Konference delegát
Na popud úst edí eského bridžového
svazu byla svolána na 10. 4. 2005 konference delegát , která je nejvyšším orgánem
BS. D vodem byla p edevším neut šená
finan ní situace BS, zp sobená obrovskými výdaji v souvislosti s po ádáním juniorského mistrovství Evropy v Praze v lét
lo ského roku.
P vodn plánované mistrovství v eských
Bud jovicích, kde byly p edb žn získány
i dotace, které by z ejm zajistily finan ní
vyrovnanost akce, bylo p esunuto na popud
EBL do Prahy, aniž by byly znovu zváženy
finan ní dopady tohoto rozhodnutí.

Ztráta z vlastního mistrovství, p es dva miliony korun, není podle názoru v tšiny delegát ani zdaleka vyvážena p ípadným nár stem prestiže BS u Evropské bridžové federace. Pro tak vysokou ástku, pohlcující
veškerá aktiva BS a vytvá ející ješt další
dluh, zhruba p l milionu, jehož výše se jednáním s v iteli BS ješt up es uje, by se
našlo v rámci aktivit jednotlivých klub jist
i jiné uplatn ní. Namátkou m napadá podpora junior , senior , rozvoj bridžové základny, nové bidding boxy a karty pro kluby
a ješt by zbylo na p ísp vky na cestovní

náklady na celostátní sout že. A jist si každý dovedete najít i další možnosti.

Zprávu Marca Verdiera p ednesl za úst edí
Zden k Frabša mladší a zprávu revizní komise Gabriel Ková . Z 29 ú astník vystoupili v diskusi p edevším Vladimír Vond ich,
Karel Kania, Daniel Vachtar ík, Milan Šklíba, Ji í Štulc, Petr Hebák a další.
Konference delegát pov ila sou asnou
revizní komisi, aby se intenzivn v novala
jednáním s dv ma klí ovými v iteli a pokusila se dluhy zmírnit nebo vy ešit. Zárove
omezila možnosti sou asného úst edí nakládat s pen zi Svazu.

Do Úst edí byl zvolen jako další len P emek Posledník a další konference, kde bude
vyhodnocena situace a voleno nové Úst edí,
byla svolána na 4. 6. 2005.
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I. celostátní liga
Semifinále
Po rozd lení do finálové skupiny a skupiny o udržení pokra ovaly 12. a 13. 3. semifinálové boje.
Pro tvrtfinále si CHAOS a STAR vybraly
soupe e neš astn a oba až v dramatických
koncovkách zápas prohrály. CHAOS ale
i bez rakouských posil ukázal, že má v I. lize
své místo.
CHAOS : LADIES
82.5:125
STAR : LOGIK Olomouc 118.5:124
Semifinále pak již dopadlo podle o ekávání a oba favorité snadno postoupili:
ACOL : LADIES
124:40
POLABINY : LOGIK Olomouc 113:41
Vít zové se utkali ve finále 2.-3. dubna.
Ve skupin o udržení byla situace dlouho
nejasná. První t i družstva se utrhla, ale
o tvrté místo v lize probíhaly vyrovnané
boje až do posledního zápasu. Nakonec m la
mén št stí NEVANOVA, a tak doprovodí
SUKL do II. celostátní ligy.
7. ESA
8. JAS
9. CALLIMERO
10. SWING

251.5
233.0
225.0
189.5

11. NEVANOVA
12. SUKL

188.0
170.5

Finále
Finále P eboru družstev R 2005 prob hlo
v Praze 2. 4. 2005. O první místo se boj po
první prohrané šestnáctce vyvíjel až p íliš
jednozna n ve prosp ch Acolu.
Acol
237
Polabiny
72
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Zato o bronzovou pozici se bojovalo až do
poslední chvíle a nakonec se št stí p iklonilo
k Ladies.
Logic
124
Ladies
139
Na ele ligy 2005 tedy skon ili:
1. ACOL Praha
Kurka Josef, Svoboda Otakar, Pokorná Jana,
Jansa Zden k, Mráz Tomáš, Bahník Petr,
náhradník Diamant Jan
2. POLABINY Pardubice
Franz Milan, Fo t Tomáš, Frabša Zden k,
Hlavá Roman, Martynek Jan ml., Illa Zden k, náhradníci Jelínek Petr, Martynek Jan
3. LADIES Praha
Erdeová Jana, Hnátová Daniela, Mašek Ji í,
Erde Alexander, Lan ová Milena, Medlínová Blanka
4. LOGIC Olomouc
Ve e a Bohuslav, Roubal Milan, Grosmanová Tá a, Grosman Zden k, Jaroš Vlastimil,
Mina í ek Josef, náhradník Ku era Pavel
Vít zství ACOLu se s jistotou o ekávalo
a bylo by velké p ekvapení, kdyby je n kdo
po letech na prvním míst vyst ídal. Ani
druhé místo Pardubic, které se již mnoho let
objevují na p edních místech ligy, nebylo tak
ne ekané, ale družstva na t etím a tvrtém
míst jistým p ekvapením jsou. A i když
kvality ženských reprezentantek i olomouckých hrá
jsou dostate n známé,
p eci jen se p edpokládalo, že se na ele
po adí objeví pražské týmy ESA, JAS
a p edevším pravidelný finalista posledních
let STAR.
Ale každý ro ník je jiný a v dalších letech
uvidíme, zda je sou asný trend trvalý nebo
op t dojde k p ekvapením na úkor n kterých
favorit .

P ebor

R dorostu

O víkendu 16.-17.4. uspo ádal BK Havíov již 3. ro ník dorosteneckého mistrovství
R a Slezska. Nejv tší dorostenecké akce
v eské republice se stejn jako vloni zúastnilo 62 pár , z nichž 15 bojovalo o republikové tituly a 25 pár soupe ilo sou asn o titul Mistra Slezska eské i polské ásti.
Z 62 dvojic
1. Reclik - Smaza
PL
65.49
2. Gawel - Zatorsk
PL
60.35
3. Sikorski - Kostek
PL
59.28
4. Igla - Machno
PL
59.05
5. Kopecký - Novotná
R
58.94
Z republikového titulu se po 3 kolech na
24 rozdání radovali trutnovský Michal Kopecký s ostravskou Helenou Novotnou. St íbro z stalo díky Kamilu Žylkovi a Andreji
Šmigalovi (kte í vyhráli 3. kolo) v Haví ov
a bronz pat í haví ovské Son Heroutové
s trutnovským Martinem Nymšem.

Z 15 dvojic:
1. Kopecký-Novotná
2. Žylka-Šmigala
3. Heroutová-Nymš
4. Frank-Petrásek
5. Kubala-Novotný

TRU-OST 58.94
HAV
58.06
HAV-TRU 57.78
PRA
55.86
HAV-UHR 54.47

Mistrem Slezska se stali suverénní vít zové celého turnaje Przemysław Reclik a Daniel Smaza z polského Cieszyna. V této
kategorii uko istili Žylka-Šmigala bronz.
Nasát letošní atmosféru jste mohli také díky dodané fotoreportáži na internetu a také
ve st ede ním Reportu
eské televize.
K dispozici je již také veškerá dokumentace
state ného rozhod ího Dušana Šlachty, který
úsp šn "sme ku" 124 mladých bridžist
uko íroval.

Haví ovským hrá m se turnaj zapo ítává
také do st edoškolského žeb í ku, ve kterém
se situace podstatn zdramatizovala, nebo
vedoucím d v at m Katce a Magd Tichým
se turnaj p íliš nepovedl a jejich náskok se
p ed dotírajícími So ou Heroutovou, Adamem Urbanczykem a Kamilem Žylkou velmi zten il.
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Mix páry:
Eva Dít tová, Tomáš Fo t
Seniorské týmy:
Praha: Petr Hebák, Ladislav Luštický, Jan
Nosek, Ji í Doubravský, Zden k
Jansa, Jana Pokorná
PW:
František K ížek, Jaroslav Šubrt,
Miloš Fládr, Zde ka Zouchová
Open páry:
David Vozábal, Jakub Šlemr
Mixové páry budou dopln ny leny mixových tým , takže v obsazených kategoriích
bude ú ast zna ná. Škoda, že se nenašel tým
na nejcenn jší kategorii Open a na kategorii
žen, kde jsme v minulosti slavili zna né
úsp chy.
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Mix týmy:
Praha: Otakar Svoboda, Daniela Hnátová,
Josef Kurka, Jana Pokorná
PBW: Miloš Fládr, Zde ka Zouchová,
Lukáš Pavlík, Pavla Svobodová
TFJ 1: Jan Martynek (NPC), Michal Kos,
Lucie Nymšová, Miloslav Jane ek,
Pavla Hoderová, Lucie Vondrá ková, Petr Jelínek

K tomuto srovnání m
p im lo to, že jsem byl
n kolikrát p esv d ován n kolika lidmi, že
mezi ru ními a po ítaovými rozdáními není
velký rozdíl. Použil
jsem archiv ru ních
rozdání ze skupinovek BKN Praha, které po ítám, a po íta ová
rozdání BKPraha. Skupinových rozdání bylo
17 (II. pololetí 2004), po íta ových rozdání
bylo 19, a to: švýcarák kol 1-7, skupinovek
B, kol 2-9, skupinovka A, kolo 9, P ebor
Prahy 2004 a 2L05UT 6-10 (myslím že to
byla 2.liga a rozdání 6 - 10 dohromady,
protože 1 kolo m lo jen 20 rozdání – tedy
100 rozdání najednou) a skupinovka BC05
1.kolo. Zárove jsem to obojí porovnával
s teoretickými rozlohami.

4,
3

Mistrovství Evropy 2005 je otev ené, a tak
nominace byla pom rn jednoduchá. Stejn
jako na minulé otev ené Mistrovství Evropy
v Mentonu eský bridžový svaz schválil
všechny hrá e a hrá ky s dostate nou výkonností a ochotné uhradit si sami nemalé
náklady na stále více komer n ji zam ená
mistrovství.

Srovnání ru ních a
po íta ových rozdání

Pr m r BKN

Teoreticky

Pr m r po íta
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Nominace na ME

Pr m r BKN

Teoreticky

Pr m r po íta

Na první pohled je z ejmé, že ru n míchané rozlohy preferují pravideln jší rozlohy
(a to i proti teoretickým). U sedmi a vícelistých rozloh podle mého názoru už nejsme
v oblasti velkých ísel, takže výsledky nebudou vypovídající, ale zdá se, že po íta si
nadmíru oblíbil rozlohy 7:3:2:1 a 7:4:2:0.
P ehledn jší výsledky však vyjdou, porovnáme-li si rozlohy kumulativn :

ukazují, jak jsou vyváženy rozlohy oproti
pr m ru.
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Zde jsou op t více vypovídající sm rodatné odchylky kumulativní, i když se zdá, že
po íta pravideln ji rozdává rozlohu 5:4:2:2
a naopak st ídá více 4:4:4:1.
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Tady je jasná p evaha singl a šiken
i oproti teoretickým p edpoklad m a po ítaová neobliba p tilist , kterou kompenzuje
„náchylností“ k šestilist m. Nakonec jsem
vypo ítal i sm rodatné odchylky, které
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Z graf vyplývá, že po íta ová rozdání
mají více extrém proti pr m ru, takže se
mohou jeden ve er vyskytovat rozdání naprosto pravidelná, kdežto jindy prakticky bez
singla v jedné ruce nebudete po celý ve er.
Záv r: Ru ní rozdání jsou více pravidelná
než po íta ová, ale hlavn jsou vyvážená po
celou sezónu. P i po íta ovém rozdání m žete být naprosto pravidelní nebo naopak
celý ve er budete nacházet extrémní rozdání,
takže pravd podobnosti budou posunuty tu
na tu, tu na onu stranu.
Všechny výsledky jsou k dispozici na
www.webpark.cz/bridzkout nebo si o n
m žete napsat na urbanjan@email.cz.

Srovnání rozdání
podruhé
Poté co jsem si p e etl
Honz v lánek „Analýza
po íta ových
a ru ních
rozdání“,
nedalo mi to, abych
nezareagoval, protože
s tvrzením, že turnaje
s po íta ovými rozdáními jsou mén vyvážené než ty ru n
míchané,
nemohu
souhlasit.
Jde jen o délku provád ných pozorování. Není možné, aby na
30 rozdáních bylo vždy všechno p esn
podle teoretických pravd podobností, to by
se s tím dalo po ítat a hlavn to jaksi ani
prakticky nejde za ídit.
6

Sta í dv divo ejší partie a už máme 8 nepravidelných rozloh, no a když mají n jaké
více-listy pravd podobnosti zlomky procent,
tak se rázem jejich etnosti liší ádov . Protože ru n míchaná rozdání mají divo ejších
rozloh mén , jsou skute n v dlouhodobém
horizontu „stejn jší“, ale nikoli vyvážen jší.
Ze sledovaných 20 ve er je zajímavé, jak
dob e kopírují teoretické hodnoty nepravidelné listy. Zde až o 5% vít zí po íta ová
rozdání, zatímco ru n rozdávané listy mají
sklon k pravidelným list m. Je to samoz ejm tím, že po ledabylém promíchání je
namnoze zdvih z minulé partie v jedné barv
rozdán po jedné kart všem ty em hrá m.
Odchylku po íta ových rozdání v pravidelných listech od teoretických vzorc spatuji v malém množství dat vzhledem
k velkému rozptylu vyskytujících se rozloh,
zatímco dominanci pravidelných rozloh
u ru n míchaných rozloh považuji za statisticky významnou.
D lám si soukromé zápisy a registruji
okem pozorovatelný rozdíl v etnosti her
a slem . Ten rozdíl si u ru n míchaných
rozdání v pr b hu ve era mnohdy n kolikrát
uv domuji a íkám si: "Co je? To už je tvrtý
ás ák v ad - to se má stát s pravd podobností 0,008."
Porovnám-li po íta ová rozdání, kde bývají slemy v 10% a hry v 70% partiích (nepo ítám vyblokované nebo p edražené hry),
a ru n míchaná rozdání, kde bývají slemy
v 5% a hry asi 50% partiích (po ítal jsem to
na 3 ve erech obou typ a rozdíl je v pr m ru 1 slem a 5 her za ve er), je odpov z ejmá: „ tvrtý ás ák v ad se u ru n míchaných rozdání vyskytne s pravd podobností
0,0625 - tedy v pr m ru 2x za ve er. Tak co
se divím!"

Víkendové
rozvernosti (2)
Dodržujte pitnou k ru
Toho roku jsme se
rozhodli, že týdenní
zimní
soust ed ní
našeho kroužku bude
pln v naší režii. Nakoupili jsme zásoby,
objednali
kucha ku
a odjeli autobusem do
rekrea ního st ediska,
kde jsme si pronajali celý areál. Bylo nás na
dev t stol , takže každý den od pátku do
p íští ned le m lo službu jedno družstvo.
Za alo to snídaní a kon ilo mytím nádobí po
ve e i. Mezi prací v kuchyni se zajiš ovalo
topení, úklid a podávání kávy a nápoj .
Zatímco n kte í extrémisté se p es den v novali lyžování, vy jste byli nuceni v novat
se služb a ve volných chvílích d lat kibice
a zajiš ovat ob erstvení v herní místnosti.
Vašek zajistil „pípu“, takže hned v pátek
ve er jsme zajeli do místní hospody a vyzvedli si pár limonád pro d ti a sv j objednaný hektolitr piva. Karel, hlavní organizátor
celé akce, se zeptal hospodského, zdali má
další sud v záloze. Ten se zasmál a v domn ní, že to pivo je pouze pro ty ty i muže,
kte í si pro n j na sá kách p ijeli, odpov d l:
„Pánové, budete mít celý týden co d lat.“
Jaké však bylo jeho p ekvapení a jak stoupl
jeho obdiv, když jsme v ned li odpoledne
p ijeli a požadovali sud další.
V kuchyni byl vyv šen arch papíru, na který se zaznamenávaly veškeré konzumace.
Navíc byla vyhlášena sout ž o „tátu piv“,
vít z m l dostat diplom. Nej ast jším ná-

všt vníkem byl Vašek – známý to piva ,
který neustále kontroloval celkové po adí.
Když jste s ním p išli do restaurace, objednával si zásadn pivní polévku, pivní sýr,
pivní guláš, a když jste se ho zeptali na jeho
oblíben jší jídlo, dozv d li jste se, že to jsou
„bu ty na pivu“. Nebyl však sám, našli se
i další borci, kte í mu šlapali na paty.
Ten den, co na mne vyšla služba, jsem byl
vylosován jako kurýr. Moc mne to net šilo.
To jste museli p ed snídaní zajít pro pe ivo,
dokoupit n které základní potraviny, pop .
zajet na lyžích do vedlejší vesnice pro to, co
v té naší nebylo. Moc jsem tím nadšen nebyl.
Rad ji bych umýval WC a z stal v areálu,
ale nenašel jsem nikoho, kdo by si to se
mnou cht l vym nit. Co ert necht l, zrovna
ten den jsem dostal za úkol, abych co nejrychleji p ivezl ze sousední vesnice n jaké
ko ení. Za al jsem si p ipravovat lyže, když
šel kolem Pé a a zeptal se mne: „Kam máš,
Jeníku, namí eno?“ „Ale až do Ji etína pro
n jaké ko ení,“ odpov d l jsem. „Je to n kde
támhle tím sm rem,“ a ukázal rukou k nejbližšímu kope ku. „Bude to fuška,“ povzdechl jsem si, „moc se mi tam nechce.“ „Tak
až do Ji etína,“ p itakal Pé a a zasn n se
díval do té dálky. Jeho pohled jasn íkal jak
moc mne obdivuje.Vtom procházel kolem
Jirka, který m l hodn p es 60, a když zaslechl konec našeho hovoru, ochotn se nabídl,
že nám pro to ko ení sko í. V mžiku byl na
lyžích a po chvíli zmizel za kope kem. Jaké
však bylo naše p ekvapení, když ve chvíli,
co jsme dokou ili, byl Jirka i s ko ením zpátky. Podívali jsme se s Pé ou na sebe
a s chutí se rozesmáli. Kdo by to ekl, že pro
mne úmorná lyža ská t ra a pro Pé u nedozírné dálavy budou vzdálené jen n co p es
jeden kilometr na druhé stran kopce.
„Tak, a zítra jedem na Luž,“ (nejvyšší hora
v okolí), pronesl Karel p ed ned lním ve er7

ním turnajem k nová k m. „Je to tam p íkré,
tak si po ádn namažte b žky. A kdo se
necítí, tak a nejede. Nebude to sranda. Svainu si neberte, jenom n co k pití. Bude to
celodenní t ra, ob dvat budeme n kde po
cest .“
V pond lí po snídani byli p ipravení ty i
borci v plné zbroji p ed chatou. My mazáci
jsme vyšli v domácím p ed chatu, podívali se
na oblohu a odsouhlasili jsme, že dneska to
moc nevypadá, necháme to na zítra. P jdeme
rad ji na bridž. Usedli jsme ke stolu a nová ci se dívali.
A652
Q
9852
AQ97
98
97652
KQJ
654

QJ10
AJ83
107
J1083

K743
K104
A643
K2
Honza na Jihu sehrával 4 piky a západ vynesl K káro. V prvním zdvihu Honza podlezl
a Q káro vzal v ruce A. Dále vynesl 4 srdce
a Q stolu vzal východ A. Dále následovala Q
trumf do A stolu a trumf nazp t do A. Nyní
si Honza odehrál AKQ v trefech a tvrtý tref
si snapnul v ruce. Ve ty karté koncovce
vynesl z ruky trumf. Východ se dobral J pik
a byl nucen vynést od svých srdcí. Honza
zaimpasoval 10, takže závazek byl uhrán.
Banální rozdání, povzdechl si Honza, když
ukládal karty do krabice. Pokud budou chodit takové ploché hry, to abych se rad ji
prob hl… Když jsem se mezi ty ma o ima
Honzy zeptal, zdali m l rozdání pod kontrolou, odpov d l mi: „V bec nevím, jak jsem
8

to mohl uhrát. Kdyby tam nebyli ti „bažanti“, tak bych po tvrtém zdvihu položil karty
na st l a oznámil „jednou ne“.
V polovin týdne jsme se my kte í jsme
s sebou brali lyže spíše jako mimikry, kone n rozhoupali. Dojdeme k lanovce, vyjedeme do poloviny kopce a absolvujeme
n kterou z p ipravených b žeckých tratí. Pro
za átek nic náro ného, max. 5 km okruh.
Zdenka se k nám p ito ila a nesm lým hlasem se zeptala: „Chlapci, vezmete mne
s sebou?“ „Zdeni,“ odpov d l jsem,: „když
jdeš do hor, tak doktor nesmí chyb t.“
Seskákali jsme z vleku, vyváleli se ve sn hu a já jsem vyrazil svižným tempem. Nebylo to pro mne nic jednoduchého, ale po p edchozích zkušenostech z Krkonoš jsem si
íkal, že dojedu, i kdyby mne to m lo stát
život. Ale znáte to. P i první p íležitosti…
Zachránil mne ukazatel, který oznamoval, že
3 km máme již za sebou. „Halt!“ zvolal
jsem. „P estávka na kou ení, musíme se
vydýchat.“ Nebyl jsem sám, kdo toho m l
dost, a v o ích n kterých z nás jsem vid l
úlevu a vd k nad tím, že nebudeme muset
v dalších metrech odpadnout ze skupiny
a odplížit se do našeho areálu sami.
Skon ili jsme tam, kde jsme za ali,
v polovin kopce. Ješt se dostat dol a bude
to. My bojácn jší jsme d lali malé oblou ky.
Jeník si však cht l užít, a proto se za zp vu
písn : Komandír geroj, geroj apájev, pustil
dol „šusem“. Nikdo z nás netušil, jaké to
bude mít následky. Asi po 100 metrech se
mu levá lyže rozlomila, zp v utichl a my
ostatní jsme bez dechu sledovali, jak se bílá
sn hová koule valí ze svahu dol . „Nic to
nebude,“ ekla Zde ka, když Jeníka p edb žn na míst vyšet ila. „Pot ebuješ se napít
a trochu si odpo inout.“ V restauraci, která
byla vzdálená asi 150 metr od nehody,
Jeník objednával: „Pro každého dort a mn

grog.“ Když uvid l naše udivené pohledy,
odpov d l nám: „Doktor mi p edepsal pitnou
k ru. Nebo si taky chcete na sjezdovce zazpívat?“
Naše pseudovýjezdy se opakovaly i v dalších dnech a nová ci nedokázali pochopit, že
v naší mazácké mluv „Jet na Luž“ znamená
nevytáhnout paty z chalupy. Na konci týdne
jsme p eci jenom vyrazili. Byli jsme v p li
cesty, když jsme p esn ve dvanáct hodin
zaslechli houkající sirény. V té dob to bylo
n co mimo ádného. Až doma jsme se dozv d li, že ty sirény byly pušt ny jako projev smutku nad tím, že zem el generální
tajemník KSSS soudruh Leonid Brežn v.
Když jsme v p íštím roce znovu vyjeli na
Luž, op t se rozezvu ely sirény. Tehdy jsme
si íkali, jaká katastrofa se stala nyní. Snad
nezem el další tajemník KSSS? Stalo se. Byl
to soudruh Jurij Andropov. Tenkrát jsme si
íkali, že na Luž asi nikdy nevyjedeme, protože to bude mít za následek – nedej Bože likvidaci osmdesátník celého ÚV KSSS.
Sobotní ráno za alo pro Vaška šokem.
P ihnal se do kuchyn a strhl ze st ny konzuma ní arch. „P ijela mi manželka,“ odpov d l nám na naše udivené pohledy. „Kdyby
se dozv d la, že jsem vyhrál „tátu piv“,
roztrhala by mne na cucky.“ Tím to ale neskon ilo. Vaška zachvátil nesmírný smutek,
když mu žena oznámila, že s námi z stane
do ned le a pak si ho odveze dom . „To je
nešt stí,“ oznamoval nám. „To aby se lov k
ani po ádn nenapil.“
Další problém nastal, když se shán lo isté
povle ení. Trn z paty nám vytrhl Aleš, který
po chvíli p inesl to svoje nepoužité. A jsme
spali vedle sebe, v bec jsem si toho nevšiml.
„Jak to, že sis ani nepovlékl?“ zeptal jsem se
ho, ádn p ekvapen. „Co by tomu ekla
maminka, kdybych jí to ekl?“ „Nep ijel
jsem sem, abych vyspával,“ odpov d l mi

vzdorovit . „A navíc. Vždy, když jsem si
cht l povléknout, tak na mne n kdo zavolal,
že je m dole zapot ebí…“

Vep ové hody
Tentokrát jsme se dohodli, že u Zde ky na
chalup budeme opékat prase. Pé a se nabídl, že z výzkumáku zajistí selátko. „Nebojte
se,“ upokojoval nás. Já si už pohlídám, aby
bylo košér. Žádné pokusy na n m d lány
nebudou.“ Nem li jsme námitek, protože
jsme o Pé ovi v d li, že jako známý gurmán
by nikdy nedopustil, aby jeho pov st utrp la.
Ve fabrice jsem nechal vyrobit rože .
Když se mne ptali, jak velký kus budeme
rožnit, odpov d l jsem jim: „ íkali, že to
bude selátko, takže do dvaceti kilo. Když to
vyroste víc, tak už to není sele, ale prase.“
Na chat jsme se Péti s Hankou už nemohli do kat. Sotva otev eli kufr, vyvalili jsme
na tu nádheru o i. „To není sele“, vyhrkl
jsem. „To není ani prase,“ vydechl Jirka, „to
je mamut.“
Všichni jsme s radostí souhlasili. Tento
víkend ur it hlady nezem eme. Ale nechme
všechna o ekávání na zít ek a nyní s „chutí
do díla“.
Ten ve er jsem hrál v salonu a p išlo následující zajímavé rozdání:
♠J9854
♥1096
♦865
♣Q5
♠A732
♠KQ106
♥K43
♥J87
♦QJ107
♦A432
♣92
♣104
♠♥AQ52
♦K9
♣AKJ8763
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Do závazku 4 trefy mi Hanka vynesla
trumf. Když jsem si prohlédl st l, íkal jsem
si, že to je maximum, které mohu uhrát,
pokud bude sed t expas káro. Vzal jsem Q
a zahrál káro. Východ nasko il A a vrátil
káro. Po vytrumfování jsem pustil dva srdcové zdvihy a závazek splnil. P i vyhodnocování výsledk
jsme zjistili, že jih
v poustevn uhrál v trefech celou hru. Trefový výnos vzal jih na stole a vynesl 10 srdce.
Východ pokryl J a Q HH vzal západ K. Nyní
zbyl HH p echod na st l v srdcích pro zahrání kárového expasu. Pokud by východ
nep idal J, ud lal by HH t i zdvihy v srdcích,
ale odevzdal by dva kárové zdvihy. N co se
mi na t ch sehrávkách nezdálo, a tak jsem si
rozložil karty. Není to sice na první pohled
vid t, ale t ch jedenáct zdvih lze uhrát
naprosto bezpe n . První zdvih vezmete
v ruce a vynesete Q srdce. A západ vynese
cokoliv, vytrumfujete a pustíte se na st l na
Q tref a vynesete 10 srdce. Vidíte to, pokud
východ pokryje, máte p echod na kárový
expas. Pokud podleze, zahrajete káro.
Pokud dáte východu srdcový ty list, p i
vypracování srdcí sta í vynést k prvnímu
srdcovému zdvihu malou. Když západ vezme K, máte zachovány ob p vodní možnosti - impas srdcový i expas kárový.
Po ve erním hraní všichni odcházeli do
postele s blazeovaným pocitem, že zítra si
každý z nás p ijde „na své“. Marta mi nezapomn la p ipomenout: „Ne aby ses zítra
choval jako Neandrtálec. Masa bude dost pro
všechny, tak se nep ežírej. A hlavn . Nejez
tlusté, víš, jak je nezdravé. Cholesterol, to
není nic, s ím by ses m l kamarádit.“
„Hmm,“ odpov d l jsem a p ikryl jsem se
pe inou. V duchu jsem si však odpov d l:
„Ukažte mi chlapa, který se nevrhne na vepové, který se t ese…“
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Hned v soboru ráno jsme se vrhli na p ípravné práce. P ipravit ohništ a d evo, mazání, zabudovat rože , poslední kontrola
našeho mamuta a pak už každý odpo ítával
as, kdy to za ne.
Hned po ob d jsme se dali do práce.
Hlavním organizátorem celé akce se stal Ji í.
Jako známý pyroman rozd lal vedlejší ohe ,
na kterém za al p ipravovat e avé uhlíky,
a když ostatní chlapci za doprovodu celého
osazenstva chalupy p inesli pašíka na rožni,
celá akce mohla za ít. P ed tím jsem byl
n kolikrát p ítomen podobné innosti, ale
vždy jako p ihlížející. Toto bylo jiné. Tady
jsem byl aktér. Každý z nás odborným zrakem zkoumal, zdali se moc nep ipaluje
krupon, st ídali se v otá ení roštu, prohrabávání ohništ , zkrátka paráda.
Po chvíli p išla Jana s hrncem plným jakéhosi sosu a oznámila mužské ásti: “Tak,
chlapci. Nyní poznáte, že dokto ina je poádná rasovina. Budeme se u it píchat injekce.“ Její návrh jsme p ivítali hromovým
Hurá. St íka kou nasajete sos, nasadíte jehlu
a vší silou vbodnete do nebožtíka. V tu chvíli
jsem si p ipadal jako balzamova ve m st
mrtvých na pravé stran Nilu. Pozvolna
zatla íte tekutinu do masa a je to. Ani nestaíte vychutnat ten slastný pocit a už vám
n kdo jiný bere to doktorské ná iní z ruky.
Všude kolem se line nádherná v n opékaného masa a Vy byste v té chvíli nevym nili
tu atmosféru za nic jiného na sv t .
P kn nám to uteklo. Šest hodin úmorné
práce v sálavém horku ohn , ruce zemdlené
otá ením rožn a pálení o í od dýmu, který
je všude kolem vás. eho je moc, toho je
p íliš.
Práv ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že
budeme kon it, praskl rože a pe ínka se
ocitla v ohni. Nastalo opravdové zd šení.
Ale jen na okamžik.

Na r zné životní situace lidé reagují r zn :
- jdete nakupovat a zjistíte, že máte pen ženku v zabouchnutém aut . P emýšlíte,
pokoušíte se dostat do auta, aniž byste cokoliv poškodili,
- vidíte prázdné ho ící auto. Sledujete
z povzdálí, voláte hasi e,
- v ho ícím aut jsou lidé a nemohou ven.
Berete hasící p ístroj a podle možnosti jim
pomáháte ven s ohledem na p ípadný výbuch,
- v ho ícím aut je vaše dít . Neberete
ohled na nic. D láte všechno pro to, abyste
dít zachránili bez ohledu na nebezpe í,
které vám hrozí.
Každý z nás zareagoval, jako by vep ík byl
naše dít . Ohe neohe , všichni jsme se vrhli
na pe ínku a v mžiku bez ohledu na popáleniny jsme ji vyrvali tomu požíra i a p enesli
na trávu. Jediné, eho jsem pozd ji litoval,
bylo, že jsme v té chvíli nem li as ozdobit
našeho oslavence za uchem petrželí a v tlam citronem.
V kuchyni jsme se p eli, kdo bude porcovat. Nebyl mezi námi patolog, nebyl ani
veteriná , kte í by ur it dostali právo „prvního ezu“, a tak si prosadil svoje pán domu.
My ostatní jsme se mohli udívat. lov k ani
nesta il polykat sliny…
Maso bylo rozd leno do t í velkých cukrá ských mís. V jedné bylo libové – to pro
dámy. V druhé kosti na obírání a ve t etí to,
co se t ese. Snad všichni jsme se dostali do
transu. erstvý chléb, naložené okurky,
ho ice, erstvá zelenina…
Kdysi jsem se setkal s lov kem, který mi
vypráv l, jak si jednou na Havaji v hotelu
objednal „pln ný meloun“. „P edstav si,“
povídal, „sedíš ve er na terase, díváš se na
mo e, posloucháš šum ní vln a te ti to

p inesou. P lka melounu, vnit ek trochu
vy íznutý a napln ný r znými druhy ovoce
se zmrzlinou, prolitý rumem a naho e kopec
šleha ky. To vše polité okoládou. Na za átek se do toho pustíš lži kou. Když máš
polovinu za sebou, chceš se napít toho, co
ješt z stává. Nahneš meloun k úst m, pomalu upiješ a najednou cítíš, jak ti ten nektar
ukapává p es koutky úst a te e po rukou.
V té chvíli je ti všechno jedno a vychutnáváš
pouze slastnost toho okamžiku…“ Musím
p iznat, že jsem se cítil stejn .
Všichni jsme se shodli, že tento víkend byl
opravdu výjime ný, a dali si slib, že v tomto
zapo atém díle budeme n kdy p íšt pokraovat. Trochu mne mrzelo, že se rošt rozlomil. Bylo zbyte né ostatním vysv tlovat, že
jsem ho nevyráb l, že jsem v tom nevinn .
Vnit n jsem si p ipadal jako ti v zni, které
navštívili psychologové a ptali se jich na
d vod jejich odsouzení. Odpov di se podobaly jako vejce vejci:
Jsem nevinný.
Byl jsem k iv obvin n.
Jsem tu na podklad k ivého sv dectví.
Ud lal to n kdo jiný.
Jednalo se o souhru neš astných náhod,
atp.
P i odchodu z v znice se psychologové
shodli na jednom: Tolik nevinných lidí se
nikde jinde nevidí…

Hrá jednou pouští
! !

"#

V tšina z nás zná pravidlo uvedené
v nadpisu lánku. Podívejme se na jeho
dokumentaci v praxi.
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KQ3
KJ987
A2
Q98

A65
A432
8643
104

Ockhamova b itva
$
J42
Q106
1097
KJ75

10987
5
KQJ5
A632
Západ
Sever
Východ Jih
pas
pas
pas
1
pas
2
kontra
pas
2
pas
pas
3
pas
pas
pas
Soupe i vyhnali hlavního hrá e o stupínek
výše než je optimální závazek. Zbývá už jen
mali kost, porazit jej, aby se z topu nestala
nula.
10. Jih propustil
Výnos p išel
a namarkoval, že se mu výnos líbí. Hlavní
hrá vzal dámou a trumfnul malou z ruky.
Pokud by Sever vzal a zahrál tref, aby získal
snap, je již po partii. Jih již nemá další rychlý vstup, a tak hlavní hrá bez problém
vytrumfuje a potom zahodí na tvrtý tref
ztrátové káro. Proto Sever op t propustil.
Hlavní hrá pokra oval srdcovou desítkou
do ruky, Jih odmarkoval piky a Sever ze
stejných d vod jako v minulém zdvihu op t
propustil. Následoval pik do krále a Sever,
jak jinak, propustil. Propustil i následující
pikovou dámu. Teprve nyní vzal Sever zahrané srdce a poslal trefový snap. Na st l již
není p echod, a tak musel hlavní hrá odevzdat káro.
Hrá jednou pouští, ale dobrý hrá musí
um t propustit i p tkrát.
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Surfoval jsem nedávno na internetu
a narazil na stránky s náboženskou tématikou, kde jakýsi kreationista tvrdil, že je
Zem teprve 4000 let stará. Jeho teorie podle mého názoru by se jí dalo s ob ma
p iv enýma o ima dalo íkat maximáln
hypotéza - byla založena na tvrzení, že nedaleko naší Slune ní soustavy se nachází dosud
neobjevená erní díra, která zp sobuje dilataci asu, takže to, co my chápeme v našich
m ítcích jako tisíce let, jsou ve skute nosti
celé v ky. A v této souvislosti jsem si vzpomn l na Ockhama a jeho b itvu.
William z Ockhamu (1300-1349) byl anglický filozof, jenž vymyslel princip známý
jako Ockhamova b itva, podle n hož nejjednodušší vysv tlení n jakého fenoménu je
nejpravd podobn ji správné. Willova myšlenka má dodnes velmi široké pole uplatn ní
a dá se aplikovat i na rozdání, které jsem
nedávno vid l na OKbridgi.
Rozdával W, Oba v první, týmy.
A4
94
QJ9642
K94

K862
Q6
K1075
J10
Sever a Jih byli bridžoví experti, Východ
a Západ tém také. Západ pasoval, Sever
zahájil dv ma káry, Východ také zapasoval
a Jih, který v il svému partnerovi, že drží

n co jako u ebnicový slabý dvoutrik na
druhém dražebním míst , sko il na 3BT.
Jelikož Východ ani Západ nedražili, je taková dražba samoz ejm diskutabilní. Nicmén
Jih usoudil, že by se mu mohlo poda it
ukrást soupe m hru, a na tom v podstat
n co je - linka Východ - Západ ur it m že
vzít v srdcích hodn zdvih .
Západ vynesl trefovou p tku, dummy p idal nízkou a Východ sebral zdvih esem.
Když vypadla desítka Jihu, Východ se zamyslel a p ešel k srdcovému junkovi. Jih
nesp chal s impasováním a vzal zdvih esem,
do n hož Západ p idal osmi ku. Jih dále
vynesl káro. Východ vzal esem a vrátil…
srdcovou p tku!
I když se Jih v tu chvíli ode mne nacházel
tisíce kilometr daleko, jasn jsem si dokázal
p edstavit, jak se zamra il. Co má tohle
znamenat? Všichni známe a as od asu
ešíme podobné „finty na druhou“: máme
svoji sehrávku postavit na tom, že soupe
ud lal chybku, anebo v it v soupe ovu
brilantní sehrávku? Vždycky je nejlákav jší
spolehnout se na to, že Vaši soupe i ví, co
d lají. Pokud se na to spolehnete a bylo tomu
tak, m žete si po odehrání vym nit komplimenty. Pokud se spolehnete a nebylo tomu
tak, m žete se tomu spole n po partii zasmát.
Pokud m l Východ KJ7, Jih ud lá 3BT
vždycky - a Západ mohl vynést z p tibarvy.
Ale co když Východ vynesl brilantn srdcového junka z KJ75 nebo KJ52 nebo KJ752?
Nebo zahrál od J1075 nebo J1052 nebo
J10752?
Jihu se jist z t ch možností zato ila hlava,
než se nakonec rozhodl složit Východu
kompliment a zahrát srdcovou dámu. Ale
b da! Všechno bylo jinak, protože rozložení
karet vypadalo následovn :

Rozdával W
Oba v první
týmy

Q1095
K83
4
Q8652

A4
94
QJ9642
K94
J73
J10752
A8
A73

K862
AQ6
K1075
J10
I kdybyste v ili, že se brilantní zahrání
vyskytují stejn asto jako chybná - a tomu
tak zdaleka není - a kdybyste nebrali v úvahu
skute nost, že se dv ma esy a KJ by Východ
po slabém dvoutriku dražil, stejn je lepší,
když do druhého srdcového zdvihu p idáte
z ruky nízkou.
I kdyby Východ za al srdcovým junkem
z KJxx, ani úchylný Západ by nesignalizoval
srdcovou osmi kou od 10832 nebo 10873
nebo 1083. Jestli Západ za al s K873, pro
nevynesl Východ podruhé jednozna nou
desítku?
Proto je nejpravd podobn ji srdcové držení Západu n co jako K83 nebo K832. Západ
si skute n nemohl dovolit zahodit kv li
signalizaci osmi ku, protože nev d l, kde
leží sedmi ka, ale nejpravd podobn jší vysv tlení hry obránc je chyba. Východ se
t eba mohl domnívat, že Západ za al partii
se srdcovým dublem Q8.
Když Vaši protivníci ud lají n co divného,
nehledejte pro to exotické vysv tlení. Hledejte to nejjednodušší. William z Ockhamu
by ur it nekoupil onu „teorii erné díry“
a já osobn nev ím, že by zahrál dámou.
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KO pohár BKP
Na tradici slavného celostátního K.O. turnaje o 100 tisíc K navázal letos BKP, když
uspo ádal otev ený K.O. turnaj tým . Výsledky se hodnotily u nás p íliš nepoužívaným zp sobem, kdy za remízovou partii
dostaly oba týmy 1 bod a za vyhranou vít z
2 body bez ohledu, zda byla vyhrána o 10
prostých bod nebo o 1000. Tedy velice
jednoduché a dramatické.
P ihlásilo se 9 tým a myslím, že všechny
si sout ž užily. Finále a zápas o 3. místo
i finále vedlejší v tve, které bylo ale nakonec
skre ováno, se konaly v sobotu 16.4.2005
v klubu BK Praha. Hrálo se na 48 rozdání
a všechna utkání byla napínavou podívanou.
Postup do finále ješt komplikovalo odvolání, které rozhodovalo o jeho ú astníkovi.
Nakonec odvolací komise potvrdila v zápase
P.S. – CALLIMERO výsledek dosažený
u stolu. Družstvo P.S. tak postoupilo do
finále sout že proti ACOL B, zatímco družstvo CALLIMERO se utkalo s NO MERCY
o t etí místo.

Vít zové finále, tým P.S.
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Kone né po adí z 9 tým :
1. P.S.
Zají ek, Šlemr, Vozábal, Zadražil, Martynek ml., Jelínek ml.
2. ACOL B
Kurka, Pokorná, Jansa, Diamant, Hnátová
3. CALLIMERO
Kop iva, Svobodová, Vond ich, Vrko
4. NO MERCY
Dít tová, Fo t, Baláš, Ty
5. STAR
K ížek, Lauer, Šubrt, Textor, Jirout,
Štulc
6. ACOL A
Svoboda, Bahníková, Bahník, Mráz,
Pavlík
Ze zápas o 3. místo mi utkv la jedna partie, která sice nebyla zcela p esn hrána, ale
o to víc pot šila.
Rozdání 23
AK4
rozdával S
A1064
oba v druhé AQ96
K8
Q102
J965
Q
J9875
J108742
K5
Q64
32
873
K32
3
AJ10976
Sehrával jsem 3 BT ze Severu po výnosu
malým pikem. Západ dal dámu a já jsem
zdvih hned sebral esem. Pokra oval jsem K
a impasem trefovým, který nesed l. Západ
dál prorážel piky a je t žké mu vy ítat, že
zahrál 10, což se posléze ukázalo osudným.

Vzal jsem i pikové pokra ování, odehrál
A, p ešel K na st l a za al trápit soupe e
stahováním tref . P ed stažením poslední se
vytvo ila koncovka:
AQ96
2
J
J
J108
K5
8
3
3
7
Na zahranou poslední trefu se Východ ocitl v nezávid níhodné situaci. Kdyby si alespo partner nechal pikovou desítku, mohl
zahodit pik. Stejn by ale musel vynést po
vpušt ní srdcí do kár od krále.
Nejsprávn jší je osinglovat si K, když
hlavní hrá dokonce nemusí uhodnout pozici
v kárech a zahraje kárový impas. Pak by m l
také Východ možnost napravit své zahrání
10 tím, že do kára p idá sugestivní 10
nazna ující, že má v t íkartové koncovce
celé KJ10.
Ve skute né partii zahodil
Západ J. Stáhl jsem tedy
3 a znovu se nesportovn
kochal na jeho problémech.
Tentokrát si osingloval
káro, takže jsem zahrál káro
do esa a když do n j vypadl
král, odehrál jsem i dámu.
Zápas jsme sice celkov prohráli, ale když
se v zápase povedla alespo jedna partie,
nebyl zbyte ný.

Lámejte si hlavu –
ešení
Problém 1
Obrana za ala proti 3 BT ty mi koly kár.
Analogické rozdání p išlo v pražské skupinové sout ži B. Jde o je velmi astou situaci. Obrana ud lala do 3 BT t i kárové zdvihy a vy pot ebujete získat další. V tomto
p ípad ke svým sedmi dva. Možnost je na
expas trefový, na impas pikový a na rozpad
srdcí 3-3. V jakém po adí je vyzkoušíme?
Obecn platí, že musíme za ít od expasu.
Pokud bychom zkusili jakoukoliv jinou šanci
a ta nevyšla, expas již nem žeme využít.
Pokud expas nesedí, musí vyjít ob další
možnosti. Pokud sedí, je lépe zkusit nap ed
rozpad barvy. Pokud se nerozpadne zbývá
impas a v tšinou i skvízové možnosti.
Samoz ejm
asto m žete partii uhrát
i pokud nezachováte po adí expas, rozpad,
impas, ale v tšinou pak hrajete na menší
šance a komplikovanou koncovku.
♠K65
♥KQ3
♦982
♣A762
♠Q7
♠109843
♥64
♥J1098
♦AQ43
♦K6
♣J8543
♣K10
♠AJ7
♥A752
♦J1075
♣Q9
V této konkrétní partii tedy po ty ech kolech kár zahodíte ze stolu pik, p ejdete srdcí
a hrajete tref do dámy. Východ bere králem
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a vrací J. Kv li komunikacím berete v ruce
esem, odehráváte Q a p echázíte na K na
st l.
♠K6
♥♦♣A7
♠Q7
♠1098
♥♥10
♦♦♣J8
♣♠AJ7
♥7
♦♣Ve ty kartové koncovce již ani nepot ebujete pikový impas. Stáhnete A, na které
musí Východ odhodit pik, a když se na druhý pik neukáže dáma, hrajete piky shora.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?

A102
Q54
Je to vlastn ilustrativní rozdání k minulé
partii. Pokud chceme získat dva zdvihy, je
nejv tší šance nap ed zahrát k Q, a pokud ji
sebere král, tak do 10. Všechna ostatní
zahrání mají polovi ní šanci.
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?
AQ98
J765
Pokud pot ebujete získat 4 zdvihy, je nejlepší zahrát klukem, a pokud je pokryt nebo
drží, pokra ovat impasem na desítku. Máte
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27% na ty i zdvihy, 63% na t i a 10% na
dva.
Pokud musíte ud lat 3 zdvihy nebo hrajete
na maximum, je nejv tší šance malá do dámy. Když drží, impasujte do devítky, pokud
král vezme zdvih, odehrajte eso. Máte 19%
na ty i zdvihy, 78% na 3 zdvihy a 3% na
dva zdvihy.
Problém 4
Obrana vynesla káro a vy jste vzali t etí
kolo.
♠KQ2
♥Q98
♦987
♣AJ84
♠A103
♠J84
♥732
♥J1065
♦Q1042
♦KJ5
♣K52
♣1093
♠9652
♥AK4
♦A63
♣Q76
Partie není technicky složitá, ale op t jde
o správné na asování a to nebývá v reálném
život tak z ejmé. Máte 6 zdvih a pot ebujete krom expasu pikového a impasu trefového, které jsou nutné, jednu ze dvou šancí:
piky 3-3 a druhý král trefový.
Op t musíte jako první zahrát pikový expas. Když sedí, vrátíte se srdcí do ruky
a opakujete expas. Západ vsko í esem
a zahraje srdci, ale tu vezmete na stole, odblokujete pik a p ejdete do ruky. Pokud se
piky rozpadly, sta í impas trefový, pokud ne,
musí být ješt král dubl.
Všimn te si, že pokud byste za ali partii
trefovým impasem, nebudou vám sta it
p echody.

Bezpe nost
p edevším - podruhé
(
V revue 28 uve ejnil David Vozábal lánek s rozdáním, ve kterém bezpe n sehrával
3 BT.
WE v druhé ♠K8
rozdával E ♥AQ752
♦Q8
♣K1076
♠A1032
♠9764
♥K984
♥J3
♦1043
♦KJ96
♣J9
♣432
♠QJ5
♥106
♦A752
♣AQ85
David vzal vynesený pik králem a zahrál
srdce do desítky, která vyhnala krále. Západ
zahrál káro do dámy a krále a David vzal až
t etí kolo, na které zahodil srdce. Pak vyrazil
pikové eso, vzal vrácené srdce, p ešel trefem
do ruky a na poslední pik by skvízoval soupe e a splnil by i pokud by trefy byly 4-1.
Protože v poslední dob moc nehraji, trénuji mozek analýzami zajímavých rozdání.
Proto následující post ehy.
1. Károvou barvu lze p i této rozloze zablokovat p idáním osmi ky ve t etím zdvihu.
Nevím ale, jestli je to u stolu proveditelné.
2. Dále si myslím, že rozdání bylo uvedeno
z d vodu existence možných skvíz p i
d lení tref 4 - 1. Jaká je ale další rozloha
Západu, má-li malý trefový singl?
a) Pokud má 4441, pak David v zp sob
sehrávky nevede k úsp chu, protože
odevzdá pik, srdce a t i kára.

b) Moc hezká je varianta s 5431 u Západu.
Davidem popsaným zp sobem sehrávky
se dostaneme do pozice
WE v druhé ♠8
rozdával E ♥A52
♦♣K1076
♠A1032
♠74
♥984
♥3
♦♦J
♣2
♣J943
♠QJ
♥6
♦7
♣AQ85
a zahrajeme pik. Západ je ovšem na výši
a propušt ním tohoto zdvihu nám neumož uje "zarovnat po et" pro károtrefový skvíz proti Východu. My jsme
ale také na výši a hrajeme srdce k esu
stolu do pozice
WE v druhé ♠rozdával E ♥Q7
♦♣K1076
♠A103
♠7
♥98
♥♦♦J
♣2
♣J943
♠J
♥♦7
♣AQ85
ve které zahráním srdcové dámy dostáváme Východ do skvízu ve t ech barvách!
Po odhozu pikové sedmy Východem
odhodíme z ruky pikového kluka, odehrajeme KQ v trefech (nerozpadly se)
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a karem vpustíme Východ do výnosu od
trefového kluka.
c) Varianty s rozlohou 4531 u Západu nechávám (prozatím) plavat, protože v tom
p ípad by druhý zdvih partie vypadal
asi jinak (nebo taky ne).
3. Taky je ješt možnost vzít první výnos
v ruce a zahrát srdcový impas nebo se pokusit propašovat srdcový zdvih Východu,
od kterého nám nehrozí káro. To už je ale
úpln jiný p íb h.

Body EBL a WBF

Po adí Jméno
1. Jana Pokorná

157

2. Jana Erdeová

140

3. Daniela Hnátová 110
4. Pavla Svobodová 97
5. Milena Lan ová

91

6. Eva Bahníková

74

7. Eva Batelová

61

8. Marie Jelínková

30

9 Zdena Zouchová

20

10. Eva Dít tová
Evropská bridžová federace vydala nové
aktuální po adí evropských hrá
podle
evropských mistrovských bod . Vede jej
mezi muži Paul Chemla s 1625 body a mezi
ženami celkov druhá Bep Vriend s 1501
body. Náš nejlepší Ota Svoboda je v evropském po adí na 264. míst . A zde je po adí
prvních deseti eských hrá a hrá ek podle
EBL.
Hrá i:
Po adí Jméno
MP

8

EBL sice ješt uvádí kategorii senior , ale
v ní je z eských hrá uveden jen Zden k
Grosman, takže se obávám, že n která data
bude pot eba do evropské evidence ješt
doplnit.
Do sv tového po adí, které vede Lorenzo
Lauria, se po ítají p edevším olympiády,
a tak je aktuální po adí našich hrá ovlivn né i tou poslední v Istanbulu.
Po adí Jméno
MP
1.-2. Josef Kurka

76

1. Otakar Svoboda

273

1.-2. Otakar Svoboda

76

2. Josef Kurka

174

3.-5. Anatol Filip

46

3. Tomáš Mráz

145

3.-5. Tomáš Fo t

46

3.-5. Vít Volhejn

46

6.-11. Pavel P kný

33

6.-11. Petr Pulkrab

33

6.-11. Jakub Šlemr

33

6.-11. David Vozábal

33

6.-11. Michal Zadražil

33

6.-11. Bohumír Zají ek

33

4.-5. Petr Bahník

97

4.-5. Zden k Jansa

97

6. Vít Volhejn

94

7. Petr Jireš

88

8. Tomáš Fo t

82

9. Bohumil Picmaus 69
10. Petr Hebák

Hrá ky:
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MP

62

Naše ženy zatím do mimoevropských sout ží nezasáhly.

Licita ní sout ž
Problém 1
Oba v první, rozdával Jih, týmy.
Západ
Sever
Východ
pas

pas

kontra

S: ♠KQ8743 ♥AQ92 ♦J4 ♣6
Problém 2
NS v druhé, rozdával Jih, týmy.
Západ
Sever
Východ
pas

1♠

pas

Jih
1♠
?

Jih
pas
?

S: ♠AKJ107 ♥643 ♦Q8 ♣1092
Problém 3
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ
Sever
Východ
Jih
2♠
?
S: ♠- ♥A632 ♦AK1075 ♣J742
Odpov di:
1.
2.
3.
Problém
pas 2 BT kontra
Vozábal
pas 3
kontra
Svoboda
pas 2 BT kontra
Filip
kontra
Frabša ml. pas 2
tená i

Problém 1
David Vozábal:
Pas, jakoukoliv jinou hláškou si koleduji
o malér. Nic tam nemáme a soupe za mnou
m že íhat s trapping pasem.

Otakar Svoboda:
Pas. Bez st edních hodnot v pikách je další
dražba riskantní. A je docela dob e možné,
že Západ se chystá propasovat již 1 s kontrem.
Anatol Filip:
Pas. Piky mohou být za mnou, kdyby náhodou cht li soupe i hrát 4 , tak nebudu
bránit. Kdyby se zastavili na 2 , tak ješt
zalicituji.
Zden k Frabša mladší:
Pas. Po kám si na další vývoj. Srdce slíbil
kontrující, proto si myslím, že je nemá cenu
nabízet, a šestilist pikový je p íliš vykousaný, co když m l LHO trapping pas :-). Stále
ješt mohu nabídnout 2 v dalším kole dražby. K okamžité nabídce pik bych cht l mít
aspo KQ108xx.
tená i:
Pro 2 hlasovalo 47% tená a pro pas
jen 41%.
Michal Kopecký (Trutnov) dává 2 a vyjad uje astý optimistický názor tená :
„Soupe i mají minimáln ás ák na 3. stupni, a jestli jim jde hra (a W má t eba trapping
pas), znep íjemním jim dražbu a p ípadné
trestné kontra ustojím - partner má nejspíš
pikovou toleranci.“
Naopak Pavel R ži ka (Brno) má realisti t jší názor: “Pasuji. Po pasu partnera (má
maximáln 6 PC) je manš tak ka vylou ena.
Také hrozí silové kontra LO.“
Experti byli jednotní a oprávn n se báli
dál dražit. Podobné rozdání p išlo v pražské
skupinové sout ži. N kte í hrá i opakovali
piky, dostali kontra a padli minimáln za
500. Trochu lepší už byly srdce, které ukázaly 9 karet a partner m l výb r, ale nejlepší
byl pas.
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Jak je vid t, tená i již zdaleka tak opatrní
jako experti nebyli a pokoušeli se asto rozdání dražit sami bez pomoci partnera. To se
pak expert m proti nim snadno vyhrává.

Problém 2
David Vozábal:
2 BT, konven ní s fitem aspo na výzvu.
Pokud partner ekne cokoliv krom 3 (minimum), sko ím na 4 , manš tam m že být.
Pokud p ijdou jen 3 , ješt to jednou zvážím
- t eba podle stavu zápasu. Partner se m že
bát dražit manš nap íklad kv li špatné kvalit trumf a v tomto p ípad mu poskytnu
pomoc více než dostate nou.
Otakar Svoboda:
3 . V rámci systémové dohody vyjád ím
sílu na 3 .
Anatol Filip:
2 BT, p íkaz do 3 . Partnerovy negativní
3 pak odpasuji, jinak dorazím na 4 .
Zden k Frabša mladší:
2 , Drury. Pokud mám tuto konvenci
k dispozici, dozvím se více o listu partnera.
I když partner otev el s podlimitním listem,
budu dražit na t etí stupe . Pokud ne, rád
bych dal výzvu. Je mi podez elé, že soupe i
nedraží, když naše linka má tak veliký fit.
Pravd podobn nám budou chyb t figury
v bo ních barvách, je-li partner na hranici
otev ení, navíc hrozí zrcadlo.
tená i:
Výzvu pomocí 3 , 2 BT nebo jinak dalo
62% tená , p ímo 4 dalo 25% a skromné
2 13%.
A op t vyjád il názor optimist p kn Vláa Nulí ek (Praha): „Pokud hraji 2 Drury,
m žu je také použít a dražit manši jen proti
rezerv , ale stejn se mi zdá lepší dražit
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rovnou 4 , bu tam budou, nebo to bude
dobrá obrana.“
Experti se shodli na výzv a nechali na
partnerovi, zda dorazí.
Jde o rozdání 38 z semifinále I. celostátní
ligy, jen sv tové strany jsou oto eny. Prakticky všichni hrá i a experti nebo tená i
uvažují podle svého naturelu o 3 až 4 . Ale
již Terence Reese ve svých knihách o dražb
poukazoval na p ece ování duplicit hodnot
v trumfové barv .
Možná bylo správné s tímto listem sami
zahájit 1 . Ale po zahájení partnera v této
barv se nám karta nevylepšila. Partner má
nejspíš n co jako Qxxxx a n které naše
i jeho pikové body jsou bezcenné. Ani druhá
dáma v kárech si hodnotu p íliš nezvýšila.
V t chto situacích s tolika p ebyte nými
figurami v trumfové barv bývá dobré trochu
podlicitovat a dražit jen 2 . A také v konkrétní partii, tak jako v testu, hrály všechny
stoly 4 a padaly, když velké problémy byly
již se spln ním t í.

Problém 3
David Vozábal:
Kontra. Body mám, vhodnou rozlohu také,
defenzivní zdvihy mám 3, pas je vylou ený.
Jedinou rozumnou alternativou jsou 3 ;
touto hláškou ale p edám informaci o p ti
kartách svého listu, zatímco kontrem o dvanácti.
Otakar Svoboda:
Kontra. Rad ji risknu partner v pas, než
abych se vzdal nejp esn jší hlášky. To nebezpe í totiž není až tak velké:
1. Má-li partner pikový 5-list, tak to asi nebude moc vadit.
2. Má-li jen 4-list P ED DÉLKOU, nemusí
pasovat.

3. I kdyby se k tomu chystal, ješt m že
p ijít na pomoc Západ s p ibloknutím. Má
p ece t ílist, tak jde na devítifit na 3. stupe - pan Cohen by to schválil (možná).
Alternativní 3 ukazují podle mého názoru
bodov siln jší 6-list s ambicemi na 3 BT.
Anatol Filip:
Kontra. S metodami, jakými se dnes v R
hraje, nemám nic lepšího. Jednou za as
samoz ejm m že partner trestn odpasovat,
zahajitel najde ideální st l a splní. Naproti
tomu ve v tšin p ípad m žeme plnit n co
my. Hláška 3 by byla vkládáním všech
vajec do jednoho koše.
Zden k Frabša mladší:
Kontra. I když nerad se šikenou v pikách.
Se znovuotev ením u partnera nemohu po ítat a m j list je p íliš ofenzivní. Bojím se
pasu partnera, snad mi pomohou t i rychlé
zdvihy do obrany.
tená i:
Zde bylo rozhodování až p íliš jednozna né. tená i volili kontra jako jeden muž
v 82% p ípad . Pavla Hoderová (Trutnov)
také dává kontra a píše: „Partner to zapasuje
jen s velmi dobrým d vodem. Nemám dohodu, že 2 BT je pobídka, a kontra navádí spíše
k zapasování.“
I mezi experty panovala shoda o použití
kontra. Na poslední Olympiád dal kontra
i Rosenberg a skon il ve 3 BT s kontrem -2
za 500. P i skv lé sehrávce by mohl Zia
padnout jen jednou, ale to se nestalo. I tato
partie tak p isp la k porážce USA s Itálií.
Klí ová je partnerská dohoda, s jakou silou zasahovat po blocích a která hláška,
kontra nebo 3 , m že ukazovat slabší primérku.

Výsledky
Tomáš Fo t
Finále III. ligy, 12.-13.3.2005, Praha
První 3 družstva postupují do II. ligy
1. Neratovice
95
2. Karlovy Vary
87
3. H2O Brno
84
4. Sokolov
79
5. Trutnov
52
6. Rožnov
44
P ebor BS smíšených družstev
19.-20.3.2005, BK Praha, 12 družstev
Hrálo se atraktivním systémem kvalifikace
každý s každým následovaným play off fází
o mistra respektive švýcarským systémem
o kone né umíst ní. Kvalifikace stanovila
ty i semifinalisty, kte í sehráli K.O. zápasy
na 20 rozdání (s plným zapo tením výsledk
z kvalifikace) o 1.- 4. místo. Zbylé týmy
dohrály sout ž švýcarským systémem.
V kvalifikaci se v posledních n kolika kolech bojovalo vlastn jen o tvrtého postupujícího. Tam nakonec postoupil spole n
s Acolem, Deri a Medv dy i STK. Po finálových bojích nakonec zvít zil nejsiln jší tým:
1. ACOL
Hnátová - Svoboda, Pokorná – Kurka
2. Medv di
Krásová, Zají ek, Zdobinská, Krása
3. STK
Vajdová, Vozábal, Zadražilová, Pírek
4. DERI
Dít tová – Fo t, Kulišanová – Vond ich
Švýcarskou skupinu vyhrál tým PROL:
Po adí dalších tým po finále.
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Po . Tým
Sou et
559
5. Prol
Svobodová, Kop iva, Grosmanová, Grosman
516
6. Joudovi Pa átci
Janková, Macura, Hoderová, Martynek jr.
7. Tom a
504
Tom íková, Hradil, Schulzová, Laštovi ka
8. Severní echy
452
Severská, ech Jan, Rovinská, Talpa
9. Preclík
428
Suchá, Mokrá , Maternová, Henc
10. Hanka
392
Porazilová, Frabša, erná, Hlavá
11. Iva
368
Justová, Píša, Ertnerová, Zeithaml
293
12. Alkyta
Albrechtová, Kypta, Täuberová, Täuber
Velká cena Hradce Králové, Pardubice,
9.4.2005, 32 dvojic
1. Kopecký M. - Nulí ek
61.92
Martynek j. -Šlemr
61.92
3. Vajdová - Vozábal D.
60.26
4. Posledník - Sigmund
59.17
5. Zadražilová - Pírek
57.76
56.92
6. Formánek - Hab tínek
7. Klas - Pivni ka
56.35
8. Kop iva - Pulkrab jun
56.15
9. Šklíba - Van k
55.51
10. Erdeová - Zouchová
55.26

Ú astnili se hrá i všech v kových kategorií
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V jarním období nebylo v místnosti již tak
i jejich
temno jako v zim a po et hrá
složení jasn ukazovaly, že nový turnaj má
své místo v seriálu Velkých cen.

Internetové mistrovství S družstev
Ve finále internetového esko-slovenského
mistrovství družstev dvanácti po ádaného
Edou Veleckým se st etla družstva ty ka
a H2O. Finálový zápas na 40 rozdání oto il
výsledek z kvalifikace a skon il 97:136
imp . Vít zem celé sout že se tedy stává
družstvo H2O. Vít zné družstvo hrálo
v složení: P. Blatný (kapitán), M. Picha,
P.Horák a L. Horák. Poražený finalista:
Dušan Šlachta (kapitán), J. N mec, E. Dít tová, J. Baláš, O. Ty , H. Porazilová.
Finále p eboru IMP, 23.-24.4.2005, Nové
M sto nad Metují, skupina A 12 dvojic
1. Pulkrab – Krása
196,0
2. Šlemr – Zají ek
187,0
3. Bahník – Šklíba
180,0
..4. Svoboda - Volhejn V.
176,0
5. Sigmund – Píša
170,5
6. Diblík – Navrátil
168,0
8. Vondrá ková L. – Pírek
158,0
7. Vozábal – Zadražil
167,0
9. Beran – Macura
154,0
141,0
10. Laštovi ka – Stupka
11. Netuka – K ivánek
137,5
12. Miro – Horá ek
132,0

Na rozdíl od minulých let se letos skupina
“B“ pro malý zájem nehrála.

Krátce
$
Informace o juniorech ve Frankfurtu
BK Frankfurt nad Mohanem pozval zástupce junior sousedních zemí na p átelské
utkání tým ve dnech 25. až 28. b ezna
2005. S výjimkou dopravy do Frankfurtu
hradili po adatelé ubytování, stravu, ízení
sout že. Naše strana vyslala tým ve složení
Janková - Macura, Hoderová - Kopecký.
Celkem se sešlo osm tým , po týmu Germany 1 a Niederlande obsadila eská republika
3. místo.
Úst edí pod kovalo N mc m za uspo ádání p kné akce a gratuluje našim reprezentant m k bronzové medaili.
Velká cena Košic 29.4.-1.5.2005
Sout že se zú astnilo 12 tým ze Slovenska i zahrani í. eské družstvo ve složení:
na 4. míst .
1. Marta
188.0
Kálcsev - Griger, Bata - Jónap
2. Miskolc
174.0
Bárczy -Bárczy, Bárczy - Moldován
3. Cassovia
170.0
Hor ák - Vysocký, Belyus A. - Gabrik
4. Morava
163.0
Grosmanová - Grosman, Frabša -Hlavá
5. NBH Palma
160.5
Choma - Zlacký, Tokarová - Tokarová
Do párového turnaje se sešlo 27 dvojic. Je
to mén , než bývalo kdysi, když VC Košic
pat ila k jednomu z velkých turnaj , ale
tradice za íná znovu prvním ro níkem
a v ím, že v dalších letech bude ú astník
stále více a více.

1. Kálcsev - Griger
63.39
2. Hor ák - Vysocký
60.63
3. Klim ík - Menyhért
59.65
4. Szabó - Szóllósi
57.22
5. Boroš - Munka
57.18
6. Bárczy T. - Bárczy Z.
56.02
7. Grosmanová - Grosman
54.94
8. Bata - Jónap
54.86
9. Bárczy P. - Moldován
54.78
54.17
10. Frabša - Hlavá
Nominace na Bonn Nations Cup
Jak už je v nominacích našeho národního
týmu poslední dobou tradice, po zve ejn ní
ú astník letošního prestižního Bonnského
poháru národ , který se koná 4.5.-5.5., se
ukázalo, že nikdo eskou republiku nep ihlásil. T sn , zhruba týden, p ed za átkem
sout že bylo tedy nominováno družstvo: Petr
Jireš - Anatol Filip a Miroslav íža - Aleš
Medlín.

Odposlechnuto
$)

* )

• Po výnosu do celoherního závazku partner
vynášejícího íká: "Tys nevid l licitaci?"
Ten odpovídá: "Po kej po partii, nevíš co
mám." Partner už dost hlasit : "Vždy už
je po partii."
• Jsou t i druhy bridžových hrá : 1) ti co
umí po ítat a 2) ti co neumí.
• „Pro jsi nevynesla singla? Porazili bychom slem.“ Manželka odpovídá: „Nemohla jsem ho najít, byl moc malý.“
• „Víš, partnere, pravidlo Eight Ever, Nine
Never neplatí p i zvyšování 2 BT na
3 BT,“ íká rozhn vaný hrá po další nevylicitované h e. „Já vím, ale myslel jsem,
že to platí na tvou sehrávku,“ brání se opatrný partner.
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Žermanice 2005
+

,

POZVÁNKA
na bridžový týden Žermanice
13. – 20. srpna 2005
p ehrada Žermanice
rekrea ní st edisko MOSTA
Bridžový klub Ostrava
Vás zve na bridžový týden Žermanice 08,
který se koná ve dnech 13. – 20. srpna 2005
v rekrea ním st edisku MOSTA uprost ed
Žermanické p ehrady. 50 m vlastní pláž,
lo ky, šlapací kola, vyjíž ky na koních
a ponících pro d ti, tenisový kurt a hlavn
hodn bridže !!! (Neku ácká hrací místnost).

P íjezd a ubytování:
Sobota 13. srpna v odpoledních hodinách,
ubytování ve dvoul žkových pokojích
v hlavní budov
Od Frýdku-Místku:
Sm r Dobrá, za Dobrou odbo ka vlevo sm r
Lu ina. Projet celou obec, na konci doprava
(asi 300 m od hráze) informa ní tabule Penzion Mosta .
Od Ostravy:
P es hráz p ehrady vlevo na za átku obce
vlevo. Informa ní tabule Penzion Mosta .
Odjezd:
Sobota 20. srpna po snídani.
Informativní cena pobytu
(strava, nocleh, vklady do turnaj )
Pro hrající ú astníky. . . . . . . . . 2 900 CZK
Pro nehrající ú astníky. . . . . . . 2 700 CZK
Závazné p ihlášky posílejte na adresu :
Bob Kocián
Východní 40
715 00 OSTRAVA – Michálkovice
tel.: 776 100 432

Z programu:
Bleskový turnaj 4 lenných družstev
Hlavní t íkolový párový turnaj
Hlavní sout ž 4-6 lenných družstev
Individuál a instant
Losovaný turnaj
Volenkový a paralelní turnaj
Záv re ný ve írek s rozdílením cen
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D ležité upozorn ní :
Vzhledem k tomu, že kapacita hrací místnosti je omezená, je t eba zálohu ve výši 1 000
CZK p edat bu osobn , nebo na ú et
0733754053/0800 do 30.5.2005. P i odhlášení do 30.6. bude záloha vrácena.
K p íjemné h e Vás srde n zvou
OSTRAVÁCI

