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Slovo prezidenta! 
Petr Hebák 

Jeden můj nejmenova-
ný velmi aktivní spolu-
pracovník (MV) pravil, 
že bych měl zaměřit 
toto úvodní slovo pře-
devším nadhledově 
a filozoficky a neměl 
bych se v něm zabývat 

běžnými otázkami, nebo dokonce konkrét-
ními událostmi či partiemi. Jiný, rovněž 
nejmenovaný (můj častý kritik PB), napsal, 
že vznik časopisu chválí a jeho zaměření se 
mu líbí až na úvodník prezidenta. Někteří 
čtenáři  časopisu uvedli, že je v něm málo 
informací o bridžových turnajích, jiným 
vadí moc článků o reprezentaci a někteří 
postrádají teoretická bridžová poučení, 
jakož aspoň nějaké, a rozhodně více pří-
spěvků od těch, kteří je nenabízejí. Někte-
rým hráčům vadí, že si naši reprezentanti 
musí platit dopravu a ubytování na mistrov-
ství  Evropy i na Olympiádě, zatímco druzí 
odsuzují příliš velké částky věnované účasti 
našich hráčů na soutěžích v zahraničí. Při 
cestách reprezentantů  by jedni chtěli, aby 
Ústředí zabezpečilo co nejlevnější ubytová-
ní, nejlépe bez jídla a dalších radovánek, 
zatímco jiní chtějí pořádně bydlet, mít 
k dispozici auta a pravidelně se stravovat na 
slušné úrovni. Někteří členové ČBS mají 
zaručené informace o tom, který sponzor 
komu co zaplatil a za co, zatímco jiní se 
diví, že se ÚČBS nepodařilo od sponzorů 
zajistit to či ono. V kuloárech se tvrdí, že  
nejmenovaný senior (JCH) poskytl svým 
spoluhráčům významnou finanční podporu, 
zatímco ti, kteří znají pravdu, jsou nutně 
pohoršeni nad zlými řečmi a mrzí je, jak je 
jimi snadné ubližovat. Mnozí podle řečí 

vědí, že hodný nejmenovaný organizátor 
Mistrovství světa juniorů v Nymburku (PK) 
poctivě pracoval a vše zabezpečoval, zatímco 
neschopné Ústředí mu házelo klacky pod 
nohy. Nevadí jim, že s tím ostře kontrastuje 
zjištění revizní komise i právnické vyjádření 
nezúčastněných odborníků. V zákulisí se 
vůbec ví velmi často mnohem více o těch, 
kteří si za naše peníze užívají všechny výhody 
a křečovitě se drží svých funkcí. Překvapivě 
s tím kontrastuje zřetelný a deklarovaný 
nezájem tvůrců i posluchačů různých nepravd 
nebo polopravd si to s těmi nahoře vyměnit. 

Nehořekuji, neútočím ani nikoho nenapa-
dám, protože jsme si asi už zvykli, že bri-
džisté jsou ve výše uvedeném smyslu repre-
zentativním náhodným výběrem z populace 
občanů České republiky nám blízké věkové 
kategorie. Netroufám si ani v nejmenším se 
porovnávat s naším opravdovým preziden-
tem, ale pozoruji, že po téměř jakémkoli jeho 
projevu, který byl nejspíše pečlivě připraven, 
do hloubky propracován a obsahuje nesporné 
lidsky ušlechtilé hodnoty, si lze druhý den 
poslechnout či přečíst zásadně kritické 
a nesouhlasné komentáře. Jistě na tom lze 
najít i něco užitečného a mluvit o demokracii, 
ale někdy to znechucuje a otravuje život, a to 
nejen těm, kterým jsou kritická slova určena. 

 

Pozvánka na Poreč 
Karel Kania 

Český bridžový svaz, Bridžový klub TŘI-
NÁCT, pořádá desetidenní bridžovou dovo-
lenou v Chorvatsku - Istrii - Poreči 7. září - 
16. září 2001. Podrobnosti na webu: 
http://www.bk13.euweb.cz/info/POREC.htm. 
Přihlášky poštou nebo telefonicky na 02 / 71 
74 60 81 nebo 0603 / 46 23 84.   
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Politiken 2000 
Tomáš Fořt 

Kodaňský deník Politiken pořádá každoroč-
ně jeden z nejslavnějších turnajů světa. Je to 
obdoba kdysi slavného turnaje Sundy Ti-
mes. Na turnaj, počítaný na IMP, je pozvá-
no 16 vybraných dvojic. Už jen pozvání je 
velká čest. V roce 2000 bylo pořadí na prv-
ních místech: 
 
1. Duboin – Bocchi Itálie 842 
2. Nielsen – Boesgaard Dánsko 794 
3. Martens – Szymanowski Polsko 789 
 
Krzysztof Martens, u nás velmi dobře zná-
mý, ukázal hezký taktický prvek v následu-
jící partii.  

Rozdání 5 
NS v druhé 
rozdával N 

♠10932 
♥K1097 
♦AK 
♣J102 

 

♠AK 
♥6 
♦J10974 
♣Q9853 

 ♠QJ84 
♥QJ8432
♦3 
♣76 

 
♠765 
♥A5 
♦Q8652 
♣AK4 

 

 
Západ 
Szymanowski 

Sever 
Nielsen 

Východ 
Martens 

Jih 
Boesgaard

 pas pas (!) 1♦ 
pas 1♥ pas 1 BT 
pas 2♣ pas 2♦ 
pas 2 BT pas 3 BT 
pas pas kontra(!!) pas... 
 
2♣ dotaz (check – back) 
2♦ Minimum a maximálně 2 srdce 

2 BT Pasovatelné 
 
Martens ortodoxně nezahájil blokem, protože 
měl kromě dlouhé barvy ještě pikový 4-list. 
A když z licitace slyšel, že závazek je vylici-
tován bez rezerv, oba soupeři dali pasovatel-
né hlášky, dal i přes svých 6 bodů kontra. To 
je při pro soupeře špatně položených figurách 
téměř vždy výborná akce, ale ne každý k ní 
má odvahu.  
Szymanowski vynesl požadované srdce 
a hlavní hráč, kterému se nic nedělilo, zkusil 
trefový impas a spadl za 500.  
 
Techniku naopak předvedl v tomto rozdání 
proti budoucím vítězům Vincent Ramondt. 
 
Západ 
Duboin 

Sever 
Maas 

Východ 
Bocchi 

Jih 
Ramondt 

 pas 2♣ kontra 
pas pas 2♥ pas 
pas kontra pas 2 BT 
pas 3 BT pas...  

 
2♣ bylo moderní slabé zahájení na obou 
drahých. 2♥ pak ukazovaly lepší srdce, re-
kontra by byly lepší piky. 
Po výnosu ♦J Ramondt správně usoudil, že 
vynášející má maximálně singl srdce. Ode-
hrál tedy ♦AK a pak odešel pikem! Duboin 
správně odehrál ještě druhý velký pik 
a pokračoval v kárech. Hlavní hráč vzal dá-
mou a odehrál ♥A! Tím odebral Západu 
odchodovou kartu a vpustil jej kárem. Západ 
stáhl ještě jedno káro a musel vynést do trefů. 
To ale získal hlavní hráč teprve osmý zdvih. 
Na odehrávané trefy ale dostal Východ do 
piko-srdcového skvízu a to mu přineslo 
i devátý zdvih. Za toto rozdání získal Ra-
mondt také koncem roku cenu za nejlepší 
sehrávku roku 2000.  
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Olympiáda - 
Švédsko 
Tomáš Fořt 

V druhém zápase olympiády jsme nastoupili 
na dalšího favorita - Švédy. V otevřené hráli 
na N-S Fořt-Volhejn proti E-W Nilsland-
Fallenius a v zavřené na N-S Lindkvist-
Fredin proti E-W Filip-Illa.  

 
Maastricht – museum Vincent 

 
A opět jsme nezačali šťastně. V první partii 
Fallenius hned v druhém zdvihu uhodl do 
3 BT impas na ♣J. Impas seděl, a tak Falle-
nius splnil + 1. Filip sehrával komplikova-
něji, ale bohužel přídavné šance nevycháze-
ly, a tak spadl za 150. Ztráta 11 IMP. 
V partii 3 přišla další malá ztráta, když 
Volhejn – Fořt vydražili ostré 3 BT, které 
sice jdou jen velmi těžko porazit, ale také 
velmi těžko splnit. Bohužel to druhé se 
nezdařilo, a tak Švédi získali dalších 5 IMP. 
V partii 5 hráli naši hru na obou linkách. 
Volhejn – Fořt obligátní ostré 3 BT a Fi-
lip - Illa ještě ostřejší 4♥ v obraně. 4♥ sice 
padají bez kontra v první pětkrát, ale i tak 
získáváme 8 IMP. Stav je nyní 9:17. 
V další partii jsme získali 3 IMP. Oba páry 
na Severu licitovaly 3♥. V otevřené 

Volhejn – Fořt jednou spadli a v zavřené naši 
přelicitovali 3♠, které Illa splnil. 
V partii 7 jsme získali dalších 10 IMP. Další 
ostrá hra, kterou Švédi minuli a kterou 
Volhejn – Fořt vydražili. Dostali jsme se do 
vedení 22:17. 
Po remízové partii 8 a malé ztrátě v partii 9, 
kde naši v otevřené jednou padli ze 3♦, za-
tímco Švédi se zastavili na 1♦, přišla partie 
10. 

 ♠AKQ4 
♥KQ109 
♦Q62 
♣AJ 

 

♠7532 
♥J7 
♦A108 
♣Q965 

♠986 
♥6532 
♦4 
♣K7432 

 

♠J10 
♥A84 
♦KJ9753 
♣108 

 

 
Západ 
Nilsland

Sever 
Fořt 

Východ 
Fallenius

Jih 
Volhejn 

  2♣1) 2♦ 
kontra 2 BT2) pas 3♦3) 
pas 4 BT4) pas 5♥5) 
pas 6♦ pas…  

 
1) Trefy a drahý čtyřlist. Tak blokují Švédi. 
2) Podpora a síla alespoň na 3♦ 
3) Minimum 
4) Blackwood 
5) 2 figury z 5 
 
Ani trefový výnos nemohl zabránit splnění 
slemu. 
V zavřené i přesto, že soupeři do licitace 
nezasahovali, se Švédům slem vydražit ne-
povedlo. 
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Západ 
Illa 

Sever 
Lindkvist 

Východ
Filip 

Jih 
Fredin 

  pas 2♦ 
pas 2♥ pas 2♠ 
pas 2 BT pas 3 BT 
pas pas pas  

 
V polovině zápasu už vedeme 34:21. 

 
Tomáš Fořt v zápase proti Švédsku 

 
Po třech partiích s malou změnou skóre 
ukázal v rozdání 14 zuby Fallenius. Do 
závazku 3♥ vynesl jeho partner ♣2.  

 ♠10965 
♥Q84 
♦9 
♣A10763 

 

♠A43 
♥A976 
♦Q864 
♣82 

 ♠J87 
♥5 
♦AK10532
♣KJ9 

 

♠KQ2 
♥KJ1032 
♦J7 
♣Q54 

 

 
Volhejn dal ze stolu malou a Fallenius polo-
žil bez zaváhání kluka! Hlavní hráč vzal 

dámou a začal trumfovat. Západ vzal 
a pokračoval ♣8. Volhejn přesvědčený, že 
trefový král sedí, dal ♣10. Švéd ale vykouzlil 
z rukávu krále a poslal snap. Už sám trefový 
výnos pokládá závazek, ale po tomto zahrání 
nemá hlavní hráč žádnou šanci situaci uhod-
nout. 
V partii 15 šlo uhrát na EW 5♣, ale ani jeden 
tým je nenašel. Naši hráli alespoň trefový 
závazek proti 1 BT Švédů. V následující 
partii jsme opět trochu získali, když Illa – 
Filip přelicitovali 2♥ soupeřů dobrým závaz-
kem 2♠, kdežto Švédi nechali naše 
v otevřené po prakticky stejné dražbě padat 
jen za 50. Na partii 17 je pěkně vidět rozdíl 
ve stylu. 

Rozdání 17
oba v první
rozdával N 

♠AJ6 
♥K1065 
♦Q32 
♣K106 

 

♠KQ8 
♥Q98 
♦A1074 
♣982 

♠- 
♥AJ72 
♦KJ98 
♣J7543 

 

♠10975432
♥43 
♦65 
♣AQ 

 

 
Otevřená: 

Západ 
Nilsland

Sever 
Fořt 

Východ 
Fallenius

Jih 
Volhejn 

 1 BT pas 4♠ 
pas pas pas  

 
Jednoduché, agresivní a účinné. Soupeřům 
jdou 4♦ i 3 BT z otevřených karet, při trochu 
jiných rozlohách by mohly jít i 4♥, a 4♠ 
nebudou moc drahé. V praxi vynesl Fallenius 
tref, Volhejn odehrál druhý tref a podnesl pik 
ze stolu. Nilsland dal malou a nyní stačilo jen 
položit ♠J a závazek byl doma. Volhejn ale 
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neměl výhodu otevřených karet, a tak zahrál 
na větší šanci trumfů 2:1 a dal eso. Bez 
jedné za 100. 
 
Zavřená: 

Západ 
Illa 

Sever 
Lindkvist 

Východ
Filip 

Jih 
Fredin 

 1♣ pas 1♦ 
pas 1♥ pas 2♠ 
pas pas 2 BT pas 
3♦ pas pas 3♠ 
3 BT pas pas kontra 
pas pas 4♦ pas… 

 

 
Fredin 

 
Zde byla dražba mnohem jemnější. Naši si 
počkali, až se soupeři vypovídají, a pak se 
pokusili hrát 3♦. Když je soupeři předražili 
3♠, zkusili se štěstím vycházející 3 BT. 
Opět nemohou vidět všechny karty, a tak po 
kontru přelezli do 4♦, které splnili za 130. 
V dalších dvou rozdáních se nic zvláštního 
nestalo, a tak jsme před poslední krabicí 
vedli o 2 IMP 37:35.  
V poslední krabici jdou na NS 4♥ na ne 
příliš divoké rozlohy, 20 bodů a šanci pod 
25%. Avšak ani jedna z dvojic na NS neza-
sáhla do dražby, a tak EW licitovali sami. 
Švédi se zastavili na 3♦ = a naši na 4♦ -1. 
5 IMP ztráty a těsná prohra 37:40, to je 
14:16. Nevadí. Byl to velmi pěkný zápas, 
dobře hraný od obou dvojic. Získali jsme na 

dvou ostrých hrách a jednom dobrém slemu, 
které Volhejn – Fořt vydražili a Švédi ne. 
Tratili jsme spíš v částečných závazcích. 
Podle butlera získali Volhejn - Fořt +7 
a Filip - Illa měli skóre -8.  

Olympiáda – 
Venezuela 
Tomáš Fořt 

Po úvodní prohře s Francií a dobře hraném 
zápasu z jedním s favoritů skupiny Švédskem 
jsme do druhého dne nastupovali proti rela-
tivně slabším soupeřům, jihoamerické Vene-
zuele. Kapitán nasadil v otevřené proti N-S 
Manrique - Mendoza na E-W Kopřiva - Jireš 
a v zavřené na N-S Fořt – Volhejn proti E-W 
Gusso - Pacheco.  
Začali jsme jako obvykle ztrátou, tentokrát 
6 IMP, když v první partii obě dvojice na NS 
vydražily 2 BT místo lepších 3♦. Venezuelan 
vynesl standardně nelicitovanou barvu ♥ od 
KJ1086, kdežto Kopřiva spekulativně ♠Q od 
Q7 skrz za ním dražené piky.  
V druhé partii splnily oba týmy 4♠. V třetím 
jsme ztratili 11 IMP, když Volhejn položil 
trochu zbrkle Blackwooda a po odpovědi na 
něj se již nedalo před nevycházejícím sle-
mem zastavit.  

 
Volhejn, Illa, Štulc, Kopřiva, Fořt, Jireš 
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Naši se ale nenechali špatným úvodem 
rozhodit a Volhejn hned v následující partii 
získal body zpět. 
 ♠95 

♥AJ63 
♦KQ75 
♣A52 

 

♠7 
♥1074 
♦AJ1084 
♣KJ76 

 

 

♠AKQJ10643
♥98 
♦96 
♣4 

 

♠82 
♥KQ52 
♦32 
♣Q10983 

 

 
Oba týmy hrály 4♠ z Východu po zahájení 
Severu. A u obou stolů také přišel shodný 
výnos - ♥K. Zatímco v zavřené pokračoval 
soupeř malým srdcem do esa a dalším srd-
cem, po kterém již nelze závazek porazit, 
Volhejn okamžitě v druhém zdvihu změnil 
na kára. Získali jsme potřebných 12 IMP 
a trochu stáhli náskok soupeřů.  
V páté partii vylicitovali Kopřiva – Jireš 
optimistické 4♥, ve kterých chybí 4 zdvihy 
shora a pátý odevzdali na nesedící expas. 
Soupeři se spokojili s méně ambiciózními 
2♠, které však bez problémů splnili.  
V partiích 6 a 7 obě strany licitovaly 
a splnily 3 BT a 3♥. V partii 8 Jireš – 
Kopřiva místo kontra na 4♠ za 300 pro nás 
přelicitovali na 5♥ za 50 pro soupeře. Na-
štěstí na těchto mistrovstvích nebývá velkou 
chybou jít dále, protože stejnou tendenci 
mají i soupeři. V zavřené dokonce Venezue-
lané po stejném úvodě dražby napálili 6♥ 
a spadli dvakrát. Další malý zisk přišel 
i v následující partii. Jireš – Kopřiva hráli 
bez odporu soupeřů 2♥. V zavřené řekli 
soupeři ještě 2♠, které Volhejn kontroval. 

Soupeřům vše sedělo, takže spadli jen jed-
nou, ale rozdíl 200 proti 110 dal 3 IMP. Po 
devíti partiích byl tedy stav celkem vyrovna-
ný 18:23 pro soupeře. 
V partii 10 jsme bez vlastního zavinění ztrati-
li 13 IMP, když soupeři v otevřené vydražili 
slem, který má jen velmi malou procentuální 
šanci. Štěstí ale přeje odvážným, a tak byly 
trumfy 2-2 a trefový expas seděl. Rozdání 11 
bylo také zadarmo, ale mně se líbilo, protože 
dokumentuje bojovný styl, jaký mám rád 
a jakým se musí na mistrovstvích hrát i zdán-
livě nezajímavé partie. 

Rozdání 11 
oba v první,
rozdával Jih

♠Q10852 
♥Q3 
♦K108 
♣K95 

 

♠J7 
♥865 
♦AQ73 
♣QJ64  

♠AK43 
♥KJ4 
♦J962 
♣32 

 

♠96 
♥A10972 
♦54 
♣A1087 

 

 
Otevřená: 

Západ 
Jireš 

Sever Východ
Kopřiva

Jih 

   pas 
pas 1♠ pas 2♥ 
pas pas pas  

 
Zavřená: 

Západ Sever 
Fořt 

Východ Jih 
Volhejn 

   pas 
pas pas 1♦ 1♥ 
2♦ 2♠ pas pas 
3♦ pas pas pas 
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2♥ nebo 2♠ nejsou vůbec procházkou rů-
žovou zahradou, ale dají se díky dobrým 
rozlohám splnit, což také v otevřené 
Venezuela předvedla. 
V zavřené ještě soupeři zabojovali 
a sehrávali 3♦. Volhejn vynesl pik, který 
vzal hlavní hráč v ruce esem. Pak zahrál 
nesedící karový impas a Fořt vrátil srdcovou 
dámu. Východ pokryl králem a Jih esem. 
Vrácená ♥10 vypracovala srdcový zdvih. 
Hlavní hráč trumfl ještě jednou do esa 
a zahrál ♠K a přebil malý pik. Ze stolu ale 
není rychlý přechod, a tak se Sever dostal na 
♣K a třetí trumfnutí nechalo hlavního hráče 
s malou pikou v ruce. Bez dvou za 100. 
V partiích 12 a 13 jsme se lépe orientovali 
v oblasti částečných závazků a snížili ztrátu 
na 10 IMP. 
Bohužel místo zisku přišla další ztráta. 
V rozdání 14 musel Kopřiva v průběhu 
partie vracet z Východu do 3 BT, když viděl 
na stole karty Severu. Správně zvolil trefo-
vou barvu. 

 ♣Q9  

♣AJ72 
 

 
♣10654 

 ♣K83  
 
Naneštěstí zvolil ♣4, která zadala devátý 
zdvih. Správné zahrání ♣10 nebylo u stolu 
tak zřetelné. 
V partii 15 je 5♦ z EW, pokud sedí alespoň 
jeden ze dvou impasů. To sice bylo, ale 
Jireš – Kopřiva se zastavili na 4♦ 
a v zavřené dokonce Venezuela přes Vo-
lhejnovo zahájení 1♥ vydražila 3 BT. Fořt 
vynesl raději od ♠1098752 než ♣Q8632, 
i když  z pobídkového kontra soupeřů se 
dalo u nich čekat něco v pikách. Jedině tref 
závazek porážel, a tak další ztráta 6 IMP. 

Vylepšit skóre mohla ještě partie 16. To bude 
určitě partie, o které se bude ještě dlouho psát 
v bridžových časopisech. 

Rozdání 16 
EW v druhé
rozdával W 

♠QJ6 
♥AKQ732
♦A983 
♣- 

 

♠7543 
♥85 
♦- 
♣A876543 

♠K82 
♥J964 
♦K1075 
♣J9 

 

♠A109 
♥10 
♦QJ642 
♣KQ102 

 

 
V zavřené probíhala dražba jednoduše: 

Západ Sever 
Fořt 

Východ Jih 
Volhejn 

3♣ kontra pas…  
 
Západ spadl třikrát za 800. 
 
O to komplikovanější byla v otevřené: 

Západ 
Jireš 

Sever Východ
Kopřiva

Jih 

pas 1♥ pas 2♦ 
pas 3♦ pas 3 BT 
pas 4♣ pas 4♦ 
pas 4♥ pas 4♠ 
pas 6♦ pas…  

 
Západ vynes ♣A. Hlavní hráč zahrál technic-
ky dobře malé káro ze stolu a když dal Vý-
chod malou, položil dámu z ruky. Vrátil se 
zpět esem a opakoval kárový expas. Východ 
zdvih vzal a Jih už splnil svůj závazek. 
V bridžorámě ukázal skvělou techniku Islan-
ďan Thorvaldsson v zápase proti Číně.  
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Thorvaldsson 

 
Tady šla licitace: 
Západ 
Thorvaldsson 

Sever 
Wang 

Východ
Jonsson 

Jih 
Zhuang

pas 1♥ pas 2♦ 
pas 2♥ pas 3 BT 
pas 4♦ pas 4♠ 
pas 5 BT pas 6♦ 
pas pas pas  

 
2♦ byla forcing do hry. Pak mohl Wang 
v klidu licitovat 2♥ a po 3 BT ukazujících 
minimum ukázat 4♦ pokus o slem. 4♠ byl 
cue-bid a 5 BT pokus o velký slem. Thor-
valdsson rozmýšlel delší dobu nad výno-
sem. Pokud nevylučovali soupeři velký 
slem, muselo 5 BT ukazovat kontrolu prv-
ního kola v trefech. Vynesl proto ♣7! Také 
Zhuang dlouho přemýšlel, než přidal ze 
stolu, ale neuhodl a přebil trumfem. Při 
rozloze trumfů 4-0 pak už je jen velmi 
uzoučká cesta ke splnění. 
Stejný brilantní výnos dal i Řek Takis Kan-
navos v zápasu proti Monaku. 
Další partie už prakticky nic nezměnily. 
V rozdání 19 jsme ještě získali 6 IMP, když 
se Volhejn – Fořt zastavili na 4♦, zatímco 
soupeři šli do pěti, ale zápas skončil zaslou-
ženou výhrou Venezuely 10:20. Venezuela 
hrála agresivně a vyplácelo se to. Butler 
říkal: Volhejn – Fořt -2 a Jireš – Kopřiva -

22. Nu což, když to nejde se slabými, bude-
me se muset zhojit na silnějších.  

MS mixů 
Tomáš Fořt 

68 týmů ze všech koutů světa, mnoho mistrů 
světa, spousty známých bridžových hvězd 
a skvělý bridž. To bylo 2. mistrovství světa 
mixových týmů, které se hrálo paralelně 
s finále olympiády.  

 
Pohled do hrací místnosti 

 
Není divu, že soutěž má vysokou váhu. 
Vždyť prakticky každý, kdo si jen trochu 
brousil zuby na finále olympiády, zvláště pak 
mimoevropské týmy, zůstal i na tuto soutěž. 
Hrálo se 16 kol, která určila 4 finalisty. Za 
naši republiku se účastnily 2 týmy. Oba 
skončily víceméně podle očekávání, i když 
oba pomýšlely i na trochu více.  

 
Erdeová, Mašek, Pokorná, Kurka 
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Erdeová (Erdeová, Mašek, Pokorná, Kurka) 
skončila 18. a Volhejn (Volhejn, Morse, 
Dítětová, Fořt) 46. Náš druhý tým získal 
zajímavou posilu. Jo Morse, 33. na žebříčku 
amerických hráčů podle Master Points 
a 3. žena USA, je dlouholetá, i když 
v posledních letech nehrající, kapitánka 
USA na Bermuda Bowl. Byla jí ostatně i na 
posledním, konaném v roce 2000 přímo na 
Bermudách. Díky ní se dostaly další infor-
mace o České republice a našem týmu i na 
americké webové stránky a do amerických 
časopisů, kde figurují seznamy týmů s ame-
rickou účastí. 

 
Dítětová, Fořt, Morse, Volhejn 

 
Mezi pro nás zvláště populární hráče patří 
i Benito Garozzo. Jeho tým skončil ostatně 
15., jen o 3 místa před Erdeovou. S ním se 
bohužel žádný náš tým nepotkal. 

 
Vpravo čelem k nám Benito Garozzo 

 

Potkali jsme se u stolu ale samozřejmě 
s množstvím jiných, stejně populárních hráčů 
jako je Chagas, Stansby, Weichsel, Meltzer 
a další. Naše dvě družstva se také shodou 
okolností utkala v 3. kole spolu a zvítězila 
Erdeová 19:11. 
Ve finálovém zápase zvítězil mezinárodní 
tým e-bridge nad francouzským Bessis 
(M. Besis, V. Besis, C. d’Ovidio, P. Chemla) 
jen těsně 66:55. Ještě několik krabic před 
koncem vedli Francouzi o 3 IMP, ale pak 
vydražil jejich kapitán slem bez dvou es 
a bylo rozhodnuto. Nehrajícím kapitánem 
vítězů byl výkonný ředitel firmy e-bridge 
Pinhas Romik. V týmu hráli: Jill Meyers, 
Irina Levitina, Migry Tzur-Campanile, Sam 
Lev, John Mohan, Piotr Gawrys.  
 
V 13. kole potkal tým Erdeové brazilskou 
reprezentaci. 

Rozdání 3 
EW v druhé
rozdával S 

♠A73 
♥A94 
♦A103 
♣KJ63 

 

♠Q10962 
♥K8 
♦K6542 
♣10 

♠J 
♥QJ7652 
♦8 
♣AQ975 

 

♠K854 
♥103 
♦QJ97 
♣842 

 

 
Zavřená: 

Západ Sever 
Kurka 

Východ Jih 
Pokorná 

   pas 
pas 1♣ 2♥ kontra1) 
3♥ kontra2) pas 3♠ 
pas pas 4♥ pas 
pas kontra pas…  
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1) Negativní 
2) Silové 
 
Výnos dámou károvou prošel. Po něm ná-
sledovala trumfová 3, do které položil Sever 
♥9. Hlavní hráčka vzala dámou a pokračo-
vala ♠J. To vzal Sever esem a nyní stáhl eso 
trumfové. Následoval další pik, který hlavní 
hráčka přebila trumfem. Nyní už Východ 
musí kousnout do kyselého jablka. Hraje 
♣A a ♣9. Kurka bere klukem a pokračuje 
dalším pikem. Hlavní hráčka stahuje soupe-
řům poslední trumf a musí uhodnout, kterou 
trefu zahrát. Zahrála malou. Pokorná bere 
♣8, vyráží pikovým králem poslední trumf 
a Sever partii dohrává. Mínus 4 s kontrem 
v druhé. 
 
V otevřené byla dražba kratší: 
Západ 
Mašek 

Sever 
Chagas 

Východ 
Erdeová 

Jih 
Forte 

   pas 
2♠ 2 BT pas 3 BT 
pas pas pas  

 
Erdeová vynesla ♠J, a když vzal zdvih, 
pokračovala malou srdcí ke králi partnera. 
Druhou srdci Chagas vzal a zahrál káro do 
dámy a krále. Mašek vrátil tref a bylo bez 
pěti. Sice bez kontra (Jana nechtěla dát 
kontra Chagasovi), ale i tak tučný zisk. 
 
A ještě pěkná partie z téhož zápasu. 
Západ Sever 

Kurka 
Východ Jih 

Pokorná 
pas 1♥ 2♠ 3♠ 
kontra 4♣ pas 4♦ 
pas 4 BT pas 5 BT 
pas 6♥ pas…  

 

Rozdání 4 
oba v druhé
rozdával W 

♠A1084 
♥AKQ65 
♦872 
♣5 

 

♠K2 
♥J43 
♦K103 
♣J10987 

♠QJ9763 
♥9 
♦954 
♣A63 

 

♠5 
♥10852 
♦AQJ6 
♣KQ42 

 

 
Východ vynesl pik a následné zahrání trefu 
od Pepy Kurky jej staví do bezvýchodné 
situace. Pokud vskočí esem, hlavní hráč za-
hodí obě kára. Pokud propustí, získá Sever 
svůj tref a ještě mu vysnapuje krátké eso. 

 
Benito Garozzo a Jiří Mašek 

 

Kvalifikace na 
reprezentaci 2001 
Tomáš Fořt 

6.-7.1. se v kvalifikacích rozhodovalo 
o složení reprezentací na ME 2001 na Teneri-
fe. 
V kategorii open, kde bojovaly 3 týmy, není 
ještě rozhodnuto. Do finále postupuje tým 
Svobody (Svoboda, Mráz, Kurka, Jansa, 
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Vozábal, Zadražil) s náskokem 23 IMP před 
Kopřivou (Kopřiva, Filip, Pavlík, Fládr). 
Třetí skončil Volhejn (Volhejn, Fořt, Mar-
tynek, Martynek). 
V ženách porazila Pokorná (Pokorná, Svo-
bodová, Erdeová, Hnátová, Lančová, Tom-
číková) Dítětovou (Dítětová, Schulzová, 
Krásová, Žídková, Kulišanová) a kvalifiko-
vala se na ME. 
V seniorech porazil Hebák (Hebák, Nosek, 
Křížek, Šubrt) Picmause (Picmaus, Němec, 
Bahník, Pientka), a jede na Tenerife jako 
A team.  

1. liga 
Tomáš Fořt 

O víkendu 20.-21.ledna se odehrála první 
část 1. ligy. Po třech zápasech se ustálilo 
pořadí na čele víceméně podle očekávání.  

1. ACOL Kurka 68.0
2. Star Křížek 57.0
3. Calimero Vondřich 56.0
4. Polabiny Pardubice Franz 51.0
5. ZPAcz A Trutnov Hozda 49.0
6. SOVA A Vicher 43.5
7. Labe Pardubice Diblík 39.0
8. SUKL Peka 31.0
9. Jas Hebák 25.0

10. Ladies Bahníková 18.0
 
Střed tabulky však tak trochu překvapivě 
obsadili nováčci Trutnov a SOVA. Ale 
kvality Bohouše Picmause a Miloše Hozdy 
jsou známé a Sově evidentně prospěla par-
dubická posila Miloše Bahníka a Milana 
Šklíby. Na konci tabulky se také překvapivě 
drží vloni 4. JAS a 5. Ladies, i když naloso-
vání je svedlo s prvními třemi družstvy 
loňského pořadí. 
Následující rozdání jsou z dramatického 
zápasu Polabin proti Jasu. 

Rozdání 20
oba v druhé
rozdával W 

♠85 
♥K932 
♦9832 
♣854 

 

♠A962 
♥AJ4 
♦AKJ 
♣K76 

♠Q104 
♥Q65 
♦Q1065 
♣Q32 

 

♠KJ73 
♥1087 
♦74 
♣AJ109 

 

 
Nejčastějším závazkem byly 3 BT ze Západu. 
Na první pohled se zdá, že po trefovém výno-
su nemají šanci, ale druhý pohled ukáže, že 
jdou splnit i po něm. Tref vezme hlavní hráč 
králem v ruce. Bez piků to nejde, tak Západ 
hraje pik. Protože je nebezpečným soupeřem 
Sever, je lepší zahrát jej do desítky. Tu bere 
Jih klukem a vrací srdce. Hlavní hráč musí 
vzít esem a odehraje 4 kola kár a na poslední 
zahodí tref. Pak hraje ze stolu pikovou dámu, 
kterou Jih pokrývá králem a od Severu vypa-
dává osmička. Jih ale také musel na kára 
dvakrát zahodit. Pokud by zahodil pik, piky 
táhnou a hlavní hráč udělá 3 pikové, 
1 srdcový, 4 kárové a 1 trefový. Pokud zaho-
dí obě srdce, zničí si spojení k partnerovi 
a hlavní hráč jej vpustí například pikem, aby 
dostal ještě trefový zdvih. Musí tedy zahodit 
alespoň jeden tref a hlavní hráč pak v klidu 
vypracuje srdcový zdvih. 
U našeho stolu však přišel kárový výnos 
a Daniela Hnátová pak měla čas k vypraco-
vání srdcového zdvihu. Aby dokázala přehled 
o partii, dostala se po dvojím zahrání piků na 
srdce podruhé na stůl, vyimpasovala mi ♠7 
a udělala +1.  
A na závěr ještě třetí pohled na partii po 
trefovém výnosu. V praxi Jih velmi ztíží 
hlavnímu hráči partii, když vezme v druhém 
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zdvihu zahraný pik do desítky králem místo 
klukem. Hlavní hráč pak určitě neuhodne, 
kde je pikový kluk, a při troše nepozornosti 
může odevzdat 2 pikové, 1 srdcový 
a 2 trefové zdvihy. 
V následující partii pomohli trochu soupeři. 

Rozdání 24 
oba v první 
rozdával W 

♠876 
♥J84 
♦AQ108 
♣K85 

 

♠54 
♥AK1076 
♦J96 
♣J97 

 ♠J103 
♥Q932 
♦42 
♣AQ63 

 

♠AKQ92 
♥5 
♦K753 
♣1042 

 

 
Západ 
Hnátová 

Sever 
Illa 

Východ
Frabša 

Jih 
Fořt 

pas pas pas 1♠ 
pas 2♦ pas 3♦ 
pas 3♠ pas 4♠ 
pas pas pas  

 
V první chvíli jsem chtěl zapasovat hlášku 
2♦, ale bál jsem se, že soupeři pak snadno 
najdou srdcový fit. Po ukázání druhého fitu 
se mi situace s vedlejším singlem začala 
líbit a dorazil jsem na 4♠.  
Potěšilo mě, že stůl vypadal přesně, jak 
jsem si jej představoval. Mnohem méně se 
mi líbilo, že Daniela zahrála dvě vysoká 
srdce. Když má ♥AK a nezahájila, tak už 
určitě nemá ♣A. To mi dost ničí partii. Ale 
stále ještě mám šanci. Přebíjím druhé srdce, 
vytrumfovávám a odehrávám i poslední pik, 
na který zahazuji tref a Východ srdce. Pak 
stahuji kára. Na stole mi zůstává jen ♥J 
a ♣K8. Východ si nechal ♥Q a ♣AQ. Hraji 

ze stolu srdce, a Východ je v nuceném výno-
su.  

2. liga 
Tomáš Fořt 

V příjemném prostředí jednoho z nejhezčích 
klubů u nás v Novém Městě nad Metují se 
konal první turnaj 2. celostátní ligy. I tak dost 
vysokou úroveň hry v naší druhé nejvyšší 
celostátní soutěži zvýšilo ještě použití zástěn 
a připravených rozdání, takže na každém 
stole se hrály zvláštní krabice. Toto uspořá-
dání zachovalo atraktivitu hraní na stejné 
krabice a bránilo vzniku z minulých let zná-
mých problémů s nepřesným nadublováním 
krabic. 
 
Dařilo se hlavně moravským družstvům a po 
odehrání prvních pěti kol se ustálilo pořadí: 
 
  1. Vamoz Ostrava Frabša jun. 93 
  2. Rožnov Hlaváč 89 
  3. Logik Olomouc Večeřa 85 
  4. Semtex Pardubice Krausová 83 
  5. Liberec Vild 79,5 
  6. Birds Praha Krása 79 
  7. ZPAcz Trutnov Horáček 69 
  8. Neratovice A Šmíd 68 
  9. Sova B Volák 68 
10. Nové Město nad Metují Lhotský 57 
11. Swing Praha Nulíček 54 
12. Dynobel Teplice Netuka 52 
 
Ještě ale není nic rozhodnuto, hráče čeká 
dalších 6 zápasů a pak finálové boje o postup 
a sestup. 
 
Obratová partie se vyskytla v rozdání 26 ve 
4. kole. V zápase Teplic proti Novému Městu 
se stalo následující: 
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oba v druhé 
rozdával E 

♠4 
♥95 
♦AJ97632 
♣974 

 

♠KQ1032 
♥AQJ83 
♦108 
♣K 

 ♠J985 
♥K1072 
♦K 
♣J632 

 

♠A76 
♥64 
♦Q54 
♣AQ1085 

 

 
Západ 
Křivánek 

Sever 
Lhotský 

Východ
Netuka 

Jih 
Baláš 

  pas 1 BT 
2♠ 3♠ pas 3 BT 
pas pas pas  

 
Těžko zazlívat teplickému hráči, že vynesl 
♠K. Stůl vzal esem a zahrál károvou dámu. 
Křivánek bez váhání přidal desítku. Hlavní 
hráč usoudil, že ♦8 je u Východu a že jeho 
jediná šance je impas. Zahrál jej a soupeři 
stáhli následujících 10 zdvihů. -6 za 600 pro 
Teplice. Kdyby Jih uhodl kára, 3 BT by 
splnil a zapsal by také 600, ale tentokrát na 
svou stranu. Rozdání je o to zajímavější, že 
i přes jeho katastrofický průběh by mohlo 
skončit ziskem pro padající. Na lince EW 
jdou 4♠ za 620, a to by znamenalo 1 IMP 
pro Nové Město. Jenže poznat, zda se mají 
hrát 4♠ nebo 4♥ bez nahlédnutí do karet 
soupeřů, jak se dělí tyto barvy, nelze. EW 
nakonec zvolili 4♥ a ty Sever dvakrát pora-
zil bravurním pikovým výnosem.  

Strojové míchání 
Jiří Baláš, Ondřej Tyč 

Vzhledem k tomu, že již déle než rok fir-
ma FINESKO nabízí zajištění namíchaných 

rozdání pro jakoukoliv bridžovou akci nebo 
turnaj a tato služba je poměrně hojně využí-
vána kluby z celé republiky, rozhodl jsem se 
informovat čtenáře Bridžové revue o okol-
nostech a podmínkách, za kterých k přípravě 
hotových rozdání dochází. 

Za rok 2000 bylo namícháno a dodáno na 
soutěže přibližně 5 000 rozdání. Zajišťovali 
jsme například I. a II. celostátní ligu, turnaje 
celostátní skupinové soutěže, přebory repub-
liky a některé velké ceny. 

Cena za jedno rozdání je 2,50 Kč. Pokud 
pořadatel požaduje ke krabicím přiložit 
i předtištěné zápisové lístky s diagramem 
rozdání, zvyšuje se cena na 3,50 Kč za jedno 
rozdání. 

Rozdání jsou náhodně generovaná počíta-
čem a k jejich přípravě je používán míchací 
stroj od švédské firmy Jannersten spolu 
s příslušným počítačovým softwarem přímo 
od výrobce. Míchací stroj pracuje na principu 
čárových kódů, které jsou vytištěny na kar-
tách. Z toho vyplývá, že k přípravě rozdání se 
používají speciální karty a krabice, jež máme 
k dispozici. Upozorňuji, že zakoupení tohoto 
vybavení představuje poměrně nákladnou 
investici, výrazně přesahující 100.000 Kč. 
Navíc je nutno počítat s určitou poruchovostí 
citlivého zařízení, které je možné opravit 
pouze u výrobce ve Švédsku.  

Příprava rozdání není záležitost jednoduchá 
ani krátkodobá. Například namíchat rozdání 
na I. celostátní ligu (480 krabic) zaměstná 
jednoho pracovníka na dobu tří pracovních 
dnů. To ovšem jen v případě, že jak počíta-
čový software, tak míchací stroj pracují per-
fektně a bez problémů. Jinak se může přípra-
va protáhnout i na celý pracovní týden, proto 
je nutné objednávat připravená rozdání 
s dostatečným předstihem. Při dostatku času 
je snazší zamezit případným chybám, jejichž 
počet se minulý rok pohyboval řádově 
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v desetinách procenta a byly způsobeny 
většinou lidským faktorem. 
Čtenáři se možná na jazyk vkrádá otázka, 

jakým způsobem je zajištěna anonymita 
rozdání a jak je zabráněno jakémukoliv 
úniku informací.  

Na přípravě rozdání pracuje vždy pouze 
osoba, která není členem českého bridžové-
ho svazu ani žádného oddílu, bridž nikdy 
nehrála a nezná ani jeho pravidla a zásady. 
Souhrnné diagramy rozdání tatáž osoba po 
namátkové kontrole vkládá do obálek, které 
jsou následně zapečetěny a mohou být ote-
vřeny až po odehrání příslušného kola. 
Firma FINESKO zároveň ručí za to, že 
připravená rozdání i se zalepenými obálka-
mi jsou předána vždy pouze pořadateli pří-
slušné bridžové akce, případně hlavnímu 
rozhodčímu. 

V případě zájmu o připravená bridžová 
rozdání použijte prosím následující kontakt: 
Jiří Baláš, tel.: 0606/606 613, e-mail: 
balas@finesko.cz. 

 

Kdo se ptá, ten se 
dozví … ? 
Michal Králík (přeloženo s laskavým svo-

lením British Bridge Magazine) 

Každý hráč má právo znát všechny infor-
mace, které si jeho protivníci vyměnili. 
Avšak nadměrné dotazování může být 
i dvousečnou zbraní. 
Reprezentant Anglie Lior Zivan předvedl na 
17. mistrovství Evropy juniorských týmů 
velmi nápadité použití Blackwoodovy kon-
vence, když potřeboval zjistit, jak vypadá 
držení kritické barvy u protivníků. 
 

EW v druhé
rozdával N 

♠103 
♥542 
♦AQ84 
♣K984 

 

♠QJ54 
♥AQ8 
♦J5 
♣Q753 

♠AK62 
♥K107 
♦K7632 
♣A 

 

♠987 
♥J963 
♦109 
♣J1062 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Wade  Zivan  
1 BT1) pas 2 BT2) pas 
3 ♦3) pas 3 ♠  pas 
4 ♠ pas 4 BT4) pas 
5 ♦5) pas6 5 ♥7) pas 
6 ♠8) všichni pasují 
 
1) 12 – 14 
2) Transfer do kár 
3) Popírá károvou podporu 
4) Blackwood na pět klíčových karet 
5) 1 nebo 4 klíčové karty 
6) Po dotazech na kárové držení 
7) Dotaz na ♠ Q 
8) Ukazuje ♠ Q a žádného krále 
 

V odpovědi na zahajovací hlášku partnera 
1 BT byly 2 BT transfer do kár a odpověď 
3♦ popírala dobré kárové doplnění. Když 
však partner zvýšil Zivanovu druhou barvu, 
začal uvažovat o slemu. Co potřeboval vědět? 
S největší pravděpodobností bude mít partner 
jedno eso, nejspíš srdcové. Klíčová je tedy 
informace, který z protivníků má kára, 
zejména eso kárové. Proto dal před cue-
bidem přednost Blackwoodově dotazu na pět 
klíčových figur, neboť očekával odpověď 
5♦. Partner opravdu dražil 5♦ a Sever, který 
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se Zivanem seděl na jedné straně zástěny, 
položil několik dotazů týkajících se kárové-
ho držení. Zivan si nyní byl téměř jist, že 
eso kárové je u Severu, a požádal partnera, 
aby dražil slem, pokud má pikovou dámu. 
Partner vyhověl. S listy, jako jsou tyto, 
nejsou vyhlídky na splnění příliš vysoké. 
Pokud však víte, že kárové eso má Sever, 
šance se výrazně vylepší. 
Poznámka na závěr: 
Je nějaká pomoc? Zkuste se řídit radou, 
kterou mi dal Elmar Pientka. Je jednoduchá. 
Ten z Vašeho páru, který dává poslední pas, 
si nechá celou dražbu podrobně vysvětlit 
pro sebe, a hraje-li se bez zástěn, i pro svého 
partnera. 
Protivníkům nepomůžete a sami se dozvíte 
vše potřebné.  

Pěkný manévr 
Michal Zadražil 

V párovém turnaji na Alfonsce, na jednom 
z populárních bridžových týdnů Marušky 
Jelínkové, kde jsem hrál proti Petrovi Jelín-
kovi, jsem propásl šanci zahrát na něj pěkný 
manévr. 

 ♠A10 
♥10642 
♦AJ10982 
♣A 

 

♠Q85 
♥J83 
♦Q 
♣QJ7654 

 ♠742 
♥Q 
♦643 
♣K109832

 

♠KJ963 
♥AK975 
♦K75 
♣- 

 

 
Hrajete z Jihu 6♥ po dražbě  

Západ Sever Východ Jih 
   1♠ 
pas 2♦ pas 2♥ 
pas 4♥ Pas 6♥ 
pas pas pas  

 
Péťa vynesl dámu károvou, kterou vezmete 
na stole a zahrajete srdci do esa. Když Vý-
chod přidá dámu, vypadá to, že obě červené 
dámy byly singl. Protože se o partii stále moc 
neví, co se stane, když se na to spolehnete 
a zahrajete malé srdce z ruky?. Skočí tam 
Západ jen proto, aby se srazil s králem part-
nera a zadal nesplnitelný slem a pak řekl, že 
jste šílenec, nebo dá malou a vyrobí si nulu, 
když byla normální dražba a jen se vám ne-
zdálo, že jsou trumfy 2-2? 
V téhle partii je bezpečné skočit klukem, 
protože se singl kárem mi partner dá snap, 
pokud kluka převezme králem. Jenom je 
třeba manévr vymyslet rychle, protože není 
příliš etické po velkém přemýšlení deklarují-
cím další trumf položit kluka.  

Klamavá zahrání 
hlavního hráče 
Vladimír Machát 

Situace, kdy hlavní hráč přidává ze svého 
listu k barvě vynesené levým obráncem, jsou 
mnohdy příležitostí ke klamavému zahrání. 
Nejčastěji tato situace nastává již při zahajo-
vacím výnosu. Předpokládejme, že toto je 
rozložení vedlejší barvy v trumfovém závaz-
ku: 

(1) ♠Q92  

♠AKJ65
 

♠74

 ♠1083  
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Do výnosu ♠K přidává Východ ♠7. Soupe-
ři markují klasicky – velkou od dubla. Jedi-
nou šancí, jak zabránit snapu ve třetím kole 
piků, je přidat do prvního zdvihu ♠3, proto-
že to nevylučuje následující rozložení piko-
vé barvy:  

(1a) ♠Q92  

♠AKJ65 
 

 ♠1087 

 ♠43  
Jakákoli jiná karta než ♠3 okamžitě prozra-
dí, že ♠7 byla buďto singl, nebo vyšší 
od dubla. 
Nyní předpokládejme následující rozložení 
boční barvy: 

(2) ♠Q92  

♠AKJ65 
 

 
♠874

 ♠103  
Do výnosu ♠K přidává Východ ♠4. Zámě-
rem hlavního hráče je přimět Západ, aby 
pokračoval v barvě a vypracoval ♠Q na 
odhoz v jiné barvě. Nejlepším způsobem, 
jak toho dosáhnout, je odhodit do prvního 
zdvihu ♠10, protože ♠10 nevylučuje násle-
dující rozložení pikové barvy:  

(2a) ♠Q92  

♠AKJ65 
 

 ♠43 

 ♠1087  
Postup hlavního hráče je možné shrnout do 
pravidla: Hlavní hráč markuje shodně jako 
obránci, hraje velkou kartu, přeje-li si po-
kračování v barvě, zatímco malá karta má 
obránce od pokračování v barvě odradit. 

(3) ♠Q92  

♠AKJ105 
 

 
♠75 

 ♠643  

Do výnosu ♠K přidává Východ ♠7. V tomto 
případě nemůžete jako hlavní hráč obránce 
nijak zmýlit. Přidáte-li ♠6 nebo ♠3, vždy 
přidáváte nižší kartu než byla karta zahraná 
levým obráncem. Vždy bude u Východu 
indikována ještě jedna nižší karta než ♠7. ♠6 
- 4 - 3 jsou pro účely znesnadnění komunika-
ce soupeře stejně vysoké – tak jako jsou na-
příklad stejně vysoké ♠Q - J - 10 - 9 proti 
♠A pro účely impasu na krále. V případě (1) 
tomu tak není – podmínky pro klamavé za-
hrání jsou příznivé, protože máte právě jed-
nu kartu nižší a dvě karty vyšší než je karta 
přidaná pravým obráncem.  

(4) ♠Q92  

♠AKJ65
 

♠84 

 ♠1073  
Také v tomto případě jsou vaše šance na 
úspěšné klamavé zahrání mizivé, neboť máte 
dvě karty nižší a jednu kartu vyšší než je ♠8 
zahraná Východem – vynášející bude scho-
pen správně identifikovat držení partnera. 

(5) ♠Q92  

♠AKJ63  ♠1074

 ♠85  
Tato pozice je podobná případu (3). Po při-
dání ♠4 jsou obě vaše karty vyšší než karta 
zahraná Východem – ať přidáte jakoukoli 
kartu, vynášející se nemůže zmýlit a ♠4 
rozšifruje jako 3-list. V případech, kdy sou-
peřem zahraná karta je jednoznačná a vaše 
přidání nemůže vytvořit alternativu, je žá-
doucí, abyste odhazovali náhodně.  
Povědomost o tom, že kompetentní hlavní 
hráč z určité kombinace odhodí v určité pozi-
ci konkrétní kartu, může přinést užitek 
i obráncům. V následujícím příkladech vždy 
vynášíte ♠K proti srdcovému závazku: 
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(6) ♠Q98  

♠AKJ63 
 

 
 

Má-li partner pikový singl nebo dubl, potře-
bujete mu dát snap. Má-li partner 3-list nebo 
4-list, potřebujete přejít na jinou barvu dří-
ve, než si hlavní hráč vypracuje odhoz na 
♠Q. Mohou nastat následující případy: 
a) partner přidá ♠2. Nezávisle na počínání 

hlavního hráče, ♠2 je jednoznačně nega-
tivní. Všechny karty hlavního hráče jsou 
stejně vysoké. 

b) partner přidá ♠4, hlavní hráč přidá vyšší 
kartu - ♠10, 7, 5. Přidá-li partner druhou 
nejvyšší kartu ve hře, je pozice nejedno-
značná. Partner může mít singl, dubl 4 - 
2, nebo třílist. Zdá se tedy, že je správné 
pokračovat ♠A. Ve skutečnosti je pozice 
dána nejen kartou, kterou přidal partner, 
ale také zachováním hlavního hráče. By-
la-li ♠4 odrazující, znamená to, že hlav-
ní hráč přidal klamavě vyšší od dubla 10 
- 2, 7 - 2 nebo 5 - 2. Je-li ♠4 od 4 – 2, 
potom jsou všechny karty hlavního hrá-
če 10, 7, 5 stejně vysoké. Hlavní hráč 
proto mohl se stejnou pravděpodobností 
zahrát libovolnou z nich, zatímco 
v případě zahrání od dubla neměl jinou 
volbu – musel hrát kartu, která je tech-
nicky správná. To je klasický případ 
uplatnění pravidla omezeného výběru. 
Podle pravidla omezeného výběru tedy 
považujeme ♠4 za povzbuzující. 

c) partner přidá ♠4, hlavní hráč přidá ♠2. 
Zde je něco divného. Partner nemůže 
mít dubl 4-2, ale proč by hlavní hráč 
prozrazoval nejednoznačnou pozici při-
dáním 2 od dubla? Pravděpodobné je, že 
se barva dělí 4-1 a singla může mít part-
ner i hlavní hráč. Zahrání hlavního hráče 
♠2 od 10 - 7 - 5 - 2 je správné, protože 

podle případu b) by zahrání vyšší karty 
nejspíše pozici brzy prozradilo.  

d) partner přidá ♠5. Nejednoznačná je pouze 
pozice, kdy hlavní hráč přidá nižší kartu - 
♠4 nebo ♠2. Přidání ♠7 nebo ♠10 hlav-
ním hráčem objasňuje pozici. Podle pra-
vidla omezeného výběru usuzujeme, že 
♠5 je povzbuzující. Hlavní hráč musel 
zahrát ♠2 od ♠10-7-2, zatímco od ♠4-2 
mohl přidat libovolně. 

e) partner přidá ♠7 nebo ♠10. Protože ♠7 
ani ♠10 nemůže být od 3-listu, je pokra-
čování v barvě indikováno bez ohledu na 
zachování hlavního hráče. Hrajete-li ale 
proti stejnému soupeři častěji, všimněte 
si, jakou kartu hlavní hráč zahrál z nevý-
znamného držení! Možná se taková in-
formace bude někdy hodit.  

Hrajte s Maruškou 
Marie Jelínková 

 
♠Q43 
♥5432 
♦432 
♣765 

 

♠J10 
♥76 
♦J109876
♣KQJ 

♠98765 
♥98 
♦K5 
♣A1098 

 
♠AK2 
♥AKQJ10
♦AQ 
♣432 

 

Závazek: 4♥. Výnos: ♣K. 
Soupeři stáhli tři trefy a zahráli pik. Ve 4♥ si 
nemůžete dovolit odevzdat žádný další zdvih. 
Piky a srdce máte uzavřené a v kárech máte 
jednu ztrátovou kartu. Protože vaše ztrátové 
káro je dáma a je u esa, můžete zkusit zahrát 
na to, že východ má ♦K - zahrát impas. Žád-
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ná jiná šance v tomto rozdání není. Abyste 
mohl zahrát kárový impas, musíte káro 
zahrát se stolu. Takže vezměte zdvih piko-
vou dámou a zahrajte káro k dámě, když 
bude držet, splníte. Stačí vytrumfovat a 
odehrát vysoké piky a ♦A. 

 
♠5432 
♥43 
♦AQ3 
♣7654 

 

♠76 
♥QJ1098 
♦J10 
♣KQJ10 

 ♠A 
♥K765 
♦987654
♣98 

 
♠KQJ1098
♥A2 
♦K2 
♣A32 

 

Závazek: 4♠. Výnos: ♥K. 
Máte čtyři potencionálně ztrátové zdvihy: 
jeden v pikách, jeden v srdcích a dva 
v trefech. Potřebujete se jednoho zbavit. ♦Q 
na stole je zdvih navíc, na který můžete 
odhodit jednu ze svých ztrátových karet. 
Potřebné čtyři zdvihy snadno vypracujete 
v pikách. Po vyražení ♥A uděláte pět piko-
vých zdvihů, což je o jeden více než potře-
bujete. 
Protože vám nehrozí okamžité stažení čtyř 
zdvihů můžete si dovolit vytrumfovat. Na-
víc se tím chráníte před možností, že někte-
rý z obránců má jen jedno nebo dvě kára 
a pak by snapnul jeden z vašich zdvihů. Až 
soupeři vezmou pikové eso, mohou stáhnout 
srdce, ale vy vezmete další zdvih, a bude-li 
to potřeba, dotrumfujete a na třetí káro od-
hodíte z ruky tref. V kárech musíte samo-
zřejmě nejprve odehrát krále a teprve pak 
eso a dámu. Pokud byste zahráli v kárech 
nejprve eso nebo dámu, neměli byste pře-
chod na odehrání druhé figury.  

Lámejte si hlavu 
s námi - řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
 ♠953 

♥A6 
♦Q9764 
♣843 

 

♠J642 
♥J1073 
♦852 
♣106 

♠Q108 
♥K95 
♦A103 
♣J952 

 

♠AK7 
♥Q842 
♦KJ 
♣AKQ7 

 

 
Máte jen 8 zdvihů. 2 pikové, 2 srdcové, jen 
1 kárový a 3 trefové, protože trefy se nedělí. 
Bylo by chybou zkusit napřed trefy. Správné 
je začít zahráním ♠7 a jejím propuštěním. 
Soupeři seberou a vrátí srdce. To vezmete 
dámou a teprve nyní stáhnete své zdvihy 
v pikách a trefech. Tím jste Západ zbavili 
komunikací a jemu nezbude, než vám, až 
zahrajete káro nebo tref, po stažení jedné 
velké karty odevzdat zdvih na třetí káro. 
Problém 2 
Je to jednoduché, stačí spočítat zdvihy hlav-
ního hráče. Šest srdcových, pikové eso a eso 
s dámou v trefech, to je celkem devět. Kdyby 
měl sehrávající kárové eso, byl by to desátý 
zdvih. Musíme vskočit ♦K, zvláště když 
sehrávka ukazuje, že hlavní hráč hraje malou 
ke klukovi v ruce. Jestli má singl kluka, 
opomenutí vzetí zdvihu prohraje závazek, 
protože náš ♦K bude vyimpasován proti 
trumfům. 
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 ♠1074 
♥K92 
♦Q1096 
♣AQ4 

 

♠QJ52 
♥43 
♦A432 
♣K92 

 ♠K63 
♥85 
♦K875 
♣J1083 

 

♠A98 
♥AQJ1076
♦J 
♣765 

 

 

Představujeme 
kluby – BK Máj 
České Budějovice 
Lucka Augustovičová 

Bridžový klub Máj 
České Budějovice 
založil v roce 1989 
můj otec s manželi 
Täuberovými a Kyp-
tovými. Počátky naše-
ho klubu nebyly jed-
noduché. Hrávalo se 
porůznu. Jen občas se 
sešlo 8 hráčů, kteří si 
mohli zahrát na dvou 

stolech. Jeden stůl postavili u Täuberů 
v kuchyni a druhý v obýváku. Ale to je již 
dávnou minulostí. V průběhu dalších let se 
náš klub početně rozrůstal, takže dosud 
prošlo naším klubem již 87 hráčů. 
Často jsme se stěhovali, až jsme zakotvili 
v KD Slávia v centru města, kde si pronají-
máme místnost. Klub věnuje velkou pozor-
nost výchově mladé generace. V uplynulých 
letech se zaměřil na studenty českobudějo-

vických gymnázií, kam se hraní bridže hodně 
rozšířilo. Dnes působí v rámci našeho klubu i 
klub gymnázia v Jírovcově ulici, jehož člen-
kou jsem i já. 
Po celých 11 let vede můj otec, který je ve-
doucím klubu, přesné statistiky, výsledky 
a žebříčky. Nyní má BK Máj ČB 37 stálých 
členů a patří početně k největším v republice. 
V našem klubu hraje jistě i nejstarší aktivní 
hráč: primář MUDr. Ladislav Šabata, který 
letos oslavil 90 let. I ve svém věku si udržuje 
skvělou výkonnost a patří mezi naše nejlepší 
bridžisty. Jen ty oči, kdyby lépe sloužily. 
MUDr. Šabata byl v minulosti dlouholetý 
vedoucí původního českobudějovického 
klubu se sídlem v krajské nemocnici. Tento 
původní českobudějovický klub se téměř 
rozpadl. V roce 1991 bylo jeho 6 členů přija-
to do BK Máj České Budějovice.  
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Hracím dnem klubu je čtvrtek. Hrajeme od 
18 hodin, a to všechny druhy soutěží. Párá-
ky, individuály, týmy, skupinovky. Naši 
hráči se zúčastňují celostátních akcí. Již 
8 let pořádáme Velkou cenu Českých Budě-
jovic. Naše 1. družstvo hraje 2.ligu, další 
družstva 3.ligu. 
Pokud na svých cestách někdy zavítáte do 
Českých Budějovic, přijďte si k nám ve 
čtvrtek zahrát. Budete vítáni!  

Bridžové osobnosti - 
Jan Volhejn 
Tomáš Fořt 

 
Ahoj Honzo. Zažil jsem tě na mnoha turna-
jích jako hráče, dokonce jsme spolu hráli 
Velkou cenu Nového Města nad Metují 
a několik ligových zápasů. Ale ještě více tě 
mám zafixovaného jako skvělého rozhodčí-
ho z našich i mezinárodních turnajů. 

Jak dlouho již vlastně hraješ bridž? A jak jsi 
se dostal k rozhodování? 
Bridž hraji už bezmála dvacet let. Bridž jsme 
se doma naučili podle knihy Poláka a Švece 
"Učme se bridž" a začínali jsme rabrovým 
bridžem v dlouhodobé rodinné soutěži. Se 
soutěžním bridžem jsem se společně 
s bratrem seznámil při vysokoškolských 
studiích na otevřených párácích v Praze, 
které tehdy řídil ing. Mařík. Na jeho soutě-
žích mne zaujalo, jakou paletu různých rozpi-
sů střídání používá, a začal jsem se zajímat 
o organizaci a výpočet soutěží. Pamatuji si, 
jak v dobách, kdy VC Flora Olomouc byl 
"největší polský turnaj v Čechách" - účastnilo 
se ho přes stovku dvojic - jsme přes noc 
počítali výsledky páráku. Samozřejmě ručně. 
Fascinovalo mne, jak rozsáhlé know-how je 
zapotřebí a jaká sada různých pomůcek 
a triků se přitom používá. 
Bratr se lépe naučil hrát karty, mně šlo spíš to 
řízení soutěží. Inu, kdo to umí, ten to dělá, 
kdo to neumí, ten to řídí... 
 
Jak často nyní hraješ, jaké soutěže a s kým? 
Bridž teď na žádné pravidelné soutěži nehra-
ji. Nejvýznamnější soutěží, kterou hraji pra-
videlně, je Ošerovský tref. Chystám se ale, že 
zase zkusím brát karty častěji do ruky. 
 
Jaké největší soutěže jsi řídil nebo se na je-
jich řízení podílel? 
Již delší dobu řídím různé, převážně párové 
soutěže ČBS včetně těch nejvyšších. Záslu-
hou podpory tehdejšího ÚČBS jsem v roce 
1996 absolvoval v Miláně týdenní kurs roz-
hodčích pořádaný EBL a úspěšně jsem složil 
zkoušky. Postrkován Jirkou Štulcem (díky!) 
jsem pak požádal EBL o možnost uplatnit 
svou novou kvalifikaci na mezinárodní sou-
těži; příležitost jsem dostal jako rozhodčí na 
týmovém mistrovství Evropy 1997 v italském 
Montecatini. To si jistě pamatuješ, protože jsi 
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tam byl v českém reprezentačním týmu. 
Později jsem ještě pracoval jako rozhodčí na 
mezinárodních soutěžích hraných u nás: na 
párovém mistrovství světa juniorů loni 
v Nymburce a na ženském bridžovém festi-
valu letos v Praze. 
 
Co ti přineslo řízení mezinárodních soutěží? 
Práce po boku špičkových světových roz-
hodčích je obrovská škola. Byl jsem nadšen, 
že i profesionální rozhodčí s nesmírně hlu-
bokou znalostí pravidel a všech jejich dů-
sledků jsou ochotni o konkrétních problé-
mech přátelsky diskutovat s méně zkušený-
mi kolegy. Další velkou zkušeností bylo 
setkání s postupy odvolacích výborů na 
mezinárodních soutěžích. V tomto směru se 
u nás musíme mnoho učit. Jedním 
z předpokladů organizace korektní soutěže 
poskytující hráčům možnost řádné kontroly 
výpočtu výsledků a čas pro odvolání 
k odvolacímu výboru je vytvoření většího 
časového prostoru mezi koly a po skončení 
soutěže. Jestliže se dvoukolový párák do-
hraje v sedm večer a do osmi mají být vy-
hlášeny výsledky, protože se zamyká sál, 
tak výpočtář i případný odvolací výbor 
pracují pod časovým tlakem neumožňujícím 
dojít spolehlivě k regulérním výsledkům. 
 
Máš nějaký bridžový vzor, oblíbené hráče 
nebo rozhodčí? 
Ano, je to rozhodčí Antonio Riccardi, zná-
mý mezi českými hráčkami jako Toníček. 
Ten dokáže na soutěži udržet přátelskou 
atmosféru, aniž by přitom slevil 
z dodržování pravidel nebo časových limitů 
a aniž by na něm bylo znát, jak náročný 
úkol to je. 
Co bys doporučil klubům, které chtějí přilá-
kat nové hráče? 
Vytvořit v klubu přátelskou atmosféru neto-
lerující hulvátství. Bridž je hra a má hráče 

především bavit. Jakmile je rozhodčí moc-
ným hlasem volán ke stolu, aby soupeřům 
vysvětlil, co nesmějí dělat, je po zábavě. 
Dbát na dodržování pravidel lze i bez zbyteč-
né agresivity, odrazující začátečníky. 
 
Co bys doporučil začátečníkům? 
Nebojte se rozhodčího, je tu pro vás. Jestliže 
ho přivolají soupeři, nebojte se vyptat na svá 
práva. Cítíte-li se rozhodnutím poškozeni, 
nebojte se podat odvolání. Ani rozhodčí není 
neomylný. 
 
Máš nějakou partii nebo akci rozhodčího, na 
které rád vzpomínáš? 
Na většinu svých obtížných rozhodnutí 
vzpomínám nerad, protože jedna strana vždy 
pociťuje rozhodnutí jako nespravedlivé. Ně-
kdy obě. A já jsem nejradši, když všichni 
spokojeně a s radostí hrají a rozhodčího vů-
bec nevnímají.  

Doporučení expertů 
Jiří Fišer (z The Bridge Teacher - ACBL) 

1) Zacházej se svým partnerem jako 
s vzácnou osobností. Partnerství znamená 
důvěru. A důvěřující a spokojený partner 
vždy hraje lépe. Buď si jist: všichni chybu-
jeme (i ty). Když partner udělá chybu, potře-
buje útěchu a ne kritiku. 
2) Zbytečná konverzace u stolu rozptyluje – 
i tebe. Věnuj raději pozornost tomu, co se 
děje na stole. Je popuzující vidět otráveně 
hrajícího partnera, těkajícího pohledem po 
sále a hovořícího o všem jiném než o hře. 
3) Nepřívětivé chování nemá místo 
u bridžového stolu. Nevraživé pohledy 
a nevhodná kritika apod. bývají často příči-
nou špatné nálady ostatních hráčů. 
4) Uvědom si, že bridž je hra partnerství. 
Partner se nebude cítit dobře, budeš-li „přeta-
hovat“ hru na sebe. 
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5) Stěžovat si na „špatné karty“ je marné. 
V soutěži je bude mít každý. Nestěžuj si ani 
na ztráty, třeba hodně bolestivé. 
6) Nevyučuj u stolu. Jsi-li dotázán, odpo-
věz krátce. Postmortální rozbory můžete 
vést po skončení sestavy (máte-li čas), ne po 
každém rozdání. 
7) Jako tichý hráč nepokládej svoje karty 
(ani jen některou barvu – třeba trumfy) na 
stůl před ukázáním otvírajícího výnosu. 
Dává to vynášejícímu obránci značnou 
výhodu. Dozví se třeba, že tuto barvu (trum-
fy) je zbytečné vynášet. 
8) Když se stáváš tichým hráčem, neptej se 
svého partnera, proč proboha nepasoval. 
Jednak ho tím znervózňuješ, jednak se 
vzdáváš svých práv tichého hráče. Odlož 
tyto dotazy až po skončení hry. 
9) I když jsi sehrávajícím nešťastného 
závazku, udrž si sebevědomý výraz. Možná, 
že soupeři udělají chybu. Nikdy se nevzdá-
vej. 
10) Hraj pozorně, dívej se, naslouchej, uč se. 
Když jsi na stole – jakkoli často a dobře 
hraješ – počítej karty všech barev. Ze začát-
ku se cvič jen v počítání trumfů a při BT hře 
v počítání nejdelší barvy. Snaž se „přečíst 
soupeře“ – přelicitovali, nebo nedolicitova-
li? Přemýšlíš dlouho, když si nejsi jist řeše-
ním svého problému? Poznatky soupeřů 
jsou pro ně velkou výhodou. 
11) Ačkoli je správné „číst“ vaše soupeře 
a využívat informace z jejich chování, je 
velmi nesprávné využívat podobných zna-
lostí z chování tvého partnera. Využívat 
informací, daných jeho váháním, tónem 
hlasu apod. a je to i zakázáno bridžovými 
pravidly. Dražba i sehrávka musí probíhat 
ve stále stejném tempu a beze změn tónu 
hlasu. Dodržování těchto pravidel z tebe 
udělá oblíbeného, etického hráče. 
12) I když jsi tichým hráčem, stále ještě jsi 
ve hře. Je tvojí morální povinností kontrolo-

vat, zda partner přiznal barvu. Když odhodí, 
můžeš se ho zeptat: „už nemáš srdce?“. Kont-
roluj, zda partner vynáší ze správné strany. 
Tichý hráč může upozornit v okamžiku, 
když se hlavní hráč pokusí zahrát 
s nesprávné strany: „Pozor – máš vynášet 
z ruky“. Ovšem konverzace tichého hráče je 
po dobu hry omezena právě jen na tyto dva 
případy.  

Pozvánky na turnaj 
Tomáš Fořt 

European Ladies Team Cup 
Současně s mistrovstvím Evropy družstev se 
koná na Tenerife i mistrovství Evropy žen-
ských párů 17.-19.6. a nový Transnational 
European Ladies Team Cup 20.-23.6. Obě 
soutěže jsou otevřené, stačí jen schválení 
účastníků národní federací. Za obě soutěže 
jsou přidělovány evropské mistrovské body. 
Vklad do párového mistrovství je 300 švý-
carských franků za pár a do týmů 240 švýcar-
ských franků za 4-6 členný tým. Pro ženské 
týmy je to jedinečná příležitost zahrát si 
s ženskými "B" týmy evropských zemí. Tý-
my se hrají vždy až od 16 hodin, takže přes 
den je čas i na pláže a bazény. Na lety spo-
lečnosti IBERIA je 25% sleva pro účastníky i 
jejich doprovod. Podrobnosti na stránkách: 
http://www.ecatsbridge.com/BiB/b9/tenerife/
transnat.asp. K dispozici je i propagační 
brožurka, kterou na požádání předám. Mis-
trovství Evropy družstev je lákavá nabídka 
pro nominované, skórery, npc ale i všechny 
bridžisty na nejkrásnějším místě ostrova. 
Letenka, ubytování, transfery, služba delegá-
ta a pojištění 
Hotel Noelia Sur **** s polopenzí 

27 500 Kč na osobu bez auta a 28 00 Kč 
s autem (1 auto pro 4 osoby) 

Apart. Columbus *** bez jídla (studia) 
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19 900 Kč na osobu bez auta a 21 200 
Kč s autem (1 auto pro 4 osoby) 
s možností doplatku polopenze za 
5 950,- Kč 

Přihlášky: Petr Hebák, V Kolkovně 8, 
110 00 Praha 1, Tel. 0606-627456, 
HEBAK@VSE.CZ  

Domácí výsledky 
Tomáš Fořt 

Vánoční zvoneček, 18 dvojic 
  1. Malá – Svoboda 65.24 % 
  2. Bahník Š. – Sůra 62.86 % 
  3. Vojtová - Vrkoč P.  59.05 % 
  4. Hradil J. - Vrkoč R. 58.10 % 
  5. Pleskot – Bahníková 52.86 % 
  6. Vondráčková – Zadražil 51.90 % 
  7. Bahník O. – Kurka 51.43 % 
  8. Hlaváč J. – Jelínková 50.95 % 
  9. Zajíc - Hradil M. 49.52 % 
 10. Fibigerová - Jelínek Z. 48.10 % 
 
6. ročníku tradičního losovaného turnaje se 
zúčastnilo vždy dítě s naším špičkovým 
hráčem. Cenu za nejlepší partii, porceláno-
vého slona, získala Radka Dítětová za obra-
nu proti 4♠. 

Týmový turnaj 17. listopadu, 
10 týmů 
1. Jarmila 155.0 
 Kulišanová, Kulišan, Vrkoč, Vondřich 
2. Big Family 147.5 
 Mašek, Erde, Erdeová, Svobodová 
3. Team 147.0 
 Jelínková, Hradil, Najzar, Frabša jun. 
4. Fořt 142.0 
 Fořt, Dítětová, Machát, Brabencová 
5. No Name 111.0 
 Holan, Koršynský, Krajíc, Bílek  

3. liga 
 1.PAHRK PARDUBICE 202: 90 62 
 2.TEAM PRAHA 175: 74 62 
 3.NERATOVICE  C 224:141 59 
 4.NERATOVICE  B 219:100 56 
 5.ESO BRNO 170:124 55 
 6.KRALUPY n.VL. 258:123 49 
 7.ŽELVUŠKY ČB 139:146 42 
 8.ALKYTA   65:205 17 
 9.ZPAcz TRUTNOV  C   90:257 17 
10.NOVÉ MĚSTO n. M.  B   72:354   2  

Krátce 
Tomáš Fořt 

• Olympijský turnaj v Lausanne 
30. 10. – 3.11. se odehrál již 3. turnaj pořá-
daný MOV. V kategorii Open se zúčastnili: 
Čína, Francie, Indonézie, Itálie, Polsko 
a USA. Zvítězila Indonézie, která porazila 
v semifinále USA a ve finále těsně Italy 
124:119. 
• Naši na Sicílii 
Tradičně silně obsazeného turnaje 
v sicilském Cefalu se účastnili i naši. 
V párovém turnaji se 180 páry skončili: 
59. Petr Jireš – Zbyněk Lauer 52.67 
85. Petr Hebák – Jan Nosek  51.32 
Z celkem 98 týmů se do finále A kvalifikova-
lo 10 a do B 40. Naši skončili 16. ze 48 zbý-
vajících týmů ve finále C. 
• MS na Internetu 
Ve finále MS na internetu zvítězilo Rumun-
sko (Popescu, Criscota, Musal, Feber, Ra-
dulescu) nad favorizovanými Florida Keys 
(Mc Kee, Campos, DuPont, Garozzo, Reisio, 
Reisio). V semifinále vypadla další silná 
družstva Číny a USA (Meckstroth, Rodwell, 
Soloway a další). Český tým vypadl již 
v prvním kole s Maďarskem. 
• Larry King učí bridž 
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Za 49 dolarů se můžete zapsat to interneto-
vých kurzů, které pořádá na adrese  
www.bridgetoday.com/courses/register.html 
Larry King. Výuky pro začátečníky se zú-
častníte v pohodlí domova spolu 
s tenisovými hvězdami Billie Jean Kingo-
vou a Martinou Navrátilovou jako spolu-
žačkami. 
• Zlato i pro NDR? 
Bridž v bývalé NDR nebyl nikdy příliš 
populární, ale přesto letos na olympiádě 
získala zlato v ženské týmu USA Petra 
Hammanová, manželka nehrajícího kapitána 
slavného Boba Hammana a bývalá obyva-
telka NDR. 
• Po čtyřiceti letech 
Dva hráči z letošní bridžové olympiády se 
zúčastnili již první olympiády v Turíně před 
40 lety. Byla to Josephine Morcos z Egypta, 
která kromě jiného hrála na několika mis-
trovstvích i za open ve dvojici s Omarem 
Sharifem, a Francouz Claude Delmouly, 
který hrál ale v Maastrichtu již za seniory.  
• Změny ve WBF 
Janusz Nowak, nehrající kapitán polského 
seniorského týmu na olympiádě 
v Maastricht, byl zvolen do vedení Světové 
bridžové federace. Možná, že nás nyní na 
světových turnajích čeká povolení zahájení 
2♦ Wilkosz a zákaz Multi.  
• 6. bridžový NEC festival 
Open NEC CUP v Japonské Jokohamě 
vyhrál tým e-bridge ve složení Lev, Mohan, 
Romik, Pszczola a Gawrys, který ve finále 
porazil těsně Švédsko 141:129.  

Odposlechnuto 
Eva Dítětová 

• Na turnaji o křišťálový zvoneček, kde 
hrají děti s dospělým, se obránci ptají na 
význam hlášky. Pepa Kurka vážně odpo-
vídá: „Je to dotaz, ale odpovědi jsme si 
nedohodli“. 

• Na tomtéž turnaji po zahájení 2♦ Wilkosz 
soupeři došli do 4♣. Zahajitel se najed-
nou vzbudil a přelicitoval ještě 4♥. Dita 
Dudová se znovu vyptala na význam za-
hájení. Marie Jelínková upřesnila, že nyní 
je jeden z pětilistů srdcový. „Ale bodů má 
pořád stejně?“ ptala se Dita udiveně. 
„Ano, body mu bohužel nepřibyly,“ doda-
la Marie na tázavý pohled Dity.  

• Po cestě domů z tohoto turnaje se Pavlína 
Svobodová vyptávala mladého Pleskota: 
„To jsi hrál dobře, když jste skončili pá-
tí?“ „Když ta paní Bahníková byla tak 
hodná, tak jsem se soustředil, abych jí to 
nezkazil,“ zněla odpověď.  

• Před poslední částí vysoce vyhrávaného 
turnaje týmů udělali hráči propočet 
a domlouvají se: „Můžeme padnout 
v každé krabici za 800, ale nesmíme se 
u toho už hádat. To by nám přidělil roz-
hodčí (Dušan Šlachta) ještě trestné body“. 

• Na 2.lize se do jinak velmi tichého sálu 
ozval na počátku kola mobilní telefon 
Bohouše Ludvíka. Jeho zvonění vyvolalo 
kromě reakce rozhodčího i nesouhlasný 
ohlas v sále. Ke konci kola Bohouš po se-
hrání partie zvedl hlas při diskusi 
s partnerem. "To snad bylo lepší, když te-
lefonoval", ozvalo se v sále.  

 


