst jen jedno
místo od postupu do ty lenného finále.
A nakonec skon ili na stejn skv lém
9. míst , když celou dobu bojovali v p ední
ásti startovního pole.

Další mezinárodní družstvo, Rosalien Barendregt (NL), Hedwig Fraser (A), Martin
Rokyta (A) a naši Zdena Zouchová, Miloš
Fládr, se také drželo dob e a skon ilo v první
t etin na 40. pozici.
V semifinále sout že porazil skute n mezinárodní tým Auken (Francie, N mecko,
USA) v prvním semifinále družstvo Allix

(Francie) a v druhém zvít zil Batov (Bulharsko) nad Zhang ( ína).
Ve finále si favorité Sabine Auken, Zia
Mahmood, Catherine d’Ovidio a Paul Chemla s Bulhary již snadno poradili.

Vít zný tým Auken
A jak na internetu popisuje John Carruthers hru vít zného týmu? Zkuste sami, jak
byste se zachovali v následujících kritických
situacích jednoho z jejich zápas .
Krabice 1. Rozdával Sever. Oba v první.
J986
2
J
KQ109742
Západ
Sever Východ
Jih
Faigenbaum Zia
Halfond
Auken
pas
1
kontra
2
3
4
pas
pas
?
Co jste zvolili? Celé rozdání:
J986
2
J
KQ109742
K1053
7
AJ6
K10875
10964
AQ873
63
A5
AQ42
Q943
K52
J8
9

Zia p emýšlel 5 minut, než vybral svou
hlášku. Vid l, že 4 by v praxi po trefovém
výnosu z ejm spadly, ale nebyl si jistý, zda
jej Auken najde. Dal rad ji 5 , dostal hned
kontra a spadl po pikovém výnosu za 500.
Našt stí ztráta byla jen malá, protože na
druhém stole po trefové prevenci d’Ovidio
uhodla trumfy a splnila 4 .
A hned v dalším rozdání se op t objevil
problém k rozhodnutí:
Rozdání 2. Rozdával Východ. NS v druhé.
K10532
KQ1097
K
AK
Západ
Sever Východ
Jih
Faigenbaum Zia
Halfond
Auken
pas
1
pas
2 *)
pas
2
pas
2
pas
3
pas
4
pas
4BT**)
***)
pas
5
pas
?
*)
Forcing do hry
**)
Na 5 figur
***)
Dv klí ové karty, bez trumfové dámy
Co nyní?
AJ6
J
AQ
Q1087543
Q874
9
8432
A65
J86
10975432
62
J9
K10532
KQ1097
K
AK
Auken, která myslela, že 4 ukazují srdcovou podporu, dala stopku 6 . Zia, který byl
p esv d ený, že dohodnuté jsou piky, ovšem
po dalších p ti minutách zvedl na 7 . Tento10

krát je již druhý st l nem l jak zachra ovat,
a tak ztráta inila až 13 IMP.
Rozdání 3. Rozdával Jih. EW v druhé.
A1097
A752
Q8
986
Západ
Sever Východ
Jih
Faigenbaum Zia
Halfond
Auken
pas
pas
1
2
2
kontra
4
5
5
kontra
pas
5
6
?
Tentokrát bylo kritické rozhodování na
soupe ích.
854
KQ106
A76432
A1097
KJ62
A752
3
Q8
986
AKJ105432
Q3
A752
KJ1095
Q7
Západ zvolil kontra a to nebylo dob e, protože 6 bylo naprosto pevných a 6 padlo
jen dvakrát. Takže tentokrát naopak 14 IMP
pro Auken.

Tla enice p ed výsledkovými tabulemi

V rozdání 4 byly 4 , která se sice dala porazit trumfovým výnosem, ale ani na jednom
stole jej hrá i nenašli.
Rozdání 5. Rozdával North. NS v druhé.
AKQJ9
7
85
AK1095
Západ
Sever Východ
Jih
Faigenbaum Zia
Halfond
Auken
1
pas
2
pas
3
pas
3
pas
4 BT
pas
5
pas
?
AKQJ9
7
85
AK1095
7542
10
J654
K1083
1042
J97
J2
Q8743
863
AQ92
AKQ63
6
Zia sice op t dlouho uvažoval o 6 jako
dotazu na t etí kolo v trefech, ale po katastrof se stejným výkladem hlášky v partii 2,
zvolil rad ji p ímo arý dotaz na krále. Když
se pak jednoho dozv d l, sko il na 7 .
P i rozloze kár 3-3 nejsou s partií potíže,
ale Zia se ješt p kn p ipojistil. Snapl druhý
tref opatrn 6 a pak jednou trumfl. Když se
objevila 10, p ebil tref 8 a 13 zdvih bylo
doma bez ohledu na rozlohu kár. Protože na
druhém stole splnili totéž, bylo však rozdání
zadarmo.
Prvních 5 rozdání však Ziovi a spol. zabralo 55 minut, a tak jim na dalších 5 zbylo jen
35. Ty však využili dob e, takže nakonec
v zápase zvít zili 20:10.

Celostátní liga
První ást celostátní ligy nep inesla velká
p ekvapení. Vede ACOL, t etí je JAS. tvrté
místo Ladies a páté Callimera nelze zatím
p ece ovat, protože hrály ve skupin slabších družstev. Jen druhé místo nová ka Chaosu se neo ekávalo. Je vid t, co d lá soustavná práce, a doufám, že mladé družstvo
má p ed sebou slibnou budoucnost.
1. ACOL
93
2. CHAOS
90
3. JAS
84
4. LADIES
81
5. CALLIMERO
78.5
6. STAR
76
7. SUKL
76
8. POLABINY
72
9. NEVANOVA
63
10. LOGIK
61
11. SWING
56
12. ESA
55
Zajímavých rozdání bylo mnoho, a tak
jsem vybral alespo jedno z prvního dne. Šlo
v n m o hodn .
K2
AK65
J107
KQ102
QJ75
843
7
J109843
KQ964
532
J97
8
A1096
Q2
A8
A6543
4x se hrálo málo ambiciózní 3 BT, z toho
3x +3 a jednou dokonce t žko uv itelných
+4. Jednou se hrá i zastavili na 5 +1.
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V tšina pár však zvolila správných 6 .
5 x spln no a jednou -1. Jen jednou sehrával
hlavní hrá 7 a spadl.
I když na první pohled se zdá, že 7 by
m lo jít, jsou po p irozeném károvém výnosu komunika ní problémy. Hlavní hrá m že
snapnout t etí pik, vrátit se do ruky na srdcovou dámu a uhodnout, že má p ebít poslední
pik desítkou. Ale i tak mu chybí cesta zpátky.
Ani teoreticky není tato cesta moc dobrá,
protože Západ musí skoro jist mít t i piky.
Pokud by m l ty i, musí už být trumfy 2-2
nebo kluk u Západu a navíc musí hlavní hrá
poznat, o kterou variantu jde. Dále musí
projít t etí kolo srdcí a Západ tedy musí mít
minimáln 7 karet v drahých barvách, jinak
si zahodí srdce na piky.
To už bude lepší zahrát na variantu, že má
ty i piky. Pak je v partii 7 na trochu netypický k ížový piko-kárový skvíz. Vezmeme
A, vytrumfujeme a odehrajeme t i kola
srdcí.
K2
6
J10
10
QJ75
843
J
Q9
53
A1096
65
Na poslední srdce, které p ebíjíme v ruce
se musí Západ zbavit jednoho držení a v té
barv získáme t ináctý zdvih.
Zahodí-li pik, prost prosnapneme t etí
pik. Zahodí-li káro, p ejdeme pikovým králem na st l, snapneme káro a pikovým p ebitkem na n j p ejdeme.
12

Vedoucí, prosím (1)
V bridži, podobn jako
v jiných sportech, dojde
as od asu k porušení
pravidel. Zatímco t eba ve
fotbale rozhod í celou
dobu sleduje hru a sám p i
porušení pravidel zasáhne, v bridži není porušení pravidel tak asté,
a proto jeden vedoucí turnaje obsluhuje více
stol .
Po p e tení takového úvodu asi každého
napadne, že by m lo být povinností každého
hrá e p ivolat vedoucího p i jakémkoliv
porušení pravidel (bridžisté rad ji používají
neutrální výraz nesrovnalost). Opravdu tomu
tak podle pravidel je, ale ve skute nosti se
ukazuje, že zvednout ruku a klidným hlasem
íct: „Vedoucí,“ není tak snadné, jak se zdá
na papí e.
Hlavní d vod je ten, že volání vedoucího
má stále pachu osobního útoku na soupe e.
V myslích hrá je bridž hra, která se hraje
bez vedoucího. Myslí si, že takové banality,
jako pokutová karta, umí vy ešit sami (málokdo p itom ví, že pokutových karet jsou
dva druhy a ani jeden nefunguje p esn tak,
jak si v tšina hrá p edstavuje) a vedoucího
pot ebují, jen když se n který ze soupe
v sout živé dražb na dlouho zamyslí. Opak
je pravdou. Na p íštím turnaji si zkuste p edstavit, že vedoucí celou dobu sedí u vašeho
stolu a lehce pod imuje, takže v p ípad
nesrovnalosti do n j sta í lehce dloubnout
a on nesrovnalost napraví. P ivolání vedoucího považujte za takové lehké dloubnutí,
nebojte se, že ho vyrušíte od sva iny nebo od
zajímavé partie u jiného stolu, vedoucí na
turnaji pracuje a ást jeho honorá e jde
i z vašeho startovného.

Samoz ejm ne vždy je nesrovnalost tak
z ejmá, jako v p ípad pokutové karty. Nap íklad p i špatném alertování/vysv tlení
nebo p i možném p edání neoprávn né informace se od hrá
eká jistá spolupráce.
T mto situacím se budeme v novat v dalších
dílech tohoto cyklu.
Ješt je t eba p ipomenout, že pokud p ijmete ob asnou p ítomnost vedoucího
u vašeho bridžového stolu za normální souást hry, pak se samoz ejm v takové chvíli
budete k vedoucímu i ke svým soupe m
chovat stejn zdvo ile a klidn , jako jste se
chovali v dosavadním pr b hu zápasu.
Nechte vedoucího ídit diskuzi, odpovídejte
na jeho otázky a nenechte se zatáhnout do
hádky se soupe i, tím vedoucímu jeho práci
jen ztížíte a sami sebe zbyte n p ipravíte
o as i energii.

Tichý hrá
Tichý hrá má u bridžového stolu zvláštní
postavení. S jeho kartami už disponuje partner, ale on sám u stolu zpravidla z stává.
Hry se ú astní-neú astní jako chytrá Horákyn . Proto je mu v nována zvláštní sada
pravidel.
Hlavním úkolem tichého hrá e je p idávat
karty podle pokyn hlavního hrá e. Pokud
tichý hrá zahraje jinou kartu, než kterou
ur il hlavní hrá , musí sv j omyl napravit.
To platí, i když už obránce na omylem zahranou kartu p idal, v takovém p ípad je
samoz ejm pot eba p ivolat vedoucího.
V žádném p ípad se však obránci nemohou
dožadovat zahrání omylem p idané karty.
Tichý hrá má i další práva, o která se
však m že sám p ipravit, za n me tedy tím,
co nesmí. D íve se stávalo, že se tichý hrá
po skon ení licitace natáhl pro karty partnera
a dlouze je studoval, zatímco na stole dávno
ležel výnos. To je samoz ejm porušení
pravidel a našt stí dnes nevídaný úkaz. Po-

kud bez pohledu do karet partnera opravdu
nevydržíte, odejd te od stolu a cestou se
rychle podívejte.
Dnes je ast jší, že se tichý hrá podívá do
karet obránc . Na rozdíl od p edchozího
p íkladu tím neruší pr b h hry, takže v mén
d ležitých sout žích je to akceptovatelné,
p esto je zcela pochopitelné, pokud vám
obránce sv j list odmítne ukázat.
V tšina hrá ví, že tichý hrá nesmí zavolat vedoucího. To je ale jen polovina pravdy.
Tichý hrá nesmí b hem sehrávky upozornit
na žádnou nesrovnalost. Pokud však na nesrovnalost upozorní kdokoli jiný a nikdo se
nemá k tomu, aby zavolal vedoucího, je
zcela v po ádku, pokud se nyní iniciativy
chopí tichý hrá . Pokud si nesrovnalosti
nikdo nevšimne, nezbývá tichému hrá i
po kat až na konec sehrávky. Tou dobou už
samoz ejm m že být pozd na nápravu, ale
pokud se tichý hrá neudrží a na nesrovnalost upozorní okamžit , p ijde o svá práva
ur it .
Zde je na míst uv domit si jednu zdánlivou mali kost. Tichý hrá na nesrovnalosti
nesmí upozornit, ale m že se pokusit p edejít
nesrovnalosti zp sobené hlavním hrá em.
Tedy nap íklad varovat p ed výnosem
z nesprávné strany, nebo se zeptat: „Nemáš
piky?“ (pokus p edejít dokonanému renonsu). Zde má tichý hrá pon kud volnou ruku,
protože pokud se náhodou z takového pokusu o prevenci vyklube upozorn ní na „dokonanou“ nesrovnalost, žádné velké sankce
nehrozí. Na druhou stranu se to nedá p ehán t, protože pokud se partnera po každém
zdvihu budete ptát, zda neud lal renons, asi
vás prohlásí za viníka náhlého zhoršení své
sehrávky.
Na záv r p ipomínám, že v tšiny t chto
práv se tichý hrá zbaví nahlédnutím do
kteréhokoli z list . Pokud narazíte na tako13

vého neukázn ného tichého hrá e, který
t eba partnera upozorní na renons, když
p edtím vid l oba listy obránc , nezbývá než
zavolat vedoucího, který nastalou situaci
vy eší podle pravidel.
P íšt se budeme v novat dražb .

Ze spole nosti
P i pravidelném sobotním hraní na Bridge
Base, když Fred Gitelman a jeho žena Sheri
Winestock hráli mixy proti Billu Gatesovi
a Sharon Osberg, p išlo i následující pou né
rozdání.

A1093
K98
85
QJ82

7652
A43
AK
A953
Západ
Bill

Východ Jih
Sharon
Fred
pas
1 BT
pas
2
pas
2
pas
4
všichni pasují
1 BT sliboval 14-16 bod . Bill vynesl Q
a Sheri položila na st l sice hezké karty, ale
zrcadlo. Asi nemá cenu se zatím starat, co
bychom d lali p i rozloze trumf 4-1, když
i p i 3-2 máme 4 ztrátové zdvihy. Zdá se
sice, že klí em je trefová barva, ale možná,
že tref musíme odevzdat, a bude naopak
nutné zabránit ztrát srdce.
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Sever
Sheri

Fred tedy vzal srdce v ruce a zahrál malý
pik, na který Bill položil K. St l propustil
a Bill pokra oval J do krále. Sharon do n j
dokon ila marku na sudý po et srdcí. Nyní
je jist správné eliminovat kára a zahrát pik
do esa, Bill p idal dámu, a další pik k J Východu. Sharon, která opravdu již nemá srdce,
musí volit mezi výnosem do doublechicane
nebo od K107.
Celé rozdání:
A1093
K98
85
QJ82
KQ
J84
QJ1065
72
QJ42
109763
64
K1076
7652
A43
AK
A953
Je s podivem, že Microsoft bezúplatn poskytl i po tomto potupném nuceném výnosu
sv tové bridžové federaci licence Windows
a Office na po ádání Olympiády i dalších
sout ží.

Kdo je hrál?
Již p ed delší dobou m upozornil Luboš
Najzar na p knou diskusi, která se rozvíjela
na polských internetových stránkách brydz.to.jest.to. Vzpomn l jsem si na ni
i v souvislosti s p edlo ským zrušeným
kolem kvalifikace na p ebor IMP, kde si
Tomáš Mráz uv domil, že p íslušné rozdání
již jednou hrál p ed rokem v Olomouci.
Jste na Západ , oni v první, my v druhé,
a máte kartu:

♠AJ
♥QJ109xxxx
♦Qx
♣x
Co vynesete po dražb :
Západ
Sever
Východ

Jih
1
4

3
4
pas
pas
pas
pas
Lukasz Slawinski si vzpomíná, že je to
rozdání z polských kvalifikací na reprezentaci (kadry) a Janusz Korwin-Mikke tehdy
nalezl jediný porážející výnos.
♠xx
♥x
♦Jxx
♣AKQxxxx
♠AJ
♠10xx
♥QJ109xxxx
♥AK
♦Qx
♦10xxxx
♣x
♣J10x
♠KQ9xxx
♥xx
♦AKx
♣xx
Našli jste ho také? Pokud ne, podívejte se
ješt jednou a hledejte dále.
Mikke vynesl ♠J! Hlavní hrá vzal dámou
a zahrál srdce. Západ, který v d l, že hlavní
hrá nemá trumfové eso, protože by prost
vytrumfoval a odehrál trefy, vzal lstiv esem
a vrátil malý pik. Hlavnímu hrá i bylo sice
divné, pro by Východ vynášel z pod esa, ale
tak neortodoxní první výnos ne ekal, a tak
položil krále a jednou spadl. Po jakémkoliv
jiném výnosu bez velkých problém splní.
Nap íklad po trefovém výnosu stihne p ebít
srdce (nebo dá jen jeden trumf), a i kdyby
soupe i p ebili tref, uhodne situaci v pikách.
Po n kolika letech se tento výnosový problém objevil v Bridge World v ro níku 1991,

kdy na n j s tímto ešením odpov d l Lukasz
Slawinski. A já osobn si pamatuji, že za
stejné zahrání získali obránci cenu za nejlepší obranu na párovém ME ve Warszaw .
Na rozdání reagoval Wojciech Siwiec, který si na tuto kartu také vzpomn l jako na
rozdání z kadry, ale z roku 1991. Tehdy
ovšem celé rozdání bylo:
♠KQ9xx
♥xx
♦xx
♣AJ10x
♠AJ
♠x
♥QJ109xxxx
♥x
♦Qx
♦A10xxx
♣x
♣Kxxxxx
♠10xxxx
♥AK
♦KJxx
♣Qx
A jediný porážející výnos byl tref.
V kv tnu 2000 p ibyl na internet ješt jeden p ísp vek. Píše v n m jistý pan
P. Tronski. „Pánové, p íliš snadno klamete
tená e. Jist vás ani nenapadlo, že ješt žije
n kdo, kdo si skute n pamatuje autentické
rozdání. Je to problém z prvního kongresu
v Zakopaném a porážející výnos nalezl jedin Aleksandr Rožecki.“
♠xxx
♥x
♦Kx
♣AKQxxxx
♠AJ
♠x
♥QJ109xxxx
♥xx
♦Qx
♦AJxxxx
♣x
♣J10x
♠KQ109xx
♥AK
♦10xx
♣xx
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Porážejí výnos je, jak je vid t, kárový.
A pak 10. ervna p išel ješt jeden anonymní mail, nazývající všechny ú astníky
diskuse nedou enými debily a tvrdící, že
problém pochází ze zápasu Culbertson Lenz z roku 1938 a ani na jednom stole
nenašli porážející srdcový výnos. Tehdy
vypadalo celé rozdání:
♠xxx
♥Kx
♦AJ
♣AJxxxx
♠AJ
♠xx
♥QJ109xxxx
♥x
♦Qx
♦10xxxxxx
♣x
♣KQ10
♠KQ109xx
♥Ax
♦Kx
♣xxx
A pro jaký výnos jste se rozhodli vy?

P ebor IMP
O 9 dvojic mén než vloni, jen 27, se zúastnilo kvalifikace na p ebor R s IMP
hodnocením. Po adí se oproti minulému
roku zna n zm nilo, ani jeden z lo ských
medailist se letos nedostal do finále. Tam
se nakonec probojovalo následujících 12
dvojic:
1. Bahník M. - Šklíba
2.33
2. Svoboda O. - Volhejn V.
1.29
3. Hebák - Luštický
1.09
4. Šlemr - Zají ek
1.00
5. Sigmund* - Píša*
0.83
6. Laštovi ka - Stupka
0.72
7. Vozábal D. - Zadražil
0.71
8. Beran* - Macura*
0.62
0.53
9. Netuka - K ivánek
16

10. Diblík - Navrátil
0.49
11. Pulkrab j. - Krása j.
0.05
12. Jane ek* - Vondrá ková*
-0.04
Hned v první partii na nás Holý – Nulí ek
vydražili slem 6 po mém zahájení Multi ze
Západu.
Q10952
A872
AJ9
6
4
8
Q109654
K5
Q108643
J1085
K97432
AKJ763
KJ3
72
AQ
Sehrával jej nanešt stí pro nás Sever, takže
nemohl p ijít porážející srdcový výnos. Jirka
Baláš vynesl káro, ale Vlá a Nulí ek se
ukázal technicky na výši a i když se zdá, že
musí odevzdat káro i srdce, nalezl cestu jak
závazek splnit.
Vzal káro esem, jedním rázným úderem
vytrumfoval a zahrál trefový impas! Když
král sed l, zahodil na tref t etí káro a vypustil nás kárem. P kné zahrání mu p ineslo až
15 IMP zisku.
Další zajímavou partií byl op t slem.
J1053
J83
K96
1073
KQ4
1096
AQ7542
Q8754
102
AKQ62
J9
A98762
K
AJ3
842

Slem jsme ostatn v turnaji hráli tak 3x
více než ostatní stoly a tento bránil Honza
Pivni ka.
Když Jirka Baláš vydražil 6 z Východu,
John na Jihu s dojmem, že p išly p ed asné
vánoce, radostn okontroval a jako výnos
zvolil A. Jak ekl po partii: „Nesmyslná
kontra již 30 let nedávám, ale ješt se dalších
30 let musím u it vynášet.“
Jak je vid t, pokud hlavní hrá nyní uhodne srdce a zahraje je dvakrát shora, zahodí
ob kára na trefy a splní sv j závazek. Jirka
bohužel neuhodl, zahrál srdcový impas, a tak
jsme ztratili dalších 15 IMP.

Víkendové
rozvernosti (1)
Jan Špírek, Aleš Špírek

Hrdinové stále žijí

Jakému bridžovému
víkendu dáváte
p ednost? eknu Vám, prožil
jsem jich desítky, možná více,
a jeden byl
hez í než druhý. Pro n koho
to m že být
Velká cena, pro
jiného sobotní „rab ík“ s p áteli, další dává
p ednost studiu literatury a p ehrávání zajímavých bridžových rozdání, zkrátka každý
jsme jiný a máme své priority.
Mé vzpomínky se vážou p edevším na víkendové výjezdy s p áteli ke Zde ce na
chalupu. P edstavte si, že je krásné letní
páte ní odpoledne, po obloze pozvolna plují
mrá ky, vzduch by se dal krájet a vy sedíte

ve stínu velké jablon u bridžového stolku.
Upíjíte chladnou Colu, hrajete „družstva“
a je Vám blaze… To samé se dá íci
o Vašich p átelích, kte í mají stejné podmínky a sedí na druhé stran zahrady. Jediný
rozdíl je v tom, že nebezpe í, které hrozí
Vám, je padající jablko, které Vás m že
uknout do hlavy a p ipomenout Vám, jak
p išel na sv t Newton v zákon gravitace.
U vedlejšího stolu je to složit jší, protože
hruše je vyšší a hrušky jsou v tší.
Uprost ed hraní nás p erušil halas, který se
za al ozývat od hrušn . Hrá i se naráz zvedli, odhodili karty, za ali mávat rukama
a utíkat k naší stran . Byli jsme p ekvapeni
a nev d li jsme, co se d je. Vstal jsem a šel
jsem jim naproti, ale Jirka mne zarazil a val
na mne: „Pry , všichni pry , za aly se rojit
sršn “. Jako malý kluk jsem m l své zkušenosti, když jsem klackem píchal do vosích
hnízd, a proto mne nikdo nemusel pobízet.
Karty nekarty, rychle do domu – tak, jako
ostatní. Když jsme za sebou zav eli dve e
a všechna okna, za ala porada. Takhle to
p ece nem žeme nechat. Máme p ed sebou
celou sobotu a ned li. Po así je ideální
a nebudeme p ece hrát v dom , když je tam
k zalknutí. Za aly se rojit návrhy, jak ten
problém vy ešit:
P ivést n jakého v ela e, rozd lat ohe
pod hrušní a sršn tak vy oudit, ucpat díru
do hnízda, které si ty mizerky ud laly ve
vykotlaném kmeni stromu. Abych nez stal
pozadu, ekl jsem: „prepíli “ a ekal jsem,
co to s ostatními ud lá. Dopadlo to tak, jak
jsem o ekával. Neprošlo to. Nakonec chemi tí inžený i dali hlavy dohromady a rozhodli, že na ty sršn bude nejlepší jít
s terpentýnem. Jako nejvhodn jší kandidát
byl vybrán Honza, který byl známý tramp
a navíc svobodný, takže v jeho p ípad nastane nejmenší škoda. Ješt jsme se ujistili,
zda je ádn pojišt ný, odhrnuli záclony
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v oknech a ekali, jak to dopadne. Honza,
v ruce odšpuntovanou láhev s terpentýnem,
tane ním krokem toreadora vstupujícího do
bý í arény p istoupil k hrušni, vlil obsah
láhve do díry ve strom a ho ící zápalku
vhodil dovnit . Chvíli se nic ned lo. Ale
z ni eho nic se z dutiny vyvalil dým, Jeník
odsko il od stromu a v rytmu zajíce utíkajícího epným polem p ib hl k domu a práskl
za sebou dve mi. Konec dobrý, všechno
dobré. „Ty potvory se v hrušni už neukážou,“ konstatoval Jirka, a i když m l pravdu,
nikdo z nás netušil, jaké další morové rány
nám osud p ichystá.
Sobotní ráno
pro
za alo
všechny z nás,
kte í jsme spali
v ložnici,
šokem. Probudil
mne
bzukot,
a když
jsem
otev el
o i,
spat il jsem, jak
pod
stropem
krouží naši nep átelé ze v erejška. Napo ítal
jsem jich sedm. Všichni ostatní byli vzh ru,
zachumlaní do pe in, ze kterých jim ouhal
pouze nos, z o í každému išel strach a naprostá bezradnost. Nebylo se co divit. Vždy
sršni jsou nejv tší predáto i hmyzí íše
a lov ka dokáží i zabít. Taková srše , ta je
ve srovnání se svými menšími p íbuznými
n co jako nadzvukový bombardér. Umí však
létat i pomalu a to byl náš p ípad. Sršn
létaly v kruhu uprost ed místnosti a vypadalo
to, že p i sebemenším pohybu zaúto í.
Vzpomn l jsem si na Zlaté pravidlo z bible:
„Ne i druhým to, co nechceš, aby oni inili
Tob “ a risknul jsem to. Pozvolna jsem odhrnul pe inu a po ty ech jsem se sunul ke
dve ím. Sršn si mne ani nevšimly.
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P es den se nikdo z nás v ložnici neukázal.
P esto, že bylo krásné po así, dali jsme
p ednost hraní na chalup .
J6
A653
J109
AK104
109
K432
10872
J9
K542
863
532
J987
AQ875
KQ4
AQ7
Q6
Ten den p išlo hodn zajímavých rozdání
a lov k se nesta il divit, jak zdatn si vedli
n kte í hrá i. Hrálo se na dvou stolech
v kuchyni, a tak pro ty nehrající, co p echázeli od stolu ke stolu, to byla docela zajímavá podívaná.
U prvního stolu sehrával Michal 6♠ z jihu.
Západ vynesl ♠10. Michal vzal na stole J
a pokra oval impasem v pikách do Q.
Správn p edpokládal, že piky jsou d leny
4-2. Jako nová ek mne p ekvapil, protože
rezignoval z kárového impasu a zahrál následovn . Odehrál si KQ v srdcích, dále
odehrál A káro, Q tref a trefem p ešel na
st l. Na další vysoký tref si z ruky shodil
4 srdce a nyní vynesl A srdce. Východ si
odhodil káro a Michal se zbavil 7 káro. Poslední tref si snapl v ruce a v t íkarté koncovce vynesl z ruky Q káro. Poslední dva
zdvihy uhrál na A8 v trumfech proti K4
východu.
U druhého stolu sehrával Jeník 6 BT taktéž z jihu. Po trefovém výnosu vzal Q v ruce
a zahrál malý pik do J. Východ vzal
K a vrátil káro. Jeník vzal A a odehrál si
všechny vysoké piky a trefy. Vytvo ila se
následující koncovka.

10872
K
-

A653
10

J9
86
J

5
KQ4
Q
Výnosem ♠5 se západ ocitá v károvosrdcovém skvízu. Když bylo po všem, zeptal
jsem se obou aktér , pro nehráli kárový
impas. Sám jsi nás u il, že impasy jsou
hrozná v c, zasmál se Michal, a m žeš-li
upravit po et zdvih na n-1, vložil se do
debaty Jeník, poohlédni se, není-li tam n jaký skvíz…
Když jsme skonili po p lnoci veerní hraní, nastala
další porada. Jirka
jako pán domu si
vzal baterku a vydal
se do vyšších pater.
Po pár minutách se
vrátil dol a oznamoval: „Je to v háji,
našel jsem další
hnízdo na p d .
A mají tam dva
hlída e. Jak jsem se p iblížil, tak po mn
vystartovali“. Ihned jsem podal sv j návrh:
“Nejlepší bude terpentýn“, ale sklidil jsem,
jak jsem zasel. Nakonec byla ocen na moje
prozíravost ze v erejška a kone ný návrh
zn l: “prepíli “.
Jirka si vzal na hlavu hasi skou p ilbu
s chráni em zátylku, tepláky, gumovky
a chemické rukavice, do jedné ruky bajonet,

a v druhé baterku. My chlapi jsme vyšli do
prvního patra, abychom postiženého, pokud
nevydrží sršní atak, snesli do p ízemí. Našt stí se po chvíli vrátil a oznámil nám, že
hnízdo strhl z krovu. „Hlída i protestovali,
ale k ni emu nedošlo. Ty potv rky jsou po
mn . Jak si lehnou, tak je z postele nikdo
nedostane.“
Dnes je to již skoro zapomenutý zážitek,
ale pravdou je, že p i dalších víkendech jsme
na další sršn nenarazili. Pouze v kronice
z stává zažloutlá fotka Jirky hrdiny, který
nasazením „vlastního života“ umožnil pokra ování našeho dalšího hraní na chalup .

Analýza zahájení Multi
Ladislav Luštický
Zajímala mne pravd podobnost zahájení
2 a jednotlivých odpov dí partnera. Jakou
mají pravd podobnost jednotlivé varianty
zahájení a jak vhodné i nevhodné jsou odpov di a pokra ování v dražb . Zjišt ní
budou možná zajímat i Vás.
V našem systému zahajujeme 2 s t mito
listy:
1. Slabé zahájení s drahým 6-listem
s (5)6÷10 FB.
2. 19÷20(21) FB, PR i s drahým 5-listem p i
5332. S 21 FB jen jsou-li defektní.
3. Silný nepravidelný list s 5+listem v se
3½ a mén ZZ.
4. Silný list s rozlohou 4441 od 18 FB.
Celková pravd podobnost zahájení 2 je
v tomto p ípad 4,36 % ze všech možných
zahájení v etn pasu. Z toho na jednotlivé
typy list p ipadá:
76,3 %
5÷10 FB, drahý 6list.
18,4 %
19÷20(21) FB, BT rozloha.
2,7 %
18+ FB, rozloha 4441.
2,6 %
rozlohový list s délkou v .
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Pokud hrajete dvouzna né MULTI, nap .
s BT rozlohou 21÷22 FB, pak celková pravd podobnost zahájení 2 je 3,58%, z toho na
drahý 6-list p ipadá 92,7% a na BT rozlohu
necelé 7,3 %.
Zvýší-li se síla BT rozlohy na 23÷24 FB,
celková pravd podobnost zahájení se sníží
na 3,41%, z toho 97,6% p ipadá na zahájení
s drahým 6-listem a pouze 2,4% na silný
pravidelný list.
To platí pro náhodn generovaná rozdání.
Nakolik to platí pro rozdání vybíraná po ítaem je otázkou na diskusi s autorem programu nebo operátorem a ponechávám to bez
komentá e.
Zkoumaná rozdání byla generována programem „VISUAL DEAL“ dle požadavk
našeho systému. Rozbor byl proveden celkem na 360ti rozdáních, z toho bylo ur eno:
200 pro 5÷10 FB, drahý 6list.
80 pro 19÷20(21) FB s BT rozlohou.
40 pro 18+ FB s rozlohou 4441.
40 pro silný rozlohový list s délkou v .
P i rozboru byla sledována etnost jednotlivých odpov dí a úsp šnost závazk ,
ke kterým vedou, z d vodu p ípadných
úprav dražebního systému.

Odpov di po zahájení 2
Pro ur ení po tu odpov dí byl použit stávající dražební systém s tím, že odpov di
2 / jsou „standardní“, 3 jsou preventivní
se zaru eným dobrým fitem, 2BT od 15 FB,
ale s dobrou rozlohou již od 12 FB. 3 / /
jsou výzva s 6+listem a krátkostí v drahé
barv . Výzva 6+listem v se draží odpov dí
2 . 3BT je „chci hrát“, ale zahajitel
s výjime ným listem m že pokra ovat.
Odpov
4
ve významu žádosti
o transfer na drahý 6-list nebyla uvažována,
s listy p ípadn vhodnými pro tuto odpov
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byla vybrána odpov
3 . D vod bude
vysv tlen dále.
Dále jsou uvedeny po ty jednotlivých odpov dí pro r zné varianty zahájení:
Zahájení s drahým 6listem – 200 rozd.
Odpov
Po et %
2
110
55
2
24
12
2BT
50
25
3 (preventivní)
10
5
3 / / / (2 pak 3 )
6
3
Zahájení na 19÷20(21) FB – 80 rozdání
Odpov
Po et %
2
55
69
2
5
6
2BT
5
6
3 (preventivní)
15
19
3 / / /BT (BT= )
0
0
Zahájení s rozlohou 4441 – 40 rozdání
Odpov
Po et
%
2
29
72,5
2
1
2,5
2BT
3
7,5
3 (preventivní)
7
17,5
3 / / /BT (BT= )
0
0
Zahájení s délkou v - 40 rozdání
Odpov
Po et %
2
31 77,5
2
1
2,5
2BT
0
0
3 (preventivní)
8
20
3 / / /BT (BT= )
0
0

Záv ry z etnosti výskytu odpov dí.
1. Nej ast jší odpov dí jsou 2 , a již bylo
zahájeno se slabým nebo silným listem,
a tedy pokra ování dražby práv po této
odpov di je t eba propracovat nejpodrobn ji.
2.

Odpov
2BT nebo 3 v nové barv je
mnohem ast jší po slabém zahájení (25
+ 3%) než po silném, (pr m rn 5 +
0%). To je o ekávané, po silném zahájení se již asto bude jednat o slemovou
dražbu.

3.

Rovn ž je p irozené, že listy vhodné pro
preventivní dražbu se vyskytují mnohem
ast ji po silných variantách zahájení 2
(pr m rn v 18,75 % p ípad ) než po
zahájení na drahý 6list (jen 5 %). I když
víme, že po zahájení 2 budeme mít silný list jen celkem v 23,7 % p ípad , stále je pravd podobn jší (v pom ru
1,16:1), že použijeme preventivní hlášku
po silném zahájení. A to je pádný d vod
pro nepoužívání odpov di 4 .

Vhodnost dražebního systému.
P i kontrole úsp šnosti vydražených kontrakt byly zjišt ny nedostatky našeho systému a navrženy n které úpravy:
1. Silný dotaz 2BT p i nezajímavé rozloze
je vhodný asi od 15 FB.
S rozlohovým listem, který zaru uje
dobrý fit v p ípad zahájení na drahý
6list, je vhodné snížit toto minimum asi
na 12 FB v závislosti na struktu e bod
a fitu. Vhodná jsou p edevším A event.
K.
2 BT jsou jen výzvou a po slabé odpov di (3 ) jsou 3 pasovatelné s 6+listem
a 3 jsou GF.
Slabá odpov 3 a silné transfery 3 /
umož ují jednoduší zjišt ní krátkosti

v listu zahajitele pro p ípad slemu a ten
je jist p i maximu zahajitele pravd podobn jší než p i minimu.
2.

V rozdáních, kdy partner zahajitele
nem l ani na výzvu a m l vlastní 7+list
a maximáln singl v jedné drahé barv
(celkem jich bylo 14), byla vhodnost závazku v 6-listu zahajitele resp. 7-listu
partnera tato:
1x
úsp šn jší byl závazek v drahé
barv zahajitele.
5x

výsledek byl stejný (stejný po et
pád ).

8x

úsp šn jší byl závazek v barv
7+listu partnera (nižší po et pád
nebo byl závazek i spln n, 1x
s nadzdvihem).

Na základ uvedených výsledk doporu uji úpravu, která umož uje p i slabosti v druhém kole ukázat 7+list a misfit barv zahajitele.
3.

Odpov di 3 / / (2 a pak 3 ) je
vhodn jší
definovat
jako
výzvu
s 6+listem a krátkostí v drahé barv .
Máme-li list se silou na celou hru, tak ji
dražme, nebo dražme 4 / . S 6+listem
v m žeme dražit bez obav nejd íve
2 . P ípad, že je partner zapasuje a soupe i p i našem fitu 6-6 nepromluví, nebude astý.

4.

Odpov
3 je preventivní hláška
s listem cca do 11(12) FB. Navrhuji ji
používat s rozlohou alespo 4-4 v drahých barvách. M že ale být i 4-3 a 5-3
v drahých, pokud je krátkost v levné
barv . Závazek i na 7 trumf nemusí být
špatný, pokud se snapuje od 3listu.
Blokující odpov na 4. míst (soupe i
na 1. i 3. míst pasovali) musí zaru ovat
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minimáln 5 FB, aby p i síle zahajitele
m la manš nad ji na spln ní.
5. Odpov
4 jako žádost o transfer na
drahou barvu není vhodná. Odpov di 4
a vyšší lze použít v jiném významu,
nap . 4 / použít pro velice divoké rozlohy v levných barvách, slabé nebo i silné nebo i s jednobarevným silným listem. Ale na jejich použití asi budete ekat hodn dlouho.
6.

Dražba po rebidu zahajitele 2BT je
standardní. 3 je Puppet Stayman.

7.

Ve sledu 2 -2BT: 3BT by m la být
dražba co nejvíce podobná dražb po rebidu 2BT z d vodu minimálního výskytu a zapamatování si jiných, tém nepoužívaných konvencí.
Uv domte si, že dražba 2 -2BT: 3BT
zaru uje minimáln 34 FB p i PR a 31
FB p i nepravidelné rozloze partnera zahajitele.

8.

S listy o rozloze 4441 je vhodné dražit
barvu pod singlem z t chto d vod :
a. Slemový dotaz v barv singla lze
použít níž.
b.

c.

Rebid zahajitele lze i pasovat
s bezcenným listem. Pom r pravd podobnosti síly zahajitele 18÷20
FB: 21 a více FB je 4:1.

ast ji je vydražitelem zahajitel se
silným listem.
Pro zajímavost uvádím, že pokud sehrajete
60 rozdání týdn , musíte „pravd podobn “
hrát 2 roky a 7 m síc (v etn prázdnin),
abyste 360 x zahájili 2 . Samoz ejm budou
v jiném pom ru slabá a silná zahájení než
byl zvolen pom r t chto rozdání pro test.
Naše zahájení 2 s délkou v nebo s rozlohou 4441 dostanete asi 1x za rok, což je
zcela v souladu s praxí.
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Italský závazek
Velkými propagátory hraní závazk na
trumfy 4-3 byli hrá i italského Modrého
týmu. Je to dobrý závazek, p edevším pokud
nedržíme jednu barvu a do 3 BT by uteklo
p íliš zdvih . Následující rozdání ukazuje
výhody takového závazku.
EW
♠A104
v druhé
♥A8
rozdával N
♦QJ62
♣K643
♠65
♠8732
♥J107643
♥KQ9
♦A87
♦106
♣J9
♣10852
♠KQJ9
♥52
♦K543
♣AQ7
Západ
Sever
Východ Jih
1
pas
1
pas
2
pas
4
pas
pas
pas
Po srdcovém výnosu závisí závazek 3 BT
na d lení tref a to, jak vidíte, není 3-3. Se
4 nejsou žádné potíže. Nesmíte jen vytrumfovat. Nejlépe je trumfnout jen dvakrát a pak
zahrát kára. Nejlepší, co m že obrana ud lat,
je stáhnout si srdce, eso kárové a poslat si
kárový snap. 4 =. Šlo samoz ejm hrát i 5 ,
ale ty jsou vždy t žké k licitování a navíc je
to v párovém turnaji o 20 mén .
Vzpomínám si ostatn na partii p ed mnoha lety z Východo eské skupinové sout že,
kdy poté, co partner ukázal silný BT
s ty listem pikovým a bez zádrže srdcové,
jsem vylicitoval v dom 4 s kartou:
A9
754
AJ97
KQ84

a bylo to dob e, protože celé rozdání bylo:
♠A9
♥754
♦AJ97
♣KQ84
♠832
♠7654
♥AKQ109
♥J8
♦64
♦10853
♣1097
♣632
♠KQJ10
♥632
♦KQ2
♣AJ5
Takový závazek by se dal snad nazvat
i sicilský.

Lámejte si hlavu –
ešení
Problém 1
Sever sehrává 3 BT po výnosu ♣K. Vyhraje, nebo prohraje. Na koho vsadíte?
Rozdával S ♠AKQ
Oba v první ♥AKQ
♦Q1098765
♣♠97654
♠32
♥86543
♥2
♦AK
♦J4
♣K
♣AQ1098765
♠J108
♥J1097
♦32
♣J432
Je to známé mnohokrát vydané rozdání,
ale p esto jsem neodolal, a když mi jej Julek
Timar zaslal, uve ej uji je také.

Východ musí ♣K p evzít a pokra ovat
dámou a desítkou trefovou, kterou bere Jih
klukem. Západ musí odblokovat kára, jinak
by je Jih snadno vypracoval. Zahodí tedy
♦AK. To již p išlo vnive 10 bod : ♣K
a ♦AK. Ale ješt není všem dn m konec.
Nyní je na tom špatn hlavní hrá . Má jen
8 zdvih , 6 v drahých barvách, jeden tref
a jedno káro. Další kára nem že vypracovat,
protože by Východ odehrál své trefy.
Co se dá d lat, zahodí tedy své ♥AKQ na
t i odehrávané trefy a odehraje ♥J109 na
které zahodí ♠AKQ. Pak pokra uje ♥7.
Pokud Západ odmítne vzít nebo vezme
a hned vrátí pik, vpustí Východ trefem a ten
mu bude muset dát devátý zdvih výnosem do
kár. Pokud Západ vezme srdci a stáhne další,
musí nést do pik , ímž dá osmý zdvih a na
trefo-kárový skvíz získá hlavní hrá devátý.
Vsadili jste na hlavního hrá e? Aby dosáhl
svého, muselo v partii být zahozeno nebo
p ebito 28 bod .
Problém 2
Ze stejného zdroje je i druhé rozdání, kde Jih
sehrává 4 BT:
Rozdával
S ♠AK
Oba v první
♥765432
♦AJ10
♣A10
♠QJ1098
♠♥QJ1098
♥♦2
♦Q76543
♣QJ
♣987654
♠765432
♥AK
♦K98
♣K2
Západ vynáší ♦2, na kterou dáváte ze stolu ♦10 a Východ pokládá ihned ♦Q. Jak
budete pokra ovat?
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I když se zdá, že si sta í vybrat jednu drahou barvu, rad ji srdce, na které je více p echod , v té odevzdat t i zdvihy a vypracovat
sv j desátý, není to tak jednoduché. Se t emi
dozdvihy vypracuje d íve Západ svou druhou drahou barvu a porazí nás.
Ale od formulace problému k jeho ešení
je již blízko. Musíme tedy donutit Západ
zahodit od jedné drahé a tu za ít vypracovávat. Pokud odehrajeme trefy a pokra ujeme
kárem, zahodí Západ v klidu pik, protože na
n j nyní není dostatek p echod . Pokud
odehrajeme t i kára, Západ zahodí trefy,
musíme zahrát tref ze stolu a Západ jako
poslední p idá do zdvihu tu barvu, na kterou
si v trefech práv odehráváme p echod.
Pot ebovali bychom se rozhodnout až
podle Západu, kam si zachováme p echod.
Takže propouštíme první káro a tím si zachováváme p echod do ruky. Pokud Východ
vrátí tref, odehráváme eso a pak krále, tak
abychom skon ili v ruce. Nyní neseme malé
káro. Pokud Západ zahodí srdce, dáváme ze
stolu kluka, pokra ujeme srdcí, p echázíme
na st l na ♦A a vypracováváme srdce. Pokud Západ zahodí pik, dáváme ze stolu eso,
pokra ujeme piky, p echázíme do ruky na
♦K a vypracováváme piky.
Pokud by zahrál Západ v druhém zdvihu
káro, odehrajeme ♦A, pak ♦K a pokra uje
malým trefem se stejným zni ujícím d sledkem pro Západ.

Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?
5432
AQ1096
Otázkou je, jaký je váš cíl. Pokud je to
ud lat co nejvíce zdvih , impasujte do dámy
a když Západ p idá kluka, impas opakujte.
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Jinak odehrajte eso. Máte 27% na 5 zdvih
a 50% na 4 zdvihy.
Pokud je vašim cílem ud lat s co nejv tší
pravd podobností alespo 4 zdvihy, odehrajte nap ed eso a pak, pokud nevypadne král,
hrajte do dámy. Pak máte sice jen 6% na p t
zdvih , ale celých 77%, že ud láte ty i.

Licita ní sout ž
Problém 1
Oba v první, rozdával Východ, týmy.
Západ
Sever
Východ Jih
3
pas
pas
kontra
pas
?
S: ♠J854 ♥A1076 ♦6 ♣KJ54

Problém 2
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ
Sever
Východ Jih
1
2
?
S: ♠62 ♥KQJ1064 ♦8 ♣9843

Problém 3
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ
Sever
Východ Jih
1
1
?
S: ♠K107 ♥- ♦KQJ983 ♣J865

Odpov di:
Problém
Vozábal
Filip
Martynek ml
Frabša ml.
tená i

1.
pas
pas
pas
pas
4

2.
2
2
2
2
2

3.
2
2
2
2
2

P íšt musím dát trochu složit jší problémy. Tentokrát byli experti až neuv iteln
jednotní, i když d vody, které je k hláškám
vedli jsou také velmi pou né.

Je vid t, že experti na celém sv t jdou
tvrd po kladném skóre a neriskují ztrátu,
když mohou dosáhnout jistý zisk.

Problém 1

David Vozábal:
2 . 100% hláška, a už to je i není podle
dohody forsing.

David Vozábal:
Pas. Nejlepší cesta k plusovému skóre,
když budu mít št stí, tak hodn tu nému.
Partner draží pod tlakem, aby m ochránil,
nepotrestám ho za odvahu skokem na 4 ,
které m žeme hrát na fit 4-3, když se nejspíš
budou u obránc d lit 5-1.
Anatol Filip:
Pas. Všechno m že být dob e a všechno
m že být špatn . Snad budu mít aspo kladný nápis.
Jan Martynek mladší:
Pas. Pokud nám v této partii jde manš, tak
bychom m li za 3 x napsat 500, jestli ne
(špatné rozlohy), tak 300. V první h e proto
pasuji. Ve druhé bych ekl 3 BT - partner
nemusí mít pikový 4-list, i když ho má, barvy se budou špatn d lit a stále je tu šance,
že partner je velmi silný a m že nám teoreticky jít slem.
Zden k Frabša ml.:
Pas. Asi jedin takto m žeme napsat n jaký nápis. Do pikového závazku se nám asi
špatn d lí trumfy nebo má zahajitel n jaký
snap. Partner by m l po ítat i s touto variantou, tj. mít aspo singl srdce, pak podle pravidla je v partii maximáln 16 zdvih .
tená i:
Naši experti volili pas, stejn jako 50%
expert v Americe. Ostatní hlášky byly jen
málo zastoupené. eští tená i dávali stejnou
šanci pasu jako 4 , a to 31%. V USA se hlas
lidu rozd lil rovnom rn mezi pas, 4 , 3 BT
a4 .

Problém 2

Anatol Filip:
2 . V systémech, které hraji, pasovatelné.
Pas je p íliš defétistický s tak jednozna n
orientovaným listem.
Jan Martynek mladší:
2 . V systému, kde 2/1 po zásahu není forsing, nemám problém, otázkou je jestli si
m žu dovolit dražit 2 i v p ípad , kdy by
byly forsing a slibovaly cca 10+ bod . Barva
je natolik p kná a hrozba, že soupe i mají
pikový fit, natolik silná, že bych asi neodolal.
Zden k Frabša ml.:
2 , konstruktivní, ale pasovatelná hláška.
Jak je u nás oblíbené, hraji to jako 7-11.
Dobrá rozloha a malý 4-list trefový m
k tomu oprav ují
tená i:
Tak tentokrát byla hláška opravdu z etelná. V Americe d lal tená m trochu problém 4-list v barv soupe a slabost listu,
ale u nás zvolilo 2 celých 77% tená .
Problém 3
David Vozábal:
2 . Hrajeme to jako forsing. Ti, co hrají 2
neforsírující, mají trochu problém. Nejspíš je
ale eknou taky a na o ekávaná 2 od partnera 2 BT. Kontra není dobrá hláška - jednak
mám v levných extrémní disproporci a jednak na kontra bývá v tšinou aspo n jaká
karta v partnerov barv . Mohl by být nemile p ekvapen.
25

Anatol Filip:
2 . Na p íkaz do hry nemám a t žko vymyslet jinou hlášku krom hazardu.
Jan Martynek mladší:
2 . Tak te to je zcela opa né, není problém jestli jsou 2/1 po zásahu forsing. Ale
i v tomto p ípad bych hlášku 2 použil,
i kdyby nebyla forsující. 2 mi nejspíš neob hnou.

14. Prague
133 +5
Šlemr, Vozábal, Zají ek, Machát
21. Blanka109 -47
Svobodová, Medlínová, Medlín, Spálovský

P ebor R senior ,
20.-21.11.2004, 8 dvojic

Zden k Frabša ml.:
2 . Stejn jako v p edchozím p íkladu, tady je list siln jší bodov , ale horší rozloha.
Dokonce bych si troufl íci, že s prvním
listem se budu cítit bezpe n ji.
tená i:
I zde se tená i s experty shodli. 2 volilo
69% z nich.

Výsledky
Tomáš Fo t
Turnaj v Kesthely
18.-21.12.2004, 84 dvojic
1. Szalka – Zoller
59.94%
2. Winkler – Gál
59.74%
3. Šlemr - Vozábal
59.41%
6. Svoboda - Medlínová
57.51%
13. Pokorná – Kop iva
56.65%
23. Bahníková – Bahník
53.46%
28. Diamant – Svoboda
52.93%
29. Medlín – Spálovský
52.78%
42. Vond ich – Vrko
50.53%
66. Zají ek – Machát
46.07%
18.-21.12.2004, 22 dvojic
1. Galim
177 +166
Gál, Winkler, Szalka, Zoller
5. Acol
151 +53
Bahníková, Bahník, Diamant, Svoboda
8. BKP
139 +18
Kop iva, Pokorná, Vrko , Vond ich
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1.
2.
3.
4.

Kulišanová - Kulišan
Hebák - Luštický
Franz - Martynek s.
Libovická - Kopecký J.
Kaniová - Kania
6. Krausová - Picmaus
7. Peka - Falc
8. Augustin - Plodík

61.90
56.37
53.87
51.19
51.19
49.11
45.06
30.95

P ebor R junior ,
20.-21.11.2004, 10 dvojic
1. Jane ek - Kopecký M.
2. Martynek j. - Jelínek P.
Janková - Nymšová
4. Pipek - Pojman
5. Macura - Beran
6. Justová - Píša
7. Št pánová - Vladová
8. Posledník - Sigmund
9. Malá - Ková
10. Wasilewski - erná

56.25
54.63
54.63
54.44
53.01
52.08
47.22
46.06
43.52
37.78

VC Haví ova, 4.12.2004
Letos byla za ú asti 32 dvojic po ádána
Velká cena zárove jako otev ené mistrovství eského i polského Slezska.

6. Baláš
7. K ížek
8. Lauer
9. Hradil
10. 24 Textor

52.32
52.14
51.79
50.71
50.54

Krátce
Vít zové turnaje
1. R ži ka – Kotecký
BRN
2. Labedzki – Sordyl
POL
3. Haman – Pivni ka BRN-BKP
4. Janková* - Macura* TRU-ROZ
5. Michalek – Stworzewicz POL
6. Ku – Swoboda
POL
7. Heller – Róg
POL
8. Krhut – Oswald
OST
9. Grosmanová - Grosman OLO
10. Herout – Varta
HAV

62.05
57.82
57.44
56.99
56.86
55.64
55.13
54.49
4.42
54.29

Váno ní zvone ek
Tradi ní turnaj o váno ní zvone ek, kde
hráli vždy d ti s našimi nejlepšími hrá i se
bohužel letos pro nedostatek p ihlášených
d tí nekonal.
Organizace MS
P íští mistrovství sv ta budou po ádána:
2005, 22.10. - 5.11. Estoril, Portugalsko

Textor v memoriál, 11.-12.12.2004
28 hrá

2006, 10. - 24.6., Verona, Itálie.

1. Kop iva
2. Stan k_M.
3. Vond ich
4. Hnátová
5. Macura

Letošní vít z

57.86
54.82
54.46
53.75
53.04
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ád estné legie pro Jose Damianiho
Francouzský ministerský p edseda JeanPierre Raffarin vyznamenal prezidenta WBF
José Damianiho ádem ‚Officer in the Order
of the Legion of Honour‘. Tento ád je jedním z nejvyšších vyznamenání, které ve
Francii m že civilista obdržet. ád p edal
Damianimu na recepci dne 14. íjna v Automobilovém klubu Francie prezident Generali
Group pan Antoine Bernheim.

Jose Damiani p ijímá stužku estné legie
Pod kování EBL
Panos Gerontopoulos, p edseda komise
mládeže EBL, pod koval osobním dopisem
Marcu Verdierovi a Zde kovi Frabšovi za
výbornou organizaci 19. mistrovství Evropy
mládeže.
Televizní p enosy bridže
P i sledování p enos z bridžové olympiády snad každý u internetu vid l, jak dramatické mohou takové p enosy být. Anglická
spole nost New Bridge Assets p ipravila šest
hodinových záznam z olympiády a bude je
p enášet b hem listopadu a prosince na satelitním vysílání Sky Sports.
Komentovat je budou Zia Mahmood, Sabine Auken a Philippe Cronier.
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10. sv tový kongres “Sport pro všechny“
V ím prob hl 11.-14. listopadu za ú asti
prezidenta mezinárodního olympijského
výboru Jacques Rogge, italského státního
podsekretá e Mario Pescante, prezidenta
italského olympijského výboru Gianni Peíma Walter Veltroni
trucci, primátora
a dalších osobností kongres „Sport pro
všechny“. Ú astnilo se jej 1437 delegát
z 137 zemí.
Sv tovou bridžovou federaci zde zastupoval Gianarrigo Rona, který p edvedl sérii
slid s ukázkami bridže a bridžových sout ží. Ukázal tak znovu, že bridž je nedílnou
sou ástí olympijské rodiny a že jeho výchovné a vzd lávací hodnoty jsou nesporné.

Odposlechnuto
• „Pro jsi alertoval mou hlášku?“ „Alertoval jsem, protože nevím, co znamená.“
• Na ned lním turnaji v pražském klubu
zvoní hrá ce telefon. Protože jde o její
první turnaj vedoucí ji jen upozor uje, že
má telefon ztlumit. „Když já mám i ten telefon nový a neumím ho vypnout,“ íká
neš astná za áte nice.

