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Slovo prezidenta! 
Petr Hebák 

Prý v Česku není 
příliš zvykem 
vzpomínat, historie 
se moc nenosí, ba 
dokonce ani není 
moc časté, že se 
někomu poděkuje za 
to, že něčemu uži-
tečnému věnoval 
hodně času, a natož 

aby se někde pěkně mluvilo o těch, kteří 
někdy něco pro někoho udělali. Sice si mys-
lím, že to není tak zlé, ale přesto je pravda, 
že často pouze registrujeme (anebo dokonce 
ani to ne), že někdo na bridž nechodí tak 
často jako dříve, že odcestoval, je nemocný, 
anebo možná už ani nežije. Některá jména 
máme tendenci zapomínat a ptáme se pak 
při náhodných sezeních a zmínkách o ně-
kom: „Který to vlastně byl?“. Dnešní poví-
dání bych chtěl věnovat lidem, kteří 
v našem bridži někdy něco znamenali, ale 
hned na začátku upozorňuji, že zcela vylu-
čuji možnost, že bych byl schopen si na 
všechny vzpomenout a mnohé významné 
neopomenout. Mimopražští mi určitě prá-
vem vytknou, že jsem více orientován na 
Prahu atd. Budu proto vděčen za jakékoli 
doplnění chybějících jmen a omlouvám se 
hluboce všem, kteří budou v mém přehledu 
neoprávněně, přesto však neúmyslně chy-
bět. Na místě je námitka, že mladé to méně 
zajímá než starší, ale jde mi jen o vzpomín-
ku a ocenění, což považuji za přinejmenším 
zdvořilou úctu k vlastní historii. V době, 
kdy se toho hodně nesmělo a cestování bylo 
vzácností, byl bridž krásnou možností odre-
agování, ale tím je snad dodnes. 

Když jsem asi v polovině šedesátých let 
s bridžem začínal, byl předsedou BKP Ota 
Bäuml, se kterým jsem jednou potkal tehdy 
nejstaršího našeho bridžistu pana Voňavku, 
a Ota žertoval o jeho vysokém věku. On 
opáčil, rovněž v žertu, že jednou bude hrát 
memoriál Oty Bäumla, což se naneštěstí 
a překvapivě poměrně brzy stalo. Bylo to na 
mezinárodním turnaji, který se dlouhá léta 
(mj. i díky Vladimíru Krásovi, kterého bych 
též uvedl do pomyslné síně slávy našeho 
bridže) hrál v Mariánských Lázních. Často se 
věnujeme otázce rozvoje bridže a s tím spo-
jeným otázkám literatury a členské základny. 
Jak nevzpomenout Vladimíra Maříka, jeho 
Olympii, dlouhou řadu kvalitních překladů 
slavných bridžových knih, a jak zapomenout 
jeho kurzy pro začátečníky a pak i spoustu 
nových členů. Bridžových knih u nás zatím 
moc nevyšlo, ale vzpomínku na knihu Polák 
− Švec o našem licitačním systému Limit 
v sobě ti starší určitě mají. Počítání bodů 
7531 a známý silný bez trumfů s libovolnou 
rozlohou či game forcing 1♣ či 1♦ − 1BT se 
dnes musí alertovat jako zvláštnost. Jeden 
z autorů Miloš Polák má už desetiletí 
v Kanadě bridžový klub, kde pořádá kurzy 
pro začátečníky, stejně jako to dělal v době, 
kdy jsem jeden v roce 1962 navštěvoval. 
Emigrace po roce 1968 náš bridž hodně po-
znamenala, protože kromě Miloše Poláka 
odešla celá řada bridžistů a jména jako Ku-
bišta, Klas, Havelka, Fučíkovi, Vybíral, Her-
da, Michálkovi jsou spojena s úspěšnými 
týmy té doby, které hrály i na turnajích po 
Evropě. K nim generačně i týmově patří 
i nezapomenutelný Karel Textor, o něco 
mladší a méně známý Zdeněk Pražák, dnes 
už nehrající Pepík Hegner i náš stále ještě 
reprezentační senior Petr Jireš. Zápasy 
v Regensburgu teď v říjnu pomáhal zabezpe-
čit německý senior Neklan Chmelík, který 
s vynikajícím Pepíkem Kopeckým reprezen-
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toval na ME v Dublinu i na prvním junior-
ském ME v roce 1968 v Praze. Kdyby se 
počítaly přebornické tituly a vítězství na 
turnajích, pak si myslím, že by na prvním 
místě byla slavná a sympatická brněnská 
dvojice Mirek Hanke a Franta Laitner, která 
nás reprezentovala s manžely Sedlářovými 
a dvojicí Karel Textor − Michal Textor na 
ME v Ostende, což kromě Dublinu 
a Varšavy bylo myslím jediné poválečné 
ME, kterého jsme se do roku 1989 účastnili. 
Z našich mála vydaných bridžových knih je 
vhodné připomenout Bursíkův Acol 
v podání Richarda Bursíka, čímž se mno-
hým vybaví hráč, který jako mnozí by byl 
občas potřeboval šachové hodiny. Moje 
vzpomínání už přesáhlo všechen vyhrazený 
prostor v tomto čísle časopisu, takže už mi 
zbývá jen možnost připomenout slavného 
předválečného borce Imricha Vajdu, oblíbe-
ného Luboše Řeháka, pár Hruška − Skála 
a stále se o bridž zajímajícího Lumíra Hořá-
ka, který má velké zásluhy nejen o děčínský 
bridž. Na závěr jsem si nechal ty nejbližší 
členy mého prvního týmu, mezi které se 
hluboce zapsala všeobecně oblíbená a milá 
Veronika Křesťanová a kamarád Venca 
Voráček. Ten ještě donedávna přesvědčoval 
svým osobitým mistrovstvím a nefalšova-
ným vztahem k lidem. Do zmíněné pomysl-
né síně slávy však patří mnoho dalších, 
které jste si doufám při této příležitosti 
rovněž připomněli. Díky nim i Vám náš 
bridž žije a přejme si mnoho úspěchů 
a spoustu radostí v životě i u bridžového 
stolu.  

Bermuda Bowl 
Tomáš Fořt 

Letošní Bermuda Bowl bylo dramatické, 
ještě než vlastně začalo, když 
z bezpečnostních důvodů muselo být přesu-

nuto téměř na poslední chvíli z Bali 
do Paříže. Vlastní průběh si pak s úvodními 
dramaty nijak nezadal. 

Z kvalifikace Open, které 
se účastnilo 18 nejlepších 
týmů světa, jich prvních 
8 postoupilo do čtvrtfinále. 
Zde nedošlo k žádnému 
velkému překvapení. 
V mém osobním tipu před 
kvalifikací bylo místo 

Indie Rusko, ale Indie má silné družstvo 
a Rusové už nedohnali špatný start. 
 

1. Norsko 311 
2. Polsko 311 
3. USA 2  310 
4. USA 1 306 
5. Itálie 300 
6. Francie 269 
7. Indie 263 
8. Indonézie 259 
9. Egypt 248 

10. Rusko 245 
11. Izrael 243 
12. Austrálie 238 
13. Nový Zéland 228 
14. Japonsko 226 
15. Argentina 217 
16. Brazílie 215 
17. Guadeloupe 192 
18. Hong Kong 174 

 
Ve čtvrtfinále hráli první s osmým atd. Za 
předčasné finále se označoval zápas USA 1 
proti Itálii, ale stejně jako všechny ostatní 
zápasy ve čtvrtfinále Open i tento skončil 
rozdílem třídy. Tentokrát ve prospěch Itálie. 
Jeden z hlavních favoritů byl tedy z kola 
venku. V ostatních zápasech ale favorité 
vyhráli.  
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 Polsko 279 

 Indie 105 
 

 USA 2 276 

 Francie 148 
 

 Norsko 297 

 Indonézie 215 
 

 Itálie 262 

 USA 1 146 
 
Semifinále svedlo Polsko proti USA II 
a Norsko proti Itálii.  
 

 Polsko 133 

 USA 2 169 
 

 Norsko 198 

 Itálie 189 
 
Oba vítězové sice vedli od začátku do kon-
ce, ale Itálie skvěle finišovala a ještě před 
posledním rozdáním bylo vše na vážkách. 
Co se vlastně stalo v pozdních hodinách 
čarovné Valpružiny noci 31. října? 

 
Lavazza girls, které se starají o kávu 

Před posledními osmi krabicemi vedlo Nor-
sko bezpečně o celých 46 IMP, ale Italům se 
podařilo mohutným náporem snížit rozdíl až 
na pouhých 5 IMP před posledním rozdáním. 

Rozdání 16 
EW v druhé
rozdával W 

♠KQ543 
♥6543 
♦- 
♣KQ92 

 

♠8 
♥A10987 
♦K109 
♣J863  

♠AJ92 
♥KQJ2 
♦6542 
♣10 

 

♠1076 
♥- 
♦AQJ873 
♣A754 

 

 
Zavřená: 

Západ Sever Východ Jih 
Duboin Helness Bocchi Helgemo 
pas 1♠ pas 2♦ 
pas 2♥ pas 4♠ 
pas pas pas    

 
Bocchi vynesl ♥K, které Helness přebil 
trumfem a zahrál ♦Q, pokryté králem 
a přebité trumfem. Pak znovu snapl srdce 
a zahodil dvě poslední srdce na vysoká kára. 
Nyní zahrál singl ♠10 ke králi a esu Bocchi-
ho. Další srdce sice hlavního hráče zkrátilo, 
ale i v tento moment mohl partii splnit. Stači-
lo přejít stůl a hrát nyní již velká kára. Ve 
vypjaté situaci se ale nepojistil proti čtyřem 
trefům a dvakrát spadl. Zdálo se být rozhod-
nuto. Nešťastní Norové, kteří byli o krabici 
rychlejší než jejich kolegové v otevřené míst-
nosti se přišli dívat do Vugrafu, kde viděli 
současný stav a kde právě probíhala tato 
poslední partie na plátně. 
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Otevřená: 
Západ Sever Východ Jih 
Grotheim Lauria Aa Versace 
pas 1♠ pas 2♦ 
pas 2♥ pas 2♠ 
pas 2NT pas 4♠ 
pas pas pas  

 

 
Lauria 

Vše bylo nyní v rukou člena bývalého slav-
ného Blue týmu Lorenza Lauria. Nor Terje 
Aa dlouho přemýšlel před prvním výnosem 
a pak zvolil ♣10. Lauria přemýšlel ještě 
déle než zahrál ze stolu eso a z ruky 9. Pak 
přišla ♦Q a přebití krále, kterým ji Gro-
theim pokryl. Následovalo přebití srdce a 
odhoz srdce na ♦A a trefy na ♦J. Poté Lau-
ria zahrál tref do krále, který Aa snapl a celá 
bridžoráma viděla, že pokud nyní zahraje 
♠A a ♠J, zůstanou Lauriovi v ruce dvě 
ztrátová srdce. Aa ale dlouho přemýšlel 
a zdálo se, že hledá jinou cestu. Nakonec 
však za frenetického potlesku a jásotu Norů 
odehrál své pikové figury a poslal svůj tým 
do finále Bermuda Bowl. 
Ve finále se pak utkali v dalším neuvěřitelně 
dramatickém zápase s USA 2. Po polovině 
byl stav zápasu 85:164 pro Norsko a vše se 
zdálo rozhodnuto. Ještě před poslední částí 
stále vedli Norové o 2 IMP 237:239. Ame-
ričané však hráli ke konci turnaje ve skvělé 

formě a ve složení Rose Meltzer, Kyle Lar-
sen, Chip Martel, Lew Stansby, Alan Sontag 
a Peter Weichsel získali Bermuda Bowl. 
Larsen a Meltzer získali Bermuda Bowl po-
prvé a Rose Meltzer ještě jako první žena 
a dokonce na své narozeniny. Hezký dárek. 

 
Blahopřání prezidenta Světové federace 

Tabulka výsledků jednotlivých částí: 
Finále  
 USA 2 Norsko 
Převod 0 1 
Segment 1 27 57 
Segment 2 18 34 
Segment 3 14 40 
Segment 4 26 32 
Segment 5 69 28 
Segment 6 41 3 
Segment 7 42 44 
Segment 8 49 24 
Celkem 286 265 

 
A nyní jedno z finálových rozdání s nejvyš-
ším obratem: 
Rozdání 10 
oba v druhé 
rozdával E 

♠- 
♥Q962 
♦J10742 
♣J763 

 

♠A754 
♥A5 
♦65 
♣AK1042  

♠KJ10863 
♥- 
♦AQ983 
♣Q5 

 

♠Q92 
♥KJ108764 
♦K 
♣98 
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Západ Sever Východ Jih 
Stansby Helness Martel Helgemo 
  1♠ 2♥ 

3♣ 4♥ 4♠ pas 

4 BT pas 5♥ pas 

5 BT pas 6♥ pas 

6♠ pas pas pas 
 

Západ Sever Východ Jih 
Brogeland Larsen Saelensminde Meltzer
  1♠ 3♥ 

4♥ 5♥ 6♥ pas 

7♠ pas pas pas 
 
Protože Martel dobrovolně dražil piky na 
čtvrtém stupni, vyptal se Stansby na klíčové 
figury a pak udělal pokus o 7. Martelových 
6♥ říkalo, že se sám na 7♠ necítí, a vylučo-
valo levné krále. Stansby tedy ukončil draž-
bu na malém slemu. 

 
Lew Stansby 

 
Martel vzal srdcový výnos esem a zahodil 
z ruky káro. Pak sice zahrál pikové eso, ale 
měl bezpečnou cestu ke splnění, i když se 
piky špatně dělily. Pokračoval přebitím 
malého srdce, odehrál krále pikového a hrál 
trefy. Helgemo musel snapnout nebo se 
nechat vpustit pikem. Hlavní hráč se tak 
zbavil nutnosti zahrát kárový impas. 1430 
pro USA 2. 

Na druhém stole Rose sebrala skokem soupe-
řům více prostoru. Soupeři si ale poradili. 
Brogeland ukázal cue-bidem 4♥ podporu 
a Saelensminde se hláškou 6♥ pokusil o 7♠. 
S tolika ostrými zdvihy nebylo celkem divu, 
že Západ invit přijal. 
Opět přišel výnos do srdcí. A hlavní hráč také 
neuhodl piky. Když viděl, že slem je ztrace-
ný, nebojoval už od další zdvihy a po zahrání 
kárového impasu spadl dvakrát. USA 2 tak 
získaly až 17 IMP. 
Ve Venice Cup, což je soutěž žen, skončila 
kvalifikace vítězstvím domácích. Mezi prv-
ních 8 pak postoupily: 

1. Francie  343 
2. USA 1 07 
3. Čína 310 
4. Anglie 307 
5. Německo 287 
6. Rakousko 280 
7. Jižní Afrika 275 
8. USA 2  268 

 
Semifinálové dvojice pak tvořily USA 2 
s Francií a Rakousko s Německem. To mys-
lím trochu upravuje náš pohled na nedávné 
výsledky naší ženské reprezentace na turnaji 
Länderkampf právě proti posledním dvěma 
týmům. Ve finále se pak utkala dvě nejlepší 
družstva: 

 Německo  218.0 

 Francie 215.5 

 
Vítězky hrály ve složení Jörge Fritsche, Da-
niela von Arnim, Christoph Kemmer, Pony 
Nehmert, Barbara Hackett, Andrea Rausche-
id, Katrin Farwig a Sabine Auken. 
V soutěži seniorů se ve finále utkaly USA 2 
a Polsko. Američané porazili Polsko 108:72. 
Poslední soutěží, která se při Bermuda Bowl 
koná, jsou Transnational Teams. Minule na 
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Bermudách zvítězil tým Rosy Meltzer posí-
lený Balickim a Zmudzinskim. Rose tento-
krát vyhrála hlavní soutěž a přenechala tak 
žezlo opět mezinárodnímu družstvu Mal-
coma Brachmana ve složení: Eddie Wold, 
Mike Passel, Michael Seamon, Geoff 
Hampson a Brazilci Diego Brenner a u nás 
velmi populární, nejen proto, že rozumí 
česky, Gabriel Chagas.  

Bobby Wolf hraje 
Tomáš Fořt 

Roberta Wolfa jsem poprvé na vlastní oči 
viděl až vloni na Bermudách na Bermuda 
Bowl. Ale o jeho hře jsem četl už mnoho-
krát. Nedávno se mi dostala do rukou jeho 
partie shodou okolností také z Bermuda 
Bowl z roku 1971. V tom roce Wolf vyhrál 
a já jsem poprvé vzal do rukou bridžové 
karty. 

oba v druhé 
rozdával S 

♠K85 
♥K103 
♦AQJ32 
♣J7 

 

♠A106 
♥Q962 
♦86 
♣K952 

 

 

♠J942 
♥5 
♦9754 
♣A1084 

 
♠Q73 
♥AJ874 
♦K10 
♣Q63 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
   1♥ 
pas 2♦ pas 2♥ 
pas 4♥ všichni pasují 

 
Výnos přišel trefovou dvojkou. Východ vzal 
esem a vrátil tref do krále. Ve třetím zdvihu 
odehrál Západ pikové eso. 

To bylo zahrání, které zvýšilo Bobyho ostra-
žitost. „Proč Západ, bývalý světový šampión, 
náhle stahuje eso?“. Západ by měl v takové 
situaci mnohem spíše eso podnést a doufat, 
že partner má dámu a hlavní hráč situaci 
neuhodne. Wolfovy zkušenosti mu jasně 
říkaly, že Západ má ještě jeden potenciální 
zdvih a to je důvod, proč odehrál své eso. 
Hlavní hráč proto přešel do ruky pikem a nesl 
srdcového kluka. Byl si jistý, že Západ dámu 
má. Ten opravdu kluka pokryl a král vzal 
zdvih. Nyní udělal Wolf další úvahu. Kdyby 
měl Západ Qx nebo Qxx, určitě by nepokryl 
a doufal, že Jih nesl od něčeho jako AJ98. 
Pak je totiž možné, že Jih plánuje, že J pře-
vezme na stole a zahraje impas na druhou 
stranu. Bobby proto přešel do ruky kárem 
a nesl ♥8, kterou propustil. Pak už jen ode-
hrál ♥K, přešel zpět dalším kárem, dotrum-
foval a splnil svůj zdánlivě ze zavřených 
karet nesplnitelný závazek.  

Slabý BT (3) 
Vladimír Machát 

V minulém dílu jsme se věnovali situaci, kdy 
slabý BT soupeři trestně kontrují. Podívejme 
se nyní na konstruktivní dražbu po slabém 
BT. 
Konstruktivní dražba po slabém BT  
Na úvod musíme říci, že možnosti konstruk-
tivní dražby po slabém BT jsou omezené. 
Obvykle se používá schéma odpovědí se 
dvěma Staymany: 

2♣ = „slabý“ Stayman, invitové listy ne-
bo příprava stopky na drahých bar-
vách 44+ 

2♦ = „silný“ Stayman, forsing do hry. 
2♥/♠/3♣/♦ = barevné stopky. 

Převaha stopujících odpovědí vypovídá 
o preventivním zaměření systému. Duplicita 
odpovědí zahajitele ve sledech 
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1BT - 2♣ a 1BT - 2♦ 
2♥/♠   2♥/♠ 
ve svém důsledku dále ubírá prostor pro 
konstruktivní dražbu. Postupy založené na 
dvou Staymanech s naturálním (nedotazo-
vým) pokračováním jsou málo efektivní. 
I po Staymanu 2♦ zůstává zahajitel řídícím 
hráčem, tj. hráčem který rozhoduje o výši 
a druhu závazku s minimem informací 
o listu odpovídajícího. Je popřena zásada, že 
řídícím hráčem je méně popsaný nebo sil-
nější list. Silný list se začíná popisovat 
v extrémním případě dokonce až na čtvrtém 
stupni: 

1BT - 2♦ 
3♦ - 4♣  

Také v případě, kdy je prvotní informace 
předána o stupeň níže, nemá zahajitel mož-
nost dražbu racionálně řídit: 

1BT - 2♦ 
3♦ - 4♦ 

Jak má zahajitel například ocenit své srdco-
vé držení ♥ KQ10, jestliže neví, zda odpo-
vídající má srdcovou šikenu nebo čtyřlist ?  
 
Transfery po slabém BT  
Alternativním dražebním mechanismem je 
použit transferů. Transfery jsou postupem 
propůjčeným ze silného BT. Kromě zahuš-
tění dražebního prostoru je hlavním důvo-
dem pro jejich používání převádění závazku 
na silnější list, což u slabého BT často ne-
platí. V případě slabého BT jdou transfery 
proti duchu systému. Slabý BT svoje zisky 
přičítá destrukci: 

Západ Sever Východ Jih 
1BT pas 2♠(přirozené) ? 

Linka EW obsadila celé dva dražební stup-
ně. Statisticky mají EW 8-kartový fit a něco 
méně než 20 HB na lince; mohou mít ale 
také jen 12 HB. Jih s jakýmkoli silným 

listem má k dispozici jedinou hlášku – kon-
tra. Naproti tomu použití transferu zvětšuje 
dražební prostor Jihu na trojnásobek: 

Západ Sever Východ Jih 
1BT pas 2♥(transfer) ? 

Nyní má Jih k dispozici: 
1. kontra – je vyhrazeno pro silné listy, 
rámcově pravidelné, se kterými bychom 
kontrovali 1BT  
2. pas – s  listem s podporou pro všechny 
ostatní barvy je možné pasovat a použít po-
bídkové kontra, až soupeři přijmou transfer 
hláškou 2 piky. To je zvláště atraktivní po-
stup, protože takto do dražby vstoupíme jen 
v případě, když soupeři ukáží méně než invi-
tové hodnoty. 
3. cue-bid barvy soupeře (zde 2♠) k ukázání 
2-barevného ofenzivního listu, obvykle 
s opačnou drahou barvou. Za vhodného stavu 
her to může mít charakter hledání obrany 
soupeřova závazku a nemusí být bezpodmí-
nečně silné.  
Poznámka. Někteří hráči mají dohodu, že 
kontra na konvenční hlášku je výnosové, tj. 
ukazuje pouze dobré držení v barvě kon-
venční hlášky soupeře a žádné jiné informace 
nepředává. To je ovšem málo konstruktivní 
přístup. Jestliže soupeři mají fit, a mohou mít 
na lince pouze 12 HB, nechceme do jejich 
závazku vynášet – chceme přednostně dražit 
naše závazky, nebo soupeře trestně kontrovat. 
K tomu je žádoucí informace o síle a infor-
mace vztažená k barvě, ve které mají soupeři 
délku. (Bylo by pošetilé kontrovat soupeře, 
i když mají málo bodů a za pro ně nepřízni-
vého stavu her, mají-li jedenáctifit). Výnoso-
vé kontra na konvenční hlášku používáme 
pouze v situacích, kdy lze rozumně předpo-
kládat, že soupeři mají převahu bodové síly – 
například po jejich zahájení silným BT. 
Po zahájení slabým BT se často mine záva-
zek v drahé barvě na trumfy 4-4. To je chy-
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bou spíše v situacích, kdy je na lince méně 
než 20 HB. Určitou nápravou na tento ne-
duh je systémové hledání fitu v drahé barvě 
ve sledu 1BT - 2♣ i se slabým listem 
s alespoň 4-4 na drahých. Nutno říci, že 
proti 4-4 na drahých odpovídajícího větši-
nou zahajitel drahý 4-list nemá – typová je 
naopak rozloha 4432 s levnými nebo 5332 
(6322) na levné. Hláška 2♣ se použije 
i s vědomím, že bude hrán závazek na trum-
fy 4-3. Po dražbě 

1BT - 2♣ 
2♦ - 2♥ 

linka zahajitele může mít fit 5-3, ale daleko 
pravděpodobněji má pouze fit 4-3. To je 
příležitost pro „obránce“. Jestliže soupeři na 
lince zahajitele mají statisticky menší než 
8-kartový fit a méně než polovinu bodové 
síly, závazek by neměli splnit. Proto kontra 
obránců v tomto sledu je trestné a může být 
dokonce dáno s krátkostí v předpokládané 
trumfové barvě, tj. založené na předpokla-
du, že zbývající trumfovou délku má part-
ner. Kontra mohou dát oba obránci. Typický 
list na kontra je např.  

♠87 
♥K1095 
♦A106 
♣KJ84 

ale mohlo by být také dáno s opačnými 
drahými barvami. Kontra může být indiko-
vané dokonce jsou-li oba obránci po pasu. 
Kontra by však nemělo přijít, je-li jedna 
nebo obě drahé barvy u obránců rozděleny 
3-3 nebo má-li jeden z obránců ve „své“ 
drahé slabý 4-list – v tom případě bude 
hypotetická partnerova dubl figura v této 
barvě snadno zneškodněna. Trestné kontra 
by také nemělo být dáno se silou menší než 
10 HB a bez středních hodnot. 

V následujících příkladech dražba vždy pro-
běhla: 

Západ Sever Východ Jih 
  1BT pas 
2♣ pas 2♦ pas 
2♥ ktr. pas ? 

List Jihu: 
a) ♠J962 

♥7 
♦K108 
♣AJ842 

Máte list přinejmenším průměrný 
v kontrolách i ve středních kartách. Šance, že 
partner má srdcový pětilist, je vysoká 
(a priori je to 50%, ale kontra mění pravdě-
podobnost ve Váš prospěch). Všechny barvy 
se pro vydražitele zdají dělit špatně. Pasujte. 

b) ♠J92 
♥Q52 
♦K108 
♣AJ84 

Můžete se spolehnout, že partner nekontroval 
se srdcovým třílistem. Srdcový čtyřlist také 
nemůže mít, protože to by zahajitel se srdco-
vým dublem opravil do 2 piků. Partner má 
tedy srdcového dubla. Naše ♥Q je nejspíše 
k vychytání. Piky jsou kolem stolu 4-3-3-3. 
Kontruje-li partner s pikovým třílistem, má 
nejspíše bodovou rezervu, ale tato rezerva 
nezaručuje poražení závazku soupeře – sou-
peři mají fit a barvy se dobře dělí. Dražte 
proto 2BT – partner je může pasovat nebo 
opravit do svého levného pětilistu.  

c) ♠Q3 
♥9542 
♦K10 
♣AJ842 



 9 

Partner opět kontruje se srdcovým dublem. 
Zdálo by se, že je špatné trestně pasovat bez 
trumfového zdvihu. Můžete jistě dražit 3♣ 
s velkou nadějí na splnění, protože máte 
částečné srdcové vyloučení. Partner by však 
měl by mít malou rezervu oproti případu, 
kdy kontruje s délkou. Vaše kontroly by 
Vás měly přesvědčit k pasu. Celé rozdání 
může vypadat například takto: 

EW ve druhé 
rozdával E 

♠AJ54 
♥63 
♦A964 
♣Q65 

 

♠8762 
♥KJ98 
♦Q732 
♣9 

♠K109 
♥AQ7 
♦J85 
♣K1073 

 

♠Q3 
♥10542 
♦K10 
♣AJ842 

 

Zahájí-li partner ve druhé hře na prvním 
místě slabým BT, pravý soupeř pasuje a vy 
máte velmi slabý list, je velice pravděpo-
dobné, že levý soupeř bude 1BT kontrovat. 
Abyste předešli těžké pokutě, můžete zkusit 
nějakou neočekávanou akci. Například 
s listem: 

♠10762 
♥52 
♦985 
♣K1043 

můžete zkusit stopku 2 piky. Pravý obránce 
bude mít nějaké piky a možná nebude chtít 
riskovat dražbu do misfitu. Můžete se také 
stát, že trestně míněné kontra pravého 
obránce bude levým obráncem pochopeno 
jako pobídkové do zbylých barev. Obránci 
si nebudou jisti vzájemnou silou spojených 
listů ani kvalitou opozice v pikové barvě 
a odejdou z kontra, které mohlo být smrtel-

né. Nemáte-li drahý čtyřlist, mohlo by být 
úspěšné předstírat nalezení fitu v drahé barvě 
po dotazu 2♣. S listem 

♠876 
♥52 
♦Q985 
♣J643 

prostě zapasujete libovolnou odpověď – 
včetně odpovědi 2♥. Nyní se každý 
z obránců může domnívat, že jeho partner má 
srdcovou krátkost a že partnerovo kontra, ve 
skutečnosti trestné, bylo míněno jako pobíd-
kové. Že to funguje, ukážeme si na rozdání 
opět z Cap Volmac Top Pairs v Haagu 
v r.1994.  

EW ve druhé
rozdával E 

♠AQJ 
♥K108 
♦Q98 
♣AK83 

 

♠1098 
♥Q9 
♦7642 
♣J762 

♠K43 
♥A764 
♦KJ3 
♣Q94 

 

♠7652 
♥J532 
♦A105 
♣105 

 

Rozdání bylo dvakrát zahájeno slabým BT. 
V jednom případě Západ 1BT pasoval a byl 
z toho závazek 2♣x za +800 pro NS: 

Západ Sever Východ Jih 
  1BT pas 
pas ktr. pas pas 
2♣ pas pas ktr. 
pas..    

Dvojicí na NS byl americký pár Martel – 
Stansby. Je vidět, že pas Severu po 2♣ byl 
forsující, a následné kontra Jihu bylo „nega-
tivní“, které však Sever s potěšením proměnil 
na trestné.  
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V druhém případě Západ zahájil záchrannou 
operaci a výsledkem bylo +170 pro NS. 

Západ Sever Východ Jih 
  1BT pas 
2♣ kontra 2♥ pas 
pas kontra pas 2♠ 
pas...    

Při tomto postupu se snažíte přistát 
v misfitu. Dobré je také mít na Staymana 
nějaké trefy, které soupeř nebude bezpro-
středně kontrovat (v obavě, aby si to partner 
nevyložil jako „výnosové“ kontra s trefami); 
když potom soupeř na reopenu kontruje, 
jeví se to jeho partnerovi jako balancující 
kontra s krátkostí v posledně dražené barvě 
a ne nutně silným listem. Podmínkou uplat-
nění triku je ovšem znalost soupeře a jím 
používaných dohod, pevné nervy a obezná-
menost partnera s tímto druhem manévrů 
pro případ následné analýzy rozdání. 
Doporučení:  
Kontra na Staymana a na transfery po sla-
bém BT hrajte stejně jako bezprostřední 
kontra na 1BT. Jakmile soupeři odejdou 
z kontra přirozenou hláškou, používejte 
(v obou případech) stejný postup, jako když 
soupeři odejdou do barvy z kontra na 1BT. 
Například je možná dohoda, že forsing 
navozuje útěk soupeře do barvy do úrovně 
hlášky 2♥ a každé další kontra je trestné. 
Útěk soupeře do 2♠ forsing nenavozuje, 
protože případná další dražba na naší lince 
může být již nebezpečná. Ve sforsované 
situaci musíte se slabým listem dražit dříve 
než partner dá trestné kontra na soupeřovu 
hlášku: 

♠10876 
♥52 
♦Q985 
♣642 

S uvedeným listem musíte po dražbě 1BT-
kontra-2♥ okamžitě dražit 2♠. Pokud byste 

pasovali a dražili 2♠ až poté, co partner kont-
ruje 2♥, ukazujete tím list invitující do hry 
a naznačujete, že pokuta za pády soupeře 
nekompenzuje případnou hru na Vaší straně. 
(Dokončení příště).  

Konvence (4) 
Miloš Polák 

Splinter 
Jde o konvenci, pomocí níž se ukazuje krát-
kost (singl nebo šikena). Je to velmi výhodná 
konvence, protože umožňuje vydražit slem 
s podstatně menší silou, než se běžně uvádí 
za předpokladu, že krátkost v barvě u jedno-
ho hráče dobře doplňuje partnerův list, kde 
v této barvě nejsou žádné významné hodnoty. 
Někdy je možno vydražit slem i na pouhých 
24 - 25 b.  
 Při použití této konvence po nor-
málním zahájení jeden v barvě se dvojitým 
skokem v nové barvě potvrzuje shoda v pů-
vodní barvě zahájení, síla na celou hru, 
a singl nebo šikena v dražené barvě. Napří-
klad po zahájení 1♥ hláška 3♠ znamená: 
„Mám shodu v srdcích, pikový singl (šikenu) 
a sílu (12) 13 - 15 b.“ 

Cuebidy 
jsou hlášky, které používáme, bylo-li již 
dosaženo shody v libovolné barvě. Cuebidem 
ukazujeme kontroly prvého kola (tj. esa nebo 
šikeny) či později (je-li ještě prostor) 
i druhého kola (krále nebo singly). Příklad: 
zahájení 1♠, odpověď 2BT (JACOBY), 
rebid 3♣ (singl). Každá další hláška (kromě 
barvy otevření) bude nyní ukazovat kontrolu 
prvého kola. Kontroly se ukazují postupně 
zdola. Vynechání některé barvy znamená, že 
v dané barvě není příslušná kontrola. Pozděj-
ší hláška vynechané barvy nebo opakování 
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barvy již jednou cuebidované ukazuje kont-
rolu druhého kola. 

Blackwood Římský (Roman 
Key Card Blackwood) 
Používá stejný princip jako normální Blac-
kwood, ale trumfový král zde zastupuje páté 
eso. 
Odpovědi jsou: 
5♣ - 0 nebo 3 esa 
5♦ - 1 nebo 4 esa 
5♥ - 2 nebo 5 es (bez trumfové dámy) 
5♠ - 2 nebo 5 es (s trumfovou dámou) 

Gerber 
Konvence téhož typu jako Blackwood. 
Výchozím dotazem je hláška 4♣. 
odpovědi jsou: 
4♦ - 0 nebo 4 esa 
4♥ - 1 eso 
4♠ - 2 esa 
4BT - 3 esa 
Doporučuji tuto konvenci používat pouze po 
zahájení 1BT (nebo přirozené 2BT či 
v jiných případech), kdy je možnost záměny 
s přirozenou hláškou 4♣ minimální. Systém 
odpovědí je možno upravit stejným způso-
bem, jako u předchozí konvence Roman 
Key Card Blackwood. 

Grandslam force 
Dotaz na kvalitu trumfové barvy před draž-
bou velkého slemu. Jde o 5BT, což je dotaz 
na počet velkých figur (A,K,Q) v dohodnuté 
barvě trumfů. Má-li odpovídající dvě (nebo 
všechny tři) ze tří figur oznámí velký slem 
(7) v dohodnuté barvě, má-li jen jednu nebo 
žádnou, ohlásí malý slem.  
Použití této konvence nevylučuje předchozí 
použití Blackwoodovy konvence pro dotaz 
na esa. Po předchozím dotazu 4BT a pří-
slušné odpovědi je dotaz 5BT potvrzením 
držení všech čtyř es na lince a dotazem na 

počet králů. Použijete-li místo toho hlášku 
6♣ je to grandslam Force, tj. dotaz na trum-
fové figury (nelze použít, jsou-li trefy dohod-
nutou barvou trumfů).  

MS počítačů 
Tomáš Fořt 

Souběžně s mistrovstvím světa a Olympiá-
dami probíhají pravidelně mistrovství bri-
džových počítačových programů. Tak to také 
bylo i na Bermudách s první cenou 
v přepočtu zhruba 400 000 Kč. Zúčastnilo se 
8 programů. Dlouhou dobu se střídaly ve 
vedení v kvalifikaci, která se hrála stejně jako 
vlastní Bermuda Bowl každý s každým, Mic-
ro Bridge9 (Japonsko) a Wbridge5 (Francie) 
před Q-Plus Bridge (Německo). Ve střední 
části pole se držel i GIB (USA), který je díky 
prodejům přes Pavla Sajala v České republice 
u nás asi nejznámější. 
Po sedmizápasové kvalifikaci postoupily 
4 nejlepší programy do semifinále na 
38 krabic, kde se přičítaly i výsledky 
10 rozdání z příslušného zápasu v kvalifikaci. 
Mezi nejlepší se nakonec probojovaly GIB 
(USA, 100 VP), WBridge5 (Francie, 99 VP), 
MicroBridge9 (Japonsko, 91 VP) a Bridge 
Buff (Kanada, 70 VP). 

 
Hrací místnost počítačů 
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V semifinále se utkaly GIB proti Bridge 
Buff a WBridge proti MicroBridge9. Fran-
couzský Wbridge5 porazil svého soupeře 
Japonce MicroBridge9 133-107 IMP. 
V druhém zápase vyhrál americký GIB nad 
Kanadským soupeřem Bridge Buff 118-79 
IMP. Ve finále se mělo hrát již na 54 krabic 
(+ 10 z kvalifikace). GIB (USA) porazil 
přesvědčivě WBridge5 (Francie) 178 – 77 
IMP a vyhrál ORBIS World Computer 
Bridge Championship. Hra byla ukončena 
po 48 z původních 54 krabic pro jasnou 
převahu GIBu. Možná má Pavel Sajal ještě 
nějaké na prodej. 

 
Finálový zápas 

Počítače nehrály špatně. Například v násle-
dujícím rozdaní z kvalifikace došly všech-
ny, stejně jako všechny stoly v Bermuda 
Bowl, do optimálního závazku 3 BT.  
Zápas MicroBridge9 proti Q-plus Bridge. 

Sever 
Q-plus 

Východ 
MB9 

Jih 
Q-plus 

Západ 
MB9 

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

 
Sever 
Q-plus 

Východ 
MB9 

Jih 
Q-plus 

Západ
MB9 

 1♣ pas 1♦ 
1♠ 2♥ pas 3 BT 
pas pas pas  

rozdání 10, 
oba v druhé,
rozdával Jih 

♠AK8652 
♥93 
♦AJ65 
♣Q 

 

♠Q974 
♥KQ6 
♦Q843 
♣106 

♠3 
♥A542 
♦K7 
♣AKJ875 

 

♠J10 
♥J1087 
♦1092 
♣9432 

 

 
Oba počítače rozehrály trefovou barvu tak, že 
začaly malou ze stolu! Je zajímavé, že 
v zápase Brazílie – Polsko Villas Boas za-
spal, zahrál ze stolu desítkou, spadl 
a připravil své družstvo o cenné IMP, protože 
Michal Kwiecień na druhém stole splnil +1. 
A ještě srovnání licitace v podání různých 
programů, které ukazuje, že na vývoji 
a optimalizaci programů bude třeba ještě pár 
let pracovat: 

oba v první,
rozdával N 

♠3 
♥K65 
♦Q93 
♣Q109743 

 

♠KQJ106 
♥A98742 
♦4 
♣K 

♠A8542 
♥Q3 
♦J962 
♣A5 

 

♠97 
♥J10 
♦AK1075 
♣J862 

 

GIB: 
Západ 
GIB 

Sever 
MB9 

Východ
GIB 

Jih 
MB9 

 pas 1♦ pas 
1 BT pas 2♥ pas 
4♥ pas pas pas 
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Gib hrál umělý systém Moskito, kde 1♦ 
označovalo alespoň 4-list pikový a 1 BT byl 
dotaz. Západ se jistě dozvěděl něco speciál-
ního, když zvolil 4♥ raději než 4♠, ale jak 
karty leží, závazek splnil +1 a získal nor-
mální výsledek. 
Microbridge: 

Západ 
MB9 

Sever 
GIB 

Východ
MB9 

Jih 
GIB 

 pas pas pas 
1♠ pas 3 BT pas 
4♠ pas pas pas 

3 BT byly s fitem a po trumfovém výnosu 
splnil Západ +2. 
 
Q-PLUS: 

Západ 
Q-plus 

Sever 
Baron 

Východ
Q-plus 

Jih 
Baron 

 pas pas pas 
1♥ pas 1♠ kontra 
3♠ 4♣ 4♠ pas 
pas pas   

 
Západ třemi piky značně podlicitoval list, 
ale naštěstí měl jeho partner rezervu. Sever 
také mohl více zabojovat a dosáhnout po 
partnerově dvoubarevném kontru výborný 
výsledek obranou 5♣. Otázkou samozřejmě 
je, zda by soupeři nešli výše, ale i 6 ♣ ještě 
přináší drobný zisk i proti nejpřesnější obra-
ně. 
 
Baron: 

Západ 
Baron 

Sever 
Q-plus 

Východ
Baron 

Jih 
Q-plus 

 pas 1♠ 2♦ 
4♠ 5♦ kontra pas 
pas pas   

 
Q-plus našel dobrou obranu, i když 5♣ byla 
lepší, ale nepodpořil ji dobrou sehrávkou. 
Obrana začala jedním pikem a pak esem 

srdcovým a malým srdcem. Nyní je třeba 
hned začít vypracovávat trefy. Počítač ale 
přešel do ruky károvým králem a přebil si 
ztrátovou piku. Tím sice jeden zdvih získal, 
ale ztratil důležité tempo. Následovalo zkrá-
cení a 4 pády za 800. 
Na MS, se srovnávaly počítače pouze samy 
mezi sebou. Se špičkovými hráči bylo srov-
nání jen nepřímé, neboť počítače hrály ta 
samá rozdání, jako se hrála na Bermuda 
Bowl. K přímému měření s člověkem došlo 
v loňském roce v Londýnském klubu Andy 
Robsona, kde se odehrál zápas sedmi nejlep-
ších světových bridžových programů proti 
Ziovi. Zia hrál vždy s jedním počítačem proti 
dalším dvěma a jejich týmovými kolegy byly 
další dva počítače hrající na druhém stole 
proti posledním dvěma počítačům. Prostě 
individuál každý s každým. 
Šlo o značnou sumu a vítězem byl ten, kdo 
první vyhraje deset zápasů. Turnaj byl přená-
šen internetem po celém světě. Zia nezačal 
dobře, prohrál hned svůj první zápas. Ale po 
16 hodinách bitvy, kdy 7 z 8 účastníků bylo 
tak čerstvých, jako když začínali, dosáhl Zia 
jako první na desetibodovou hranici těsně 
před čtyřmi ze svých soupeřů. "Jsem rád, že 
to mám za sebou," prohlásil Zia. "Jsou dobří, 
ale zatím ještě ne dost. Uvidíme, jak dlouho," 
dodal.  
Celkové pořadí bylo: 
 1. Zia  10 
 2. Oxford Bridge Anglie 8 
 3. Q Plus Německo 8 
 4. Saitek Hong Kong 8 
 5. Blue Chip Anglie 8 
 6. Medowlark USA 7 
 7. Microbridge Japonsko 6 
 8. GIB USA 5 
 
Jeden z nejvíce nervy drásajících momentů 
byl, když dva počítače sehrávaly 6 BT se 
spoustou zdvihů, ale chybějícím ♠AK. Počí-
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tač, který byl Ziovým partnerem, vynesl 
správně pikové eso. Po na počítač velmi 
dlouhém transu - asi 20 vteřin - pokračoval 
pikovým králem. "Velmi dobře," komento-
val to Zia, "že jsem zahrál povzbudivou 
marku do prvního zdvihu." 
Počítače samozřejmě stále ještě dělají chy-
by, ale umějí zahrát i vynikající bridž. 
Hvězdou následujícího rozdání byl GIB, 
který je i přes fatální konec soutěže poklá-
dán stále za nejlepší program. 
Rozdání 22 
WE v druhé 
rozdával E 

♠K1062 
♥5 
♦AKQ84 
♣876 

 

♠AQJ4 
♥6 
♦J7532 
♣KQ9 

 

 

♠73 
♥KQ109843
♦10 
♣543 

 

♠985 
♥AJ72 
♦96 
♣AJ102 

 

 
Západ 
Oxford 

Sever 
Zia 

Východ
Q Plus 

Jih 
GIB 

  3♥ pas 
pas kontra pas 3 BT 
pas pas pas  

 
GIB správně ocenil, že 200 za jeden pád ze 
3♥ je málo, má-li v partii 3 BT. Oxford 
vynesl ♥6 do dámy a esa a GIB pokračoval 
♦6 do dámy. Když vypadla desítka, zahrál 
GIB ze stolu trefový impas. Zdvih vzal 
Oxford a odehrál ♠A a ♠Q. GIB sebral na 
stole králem a sám zahrál třetí kolo piků. To 
Oxford opět vzal a zahrál poslední pik.  
Když vzal GIB ♠10, přepočítal pozici. Pak, 
jakoby viděl skrz karty, zahrál tref do esa 
a nesl károvou devítku.  

Kdyby Oxford pokryl, neexistovala by cesta 
jak závazek splnit. Oxford ale, jako by asi 
udělalo mnoho lidí, propustil a GIB udělal 
totéž. Pak vynesl tref a deklaroval zbytek 
zdvihů na nucený výnos od ♦J75 do ♦AK8 
stolu.  
I na olympiádě v Maastricht se hrál turnaj 
počítačů. Tentokrát bez GIBu. Z devíti pro-
gramů postoupily 4 do semifinále. V něm 
porazil Q-Plus Bridge Jacka a Medowlark 
Bridge Wbridge. Ve finále na 50 rozdání 
(+12 z kvalifikace) pak zvítězil velmi těsně 
Meadowlark ze Severní Dakoty 143:141. 
Nervy programátorů a diváků dostávaly za-
brat, ale Meadowlark s ledovým klidem zís-
kal v poslední partii rozhodujících 5 IMP 
a stal se mistrem světa.  

Licitační soutěž 
Vladimír Machát, Tomáš Fořt 

Bridžová revue zveřejňuje pravidelně zprávy 
z významných zahraničních i domácích sou-
těží, teoretické články, sehrávkové kvízy, 
články o pravidlech apod. Dosud však chybí 
pravidelná rubrika zaměřená na dražbu. To 
chceme změnit. V rubrice Licitační soutěž 
budeme každý měsíc zveřejňovat v časopise 
a na stánkách Bridžové revue 
(www.bridgecz.cz/revue.htm) vždy čtyři 
dražební problémy. Zhruba do 1 měsíce, 
datum bude vždy zveřejněno, budeme přijí-
mat Vaše odpovědi elektronickou poštou 
i běžnou poštou. Očekáváme také, že nám 
budete zasílat Vaše dražební problémy, 
zejména pak takové, se kterými jste se sami 
setkali na některé domácí nebo i zahraniční 
soutěži. 
Podstatným elementem každého dražebního 
problému je dražební systém. Dlouho jsme 
přemýšleli, jaký dražební systém máme jako 
základ pro řešení dražebních úloh navrhnout. 
Nakonec jsme došli k závěru, že žádný. Po-
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vaha jednotlivých problémů, které chceme 
předkládat, bude velmi obecná, na základ-
ním systému co nejméně závislá. Velmi 
často se bude jednat o problémy ze soutěžní 
dražby. V těch několika málo případech, 
kdy to bude potřebné, krátce uvedeme „dra-
žební okolí“ jako součást popisu problému. 
Budete-li řešit problém z pohledu systému 
Vámi běžně nepoužívaného, může to být 
přínosem i pro upřesnění obecných dohod 
i konkrétního řešení ve Vašem oblíbeném 
systému, s Vaším oblíbeným partnerem.  
Licitační testy: 
Příklad 1: 
Týmy, oba v první, rozdával Sever. 
Západ Sever Východ Jih 
 ?   

♠AJ10853 ♥8432 ♦- ♣1063 
Příklad 2: 
Týmy, oba v druhé, rozdával Sever. 
Západ Sever Východ Jih 
 pas 1♦ 1♠ 
1 BT 2♥ 3♦ pas 
pas 3♥ pas ? 

♠AQ9875 ♥J9 ♦4 ♣A863 
Příklad 3: 
Týmy, NS v druhé, rozdával Sever. 
Západ Sever Východ Jih 
 1♥1) pas 2♦2) 
pas 3♣ pas 4♣ 
pas ?   
1) ACOL 12-21, 4-list 
2) 9+, 4-list 

♠A108 ♥AQ10962 ♦7 ♣AJ92 
Doplňující otázka: souhlasíte s hláškou 3♣? 
Příklad 4: 
Týmy, NS v druhé, rozdával Západ. 
Západ Sever Východ Jih 
1♣ 1♦ pas ? 

♠A6 ♥J963 ♦Q103 ♣K982 

Řešení: 
Obeslal jsem skupinu dvanácti expertů, 
z nichž 6 mi poslalo odpovědi. Děkuji. 
Účastní se i jeden zahraniční expert, 
Dr. Neklan Chmelik, dlouholetý německý 
reprezentant a předtím i československý 
juniorský reprezentant. Do kolonky čtenáři 
přidávám nejčastější odpovědi těch, kteří mi 
odepsali na webu mailem nebo předali odpo-
vědi jiným způsobem. 

Problém 1. 2. 3. 4. 
Hebák 2♣ 4♣ 4♥ 1 BT 
Kurka 2♦ pas 4♥ 1 BT 
Vozábal pas pas 4♠ 1 BT 
Svoboda 2♦ pas 4♦ 2♦ 
Filip pas 4♥ 4♥ 1 BT 
Zadražil pas pas 4♠ 1 BT 
Chmelik pas pas 4♠ 1 BT 

 
Problém 1 

Petr Hebák: 
Myslím, že vhodnější by byly licitační soutě-
že, kdy licituje celá sehraná dvojice, tak jak 
to bývalo v Polském bridži. Takto zadané 
odpovědi příliš závisí na konkrétních dražeb-
ních dohodách a na tom, co který hráč pova-
žuje za standard. 
V „Pas Systému“ zahájím 1♦, ve Standardu 
Hebák – Nosek 2♣, na které přijdou téměř 
povinná 2♦ a 3♠ pak ukazují 6♠+4♥ a 5-10 
bodů. 
Josef Kurka: 
2♦ Multi. 100% hláška, piky jsou krásné, 
srdce slabá. 
David Vozábal: 
Pas - na 1. místě v 1. proti 1. nemám důvod 
používat nestandardní akci (slabý dvoutrik 
pikový, ať už ho dražím přímo nebo přes 
MULTI). 
a) Zatajením 4-listu ♥ mohu velice snadno 
minout 4♥. Ukázkových listů partnera, se 



 16 

kterými jdou 4♥, ale se kterými zapasuje 
2♠, je spousta. 
b) K dražbě se ještě pravděpodobně dosta-
nu. Dokonce pokud ukáži později 6-list ♠, 
vyplyne z toho i 4-list ♥! 
c) List je příliš silný jak pro obranu. 
2 defenzivní zdvihy pro barevný závazek 
kromě ♦, pro obranu i pro útok. 
Otakar Svoboda: 
2♦. Bez komentáře. 
Anatol Filip: 
Pas. S druhou drahou by se nemělo dražit 
preventivně, hlavně ne na prvních dvou 
místech, kdy je nejlepší dražit s dobrou 
barvou a korektně. Jinak by partner před 
pasem nemohl dopočítat obranné nebo 
útočné možnosti. Mohli bychom s například 
♠x, ♥KQxxxx, ♦Jxx, ♣KQJ skončit na 2♠. 
Michal Zadražil: 
Pas. Zahájení je příliš nebezpečné se šike-
nou ♦ a čtyřlistem v srdcích. Hrozí ne-
vydražení 4♥ proti primérce partnera 
s 5-listem srdcovým. 
Neklan Chmelik: 
Pas. Na prvních dvou místech jsem pro 
solidní otevření a kromě toho mi vadí ten 
4-list srdcový pro otevřeni 2♠. 
Čtenáři: 
Prakticky jednoznačný pas. 

Problém 2 
Petr Hebák: 
Není jasné, co jsem slíbil hláškou 1♠, ale 
dám 4♣. Nová barva na 4. stupni ukazuje 
fit. Král pikový je asi za mnou, takže 4♥ 
budou dobrý závazek. 
Josef Kurka: 
Pas. Otázka je proč partner neotevřel. Vy-
padá to na slabá srdce. Alternativní hláška 
jsou 4♥, partner může mít třeba ♠x 
♥108xxxx ♦Axx ♣KQx a po károvém 
výnosu asi splní. Já bych ale volil pas. 

David Vozábal: 
Souvisí s minulým problémem. Partner ne-
může mít 6-list ♥, neboť by 
a) Zahájil MULTI (na levný 4-list se takové 
ohledy neberou). 
b) Zahájil dvoubarevně s 55/65 s ♥+levná. 
c) Sice nezahájil s 46, ale pak by určitě 
neřekl 3♥, nýbrž 3♠. 
d) a)+b)+c) => má 5-list ♥ a 3-list ♠, tedy 
řeknu 3♠ (jistě šance na manš jsou, ale 
vzhledem k 1NT za mnou 4♠ pravděpodobně 
nelze splnit. Možná budou problémy i se 
třemi. 
Otakar Svoboda: 
V druhém kole dražby jsem měl dát snapdra-
gon kontra. Partner má zřejmě 7 špatných 
srdcí a body vedle. 1 NT za pikama ukazuje, 
že král spíš nesedí. 4♥ však přesto mohou 
mít dobrou šanci, nicméně budu pasovat. 
Hláška 3♥ jednoznačně neinvituje. Svou 
možnost jsem propásl v předchozím kole 
dražby. Dorazím-li nyní neinvitující hlášku, 
říkám partnerovi "tohle rozdání rozhoduji 
sám". Znám mnoho dvojic, v kterých je na-
stálo ustanoven Hlavní hráč, Hlavní dražič 
a Hlavní obránce. Jeho partner ustrašeně 
pasuje, ať má co má a vrací barvu HO také ať 
má co má. Co bývá horší, pasuje po různě 
dlouhém trápení, které Hlavnímu dražiči 
dává přibližný obraz o síle jeho listu. 
Anatol Filip: 
4♥. Partner nemohl se slabou srdcovou 
7-listou (8-listou?) barvou korektně preven-
tivně otevřít a protože dražil sám až na 3-tí 
stupeň, má boční hodnoty. Kontroluji všech-
ny barvy, což je velká síla a J9 vhodně doplní 
např. A10xxxxx. 
Michal Zadražil: 
Pas. Jsou jen dvě vysvětlení pro dražbu part-
nera. Buď má 6 srdcí a 2 esa, a pak nemá nic 
jiného a dražil chybně, nebo má dlouhá 
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prázdná srdce a body vedle. 4♥ nemají 
šanci a pravděpodobně dostanu kontra. 
Neklan Chmelik: 
Pas. Partner má jenom srdcovou délku, 
jinak by byl 1 BT kontroval. 
Čtenáři: 
Až na Honzu Martynka mladšího a Rudu 
Dvořáka, kteří pasovali, (že by pardubická 
škola?) dali ostatní 4♥. 

Problém 3 
Petr Hebák: 
3♣ byl již forcing do hry. Partner má zřejmě 
5♦, 4♣ a maximálně dubl srdce. Dám 4♥, 
které ukazují kontrolu 1. kola v srdcích. 
S hláškou 3♣ souhlasím, partner mohl říci 
3♠, pokud by měl zájem o 3 BT. 
Josef Kurka: 
4♦ - cue bid, S hláškou 3♣ souhlasím. Mám 
krásných 15 bodů a to je lepší než špatných 
17 bodů. Po 4♣ je to problém, mám mini-
mum a jen 4list trefový, ale také 3 esa. Ne-
vím, co partner potřebuje. Rozhodně neza-
vrhuji ani odmítací hlášky 5♣ nebo 4 BT 
(pokud mám s partnerem přesnou domluvu, 
že jsou stopka). 
David Vozábal: 
Předně nutno dodat, že v systému, který 
hraji, jsou již 2♦ GF a 4♣ je allum ♣, takže 
veškeré problémy odpadají. Ve v příkladě 
uvedeném systému s hláškou 3♣ souhlasím, 
dokonce nevidím rozumnou alternativu (2♥ 
je dost hrubé podlicitovaní, 2NT je nesmy-
sl). Na 4♣ řeknu 4♠, protože: 
a) 4♦ je cuebid do partnerovy barvy a měla 
by to být FIGURA! 
b) 4♥ je prostý návrh konečného závazku, 
a ukazuje 64. 
c) 4NT neřeknu, protože nemůžu rozhodo-
vat o partii proti nelimitovanému partnerovi 
d) 5♣ je nesmysl 

Otakar Svoboda: 
Měl-li bych na něco vsadit, řekl bych, že je 
tam jen 5♣. Jsem minimální a máme jen 
8 trumfů. Partner má skoro určitě 2-2-5-4, 
protože nepoužil fragment anebo je na něj 
příliš slabý. Problém je, že 5♣ přelezu Blac-
kwooda a partner bez tří es bude téměř jistě 
pasovat, i když tam bude 6 shora. V praxi 
proto určitě řeknu 4♦. 4♥ by byl návrh ko-
nečného závazku, 4♠ je příliš spekulativní. 
S hláškou 3♣ souhlasím, protože list po pře-
hodnocení středních karet má sílu tak 
17 bodů.  
Anatol Filip: 
Dražba je O.K. Jih se svými 3-mi esy 
a kontrolami všech barvách je dostatečně 
silný na 3♣. 4♥. Toto není nutně forcing, 
minimální partner může s tolerancí pro srdce 
pasovat. Má-li partner rezervu a pikový cue-
bid, má to teď příležitost ukázat. Stále totiž 
může mít například ♠xx, ♥Kx, ♦QJxxx, 
♣KQxx. 
Michal Zadražil: 
4♠. 4♦ je figurový cue-bid, 4♥ jsou naturál-
ní a nesmím přelézt Blackwooda, kterého 
musí dát partner. S 3♣ jednoznačně souhla-
sím. 
Neklan Chmelik: 
4♠. Cue-bid na cestě k 5 (6) ♣ jistě neškodí. 
Když už jsem se rozhodl pro 3♣, které nepo-
vazuji za správnou hlášku, vzhledem k tomu 
singlu károvému. 4♣ od partnera signalizuji 
jistě zájem o slem. 
Čtenáři: 
Zde se odpovědi nejvíce lišily. Nejčastější 
byly přímočaré přirozeně míněné 4♥ a 5♣. 

Problém 4 
Petr Hebák: 
Odpověď je zcela věcí dohod. V našem sys-
tému vyhovuje 1 BT, 8(9)-11 bodů 
a pravidelná rozloha. 
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Josef Kurka: 
1 BT. Připadá mi jasné. Jako alternativu 2♦. 
Nejraději bych řekl tak 2,4♦, ale to se ne-
smí. Předpokládám, že soupeři draží Acol. 
David Vozábal: 
1NT. S kartou, kde by mohly být 3NT, 
partner pravděpodobně bude ještě jednou 
dražit. 
Otakar Svoboda: 
2♦ - zatím nejúčelnější. Má-li partner re-
zervu, budu moci ukázat v dalším kole srd-
cový 4list nebo trefovou zádrž. 
Anatol Filip: 
Vypadá to, že piky má partner (soupeři je 
nedražili), a tedy nemá srdce (nedal infor-
mační kontru). Hru je možné dražit, když 
má partner maximum, ještě se ozve. Na 2♦ 
zkusím ještě 2♥ (co kdyby přece?) a pak po 
partnerových 2♠ nebo 2BT 3♦.  
Michal Zadražil: 
1 BT. Vše ostatní je příliš do nejistoty. Sli-
buji hodnoty a partner ještě může dražit dál. 
Neklan Chmelik: 
1 BT. Partner jistě nemá 4-list srdcový, 
jinak by byl kontroval (po event. odpovědi 
1♠ neukazují 2♦ žádnou dodatečnou sílu), 
pro 2 BT jsem přece jenom trochu slabý, 
i když 1♦ je konstruktivní hláška. 
Čtenáři: 
Opět téměř jednoznačný 1 BT.  

Lámejte si hlavu 
s námi - řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Máme k odevzdání 2 kárové a jeden pikový. 
V trefech nás ohrozí jen 4-1 s čtvrtým klu-
kem za, ale v srdcích musíme chytit dámu. 
Nabízí se jednoduchá sehrávka. Vzít pik, 
vytrumfovat s 50% impasem na dámu 

a odehrát dva velké trefy. Pokud kluk vypad-
ne je dobře, pokud je čtvrtý před, přejdeme 
na stůl malým trumfem (předvídavě jsme se 
v ruce zbavili ♥6) a impasujeme jej. 
Mnohem větší problém než se zabezpečovat 
proti čtyřem trefům u pěti kar je ale chycení 
trumfové dámy. Z prvního výnosu vidíme, že 
Východ má maximálně AJ v kárech, a to 
značně zvyšuje pravděpodobnost, že má body 
někde jinde. Určitě nemá celé ♠QJ, protože 
by vrátil figuru. Měli bychom se vážně zabý-
vat myšlenkou na chycení dubl dámy za 
impasem. To samo o sobě je v kontextu draž-
by jistě více než původních 28%. A co když 
je dáma třetí za? Je zde ještě přídavná šance, 
že Východ měl původně jen dubl pik. 
Zatím nás tedy nic nestojí zahrát druhé káro 
do krále Západu. Snapu pikového se obávat 
příliš nemusíme, protože by byl zřejmě od 
originálu. Západ opravdu bere králem a vrací 
pik. Z ♠Q už snadno poznáme, že jsme na 
správné stopě. Hrajeme tedy trumfy shora, 
a když dáma nepadá, pokračujeme trefy. 
Pokud Východ odmítne vzít, odevzdáme mu 
trumf a nyní již musí do double chicane vy-
nést. Tak také zahrál partii ve VČ skupinové 
soutěži Bohouš Picmaus a připsal si zaslou-
ženou hromadu IMP. Celé rozdání bylo: 

WE v druhé
rozdával N 

♠AK3 
♥KJ54 
♦53 
♣10986 

 

♠J10986 
♥98 
♦K962 
♣52 

♠Q3 
♥Q106 
♦AJ1087 
♣J74 

 

♠753 
♥A732 
♦Q4 
♣AKQ3 
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Problém 2 
Oba v druhé 
rozdával W 

♠- 
♥K95 
♦J986 
♣AKQ1096

 

♠J1098652 
♥A1082 
♦KQ 
♣- 

 ♠AK3 
♥643 
♦A75432
♣J 

 

♠Q74 
♥QJ7 
♦10 
♣875432 

 

 
Pokud se vše dobře dělí, měli jsme dražit 
7♠. Ale nyní jsme v malém slemu a náš 
úkol je splnit jej. Musíme se proto zabezpe-
čit proti špatným rozlohám. 
Přebijeme proto tref a hrajeme ihned kára. 
Jih udělá nejlépe, pokud odmítne přebít 
druhé káro. Pak zahrajeme pik do esa a malé 
káro do snapu. Nyní opět pikem na stůl 
a stahujeme kára. Až Jih přebije, přejdeme 
na stůl posledním pikem (nesnapli jste snad 
v prvním zdvihu tref pikovou dvojkou?) 
a dohráváme na kára. 
 
Problém 3 

WE v druhé 
rozdával E 

♠74 
♥86 
♦6532 
♣J9862 

 

♠106 
♥QJ1074 
♦97 
♣A1073 

 ♠J9853 
♥9532 
♦A84 
♣Q 

 

♠AKQ2 
♥AK 
♦KQJ10 
♣K54 

 

Pokud začneme od kár, soupeři vezmou esem 
a vyrazí nám poslední srdcovou zádrž. Pak 
již nemůžeme závazek splnit. Klíčové je 
zahrát do druhého zdvihu ♣K. Ne proto, že je 
singl dáma, to je jen třešnička na dortu za 
dobré zahrání, ale proto, že soupeři jej skoro 
jistě propustí, aby vás odkomunikovali od 
stolu.  

K.O. 2002 (2) 
Jiří Baláš 

Rozehrávky 
Rozehrávky se hrají vždy v pátek od 19 ho-
din v herně Bridžového klubu Nové Město 
nad Metují v termínech, jež budou vyhlášeny 
do dvou týdnů po losování družstev. Herna je 
v budově bývalého Eltonu (nyní GE Capital), 
první dveře vlevo při pohledu k hlavnímu 
vchodu do budovy. Herna je otevřena každý 
pátek od 18 hodin. K dispozici jsou hrací 
pomůcky pro bridž (stoly se zástěnami…), 
kulečník a šipky. 
Pořadatel nezajišťuje ubytování. 
Po dohodě se soupeři a předchozím oznámení 
pořadateli je možné utkání kdekoli předehrát. 
V Praze lze hrát v případě zájmu i se zástě-
nami v Bridge Centru Praha, hotel Kettner, 
Lublaňská 23, Praha 2, tel. (02) 2491 6161 
(zavolejte předem). Vítěz předehrávaného 
utkání musí zápis utkání včas (viz propozice) 
doručit pořadateli. Stačí zaslat faxem titulní 
stranu zápisu utkání. 
Semifinále a finále  
Semifinále a finále se hrají v rámci Letního 
bridžového víkendu v Novém Městě nad 
Metují za použití zástěn a rozdání generova-
ných počítačem. Tato utkání nelze předehrát. 
Ubytování v rámci Letního bridžového ví-
kendu zajišťuje Marie Volhejnová, Nad sta-
dionem 1319, 549 01 Nové Město nad Metu-
jí, tel. (0441) 72198. 
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Zástupci pořadatele 
Vít Volhejn, Družební 916, 549 01 Nové 
Město nad Metují 
Jiří Baláš - při Východočeské skupinové 
soutěži nebo při Pražské lize družstev, tel. 
0606 606 613, nebo při pátečních soutěžích 
v herně Bridžového klubu Nové Město nad 
Metují). 
Informace o průběhu soutěže 
Informace o průběhu soutěže budou zveřej-
ňovány v Bridžovém klubu Nové Město nad 
Metují, v Bridge Centru Praha a na interne-
tových stránkách Tomáše Fořta na adrese 
http://www.bridgecz.cz a budou podle po-
třeby zasílány zúčastněným družstvům.  

21 let velkých cen 
Bohumil Picmaus 

Letošní ročník velkých cen byl již 21. roč-
níkem, jehož hodnocení jsem tehdy jako 
soutěžní referent ČBS uvedl do života 
a stále vedu jeho hodnocení. Myslím si, že 
je to kus historie našeho bridžového svazu. 
To byl také jeden z důvodů, proč jsem ne-
přestal s jeho vedením, ani když ÚČBS před 
4 roky zavedlo hodnocení jiné. 
Za těchto 21 let bylo sehráno 205 turnajů. 
Z tohoto počtu bylo 21 přeborů top, 
19 přeboru mixu a 165 turnajů velkých cen. 
Když jsem si prošel všech těchto 205 celo-
státních turnajů, jsem ke svému velkému 
překvapení zjistil, že jsem nebyl jen na pěti 
/5/ turnajích. Celkem jsem jich sehrál 175 
a 25 těchto turnajů jsem řídil. Při zběžné 
prohlídce těchto, dá se říct již historických 
materiálů se podařilo objevit další 4 hráče, 
kteří hráli na více než 100 turnajích - Ota 
Svoboda, Hanka Pokorná, Saša Erde a Lu-
káš Pavlík. Ota Svoboda je také jediný, 
který v ročním hodnocení zvítězil 3x /4x 
druhý/ a letos mu uniklo vítězství o jediné 
místo v kterémkoliv turnaji. 

Proto mi dovolte, abych se ohlédl za letošním 
ročníkem. Všech 10 letošních turnajů se 
zúčastnili Dítětová, Schulzová a Laštovička, 
9 - Pulkrab J., Fořt, Miro, Picmaus, 8 - Hykš, 
Erdeová, Mašek a Ertner. 
Všechny turnaje se letos hrály na počítačová 
rozdání, na stolech jsme našli bidding boxy, 
vedli je kvalifikovaní rozhodčí, výpočty byly 
včas a většinou bez závad. 
K výpočtům jenom malé doporučení. Při-
mlouval bych se místo frekvencí dělat osobní 
lístky, podle kterých jsou reklamace daleko 
jednodušší a podstatně rychlejší. 
Výjimkou tohoto hodnocení je bohužel VC 
Liberec, kde nebylo nic z toho, co je výše 
uvedeno. Proto také BK Liberec dostal vý-
strahu od soutěžní komise.  
Doufám, že i další ročníky velkých cen bu-
dou ještě úspěšnější, než ten letošní.  

Z Krakonošova týdne 
Aleš Haman 

Na bridžovém týdnu v Krkonoších při skupi-
nové soutěži všichni hráli toto rozdání: 

♠QJ72 
♥AQ32 
♦5 
♣AK832 

♠A8 
♥KJ864 
♦A63 
♣954 

 
Skoro všichni vylicitovali srdcový malý slem 
a taky ho i uhráli. Polský pár licitoval takto 
(zahajoval Jih, soupeři do licitace nezasáhli): 
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Jih Sever
1♥1) 2♣2) 
2♥3) 4♦4) 
4♠5) 4 BT6)

5♣7) 5♥8) 
6♦9) 7♥10) 

 

  1) 12 – 16 pětilist 
  2) silný fit na srdcích 
  3) nemám rezervy 
  4) splinter 
  5) cue-bid (kárový splinter se mi líbí) 
  6) Blackwood 
  7) 3 esa z pěti 
  8) velkoslemový dotaz na krále pikového 
  9) pik krále nemám, ale kára jsou dobrá 

10) sázím na dobrou sehrávku partnera 
 
Sázka na dobrou sehrávku partnera se vy-
platila, protože skutečně po výnosu ♦K, 7♥ 
splnil na pikový impas a trefo-pikový skvíz. 
Zkuste si sehrávku z otevřených karet, hlav-
ní hráč tu šanci neměl. 

rozdával S ♠QJ72 
♥AQ32 
♦5 
♣AK832 

 

♠943 
♥1075 
♦KQ1074 
♣6 

 ♠K1065 
♥9 
♦J932 
♣QJ107 

 

♠A8 
♥KJ864 
♦A63 
♣954 

 

 
Po výnosu káro vzal esem, káro si snapnul 
na stole a zaimpasoval ♠Q. Ať už soupeř 
přebije králem nebo ne, stejně již hlavní 
hráč vyhraje. Dejme tomu, že východ po-
kryje. Jih přebije esem pik a znovu snapne 
káro. Stáhne eso srdcové, odehraje ♠J a ♥Q 

převezme králem. Klukem srdcovým dotrum-
fuje Západ a hraje další srdce. Dostává se do 
koncovky: 

 ♠72 
♥- 
♦- 
♣AK8 

 

Nezajímavé 

♠106 
♥- 
♦- 
♣QJ7 

 

♠- 
♥86 
♦- 
♣954 

 

 
Na předposlední srdci zahazuje ze stolu tref 
a Východ je ve skvízu. 
1. Když zahodí pik, hlavní hráč přejde 

trefem do stolu a pik si snapne a další 
pik je již vysoký. 

2. Když zahodí tref, odehraje hlavní hráč 
dva vysoké trefy na stole a pikovým 
snapem přechází k vysokému trefu 
v ruce.  

Domácí výsledky 
Tomáš Fořt 

I. liga 
  1. ACOL 195.5 

Kurka, Mráz, Jansa, Svoboda, 
Pokorná, Bahník P. 

  2. Star 165.0 
Křížek, Jirout, Textor, Lauer, 
Štulc, Šubrt 

  3. Polabiny 153.0 
Franz, Illa, Fořt, Filip, Jireš, 
Kopřiva 

  4. Jas 138.0 
  5. Ladies 127.0 
  6. Calimero 125.0 
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  7. Labe 111.0 
  8. ZPAcz A 108.0 
  9. SUKL 102.0 
10. Sova A 83.5 

III. liga 
  1. TEAM  PRAHA 187 
  2. PAHRK  PARDUBICE 180 
  3. ESO  BRNO 166 
  4. KRALUPY n. VLT. 151 
  5. NERATOVICE  B 142 
  6. ŽELVUŠKY 131 
  7. ALKYTA 121 
  8. NERATOVICE  C 104 
  9. ZPAcz  TRUTNOV  C 64 
10. NOVÉ MĚSTO n.M.  B 39.0 

Textorův memoriál 2001 
Otevřený přebor republiky v Individuálu. 
10. listopadu 2001, 13 hráčů. 
  1. Dítětová Eva 62.50 % 
  2. Křížek František 56.25 % 
      Fořt Tomáš 56.25 % 
      Lauer Zbyněk 56.25 % 
  5. Verdier Marc 51.04 % 
      Holan Vladimír 51.04 % 
  7. Svoboda Otakar 50.00 % 
  8. Holý Jaroslav 47.92 % 
  9. Jireš Petr 46.88 % 
      Textor Michal 46.88 % 

Turnaj 17. listopadu 
17. listopadu 2001. V turnaji s vysokými 
cenami obhájili 1. místo loňští vítězové 
a opět si odvezli putovní pohár, který tak 
vrátili pořadatelům jen na dobu konání 
turnaje. 
1. Kulišanová, Kulišan,  

Vrkoč, Vondřich 120 
2. Rubač, Tomáš, 

Stachowski, Lašťovička 110 
3. Dítětová, Fořt, 

Jelínek P., Najzar 93 

4. Svoboda, Bahníková, 
Hradil M., Jelínková 81 

5. Vondráčková L., Pírek, 
Růžička, Tegze jun. 76 

Beaujolais Nouveau 
23 dvojic, 15. 11.2001, Praha, celosvětový 
turnaj, kde ceny byly láhve Beaujolauis. 
  1. Batelová – Batela 63.96 % 
  2. Hrabal – Stádník 63.75 % 
  3. Malá R. - Frabša jun. 62.69 % 
  4. Kulišanová – Kulišan 61.15 % 
  5. Dítětová E. - Hradil M. 56.46 % 
  6. Rončáková – Běhal 55.00 % 
  7. Kupková – Kovács 53.96 % 
  8. Damsová – Plainerová 53.96 % 
  9. Berkmanová – Šafář 52.88 % 
 10. Kosička – Šlemr 52.08 % 

Mistrovství republiky mixů 
Celkem 42 dvojic, zúčastnili se všechny 
reprezentantky. Lančová - Fládr obhájili 
vítězství. 
  1. Lančová – Fládr 61.54 
  2. Pokorná H. – Svoboda 59.42 
  3. Erdeová – Pavlík 58.08 
  4.Jelínková – Najzar 57.31 
  5. Dítětová – Fořt 57.16 
  6. Bahníková – Mráz 56.68 
  7. Grossmanová – Grossman 56.54 
  8. Batelová – Batela 55.91 
  9. Čížková H. – Zadražil 55.38 
10. Svobodová – Diamant 55.19 

Juniorský turnaj ve Hluku 
Účastnilo se 15 družstev (2 z Maďarska, 2 ze 
Slovenska, 1 z Rakouska). Konečné pořadí 
na předních místech: 
1. Pěkné ZOO Pulkrab, Šídlová, Pěkná, 

Pěkný 
2. Fecni Maďarský tým 
3. Chaos Posledník, Martynek, Jelínek, 

Janeček, Macura 
4. Cioscio Maďarský tým 
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5. Presdrak Vlachová, Falta, Janková, 
Nymš 

6. Martini Mandysová, Tegze, Horova, 
Bráza, Hlaváč Z. 

 

 
Vítězný tým 

Je skvělé, že se dostavilo tolik domácích 
družstev a také 5 silných zahraničních. O to 
cennější je vítězství českého týmu. 

 
Soustředění na hru 

Přebor republiky IMP, 2 kolo 
2. kolo, 1.-2.12.2001, 29 párů 
  1. Lauer – Marinkovic 203 
  2. Vozábal D. – Zadražil 200 
  3. Svoboda – Hradil 192 
  4. Bahník P. – Mráz 186 
  5. Šklíba - Bahník M. 184 
  6. Laštovička – Stupka 184 
  7. Fládr – Pavlík 183 

  8. Hnátová – Franz 173 
  9. Zouchová – Doubravský 172 
10. Krása jun. - Pulkrab jun. 170 

Přebor republiky IMP, obě kola 
    Součet 
  Pořadí  VP 
1. Vozábal - Zadražil 3 428 
2. Svoboda - Hradil 5 401 
3. Bahník P. - Mráz 7 389 
4. Fládr - Pavlík 13,5 379 
5. Laštovička - Stupka 14 377 
6. Kopřiva - Filip 16 366 
7. Krása jun. - Pulkrab jun. 16,5 366 
8. Šklíba - Bahník M. 23 358 
9. Hnátová - Franz 28 347 
10. Miro - Hykš 29 339 

Memoriál Vladimíra Maříka 
19 dvojic, 8.12.2001 
  1. Bahníková - Bahník Š. 60.57 
  2. Kulišanová – Verdier 59.80 
  3. Ertnerová – Kopřiva 56.96 
  4. Tegze – Tegze 54.84 
  5. Vajdová – Vozábal 54.70 
  6. Ertner – Nymš 53.47 
  7. Bahníkové O.+M. 53.37 
  8. Lančová – Tomčíková 53.18 
  9. Pivnička - Jelínek Z. 52.53 
 10. Dítětová – Fořt 52.17  

Krátce 
Tomáš Fořt 

Keszthely 2001, 79 párů, 23.-25.11. 
  1. Lakatos – Winkler 2178.5 62.60% 
  2. Ecsedy – Fried 2092.0 60.11% 
  3. Balásy – Hegedys 2084.6 59.90% 
  5. Svoboda – Volhejn 2058.8 59.16% 
  7. Vozábal – Zadražil 2012.6 57.83% 
21. Křížek – Textor 1871.7 53.78% 
26. Hebák – Nosek 1801.9 51.78% 
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Keszthely 2001, 26 týmů, 23.-25.11. 
1. Galim 167 +121 
 Gál, Vikor, Lakatos, Winkler 
 2. Csepeli 163 +131 
 Csepeli, Kovacs, Magyar P, Száles, Kuttner 
 3.Jakab 159 +113 
 Jakab, Hajdu, Fucik, Etvosi 
7.BK Praha 145   +37 
 Svoboda, Volhejn, Vozábal, Zadražil 
17.Czech Seniors 125    -30 
 Hebák, Nosek, Textor, Křížek 
 
Po loňském prvním místě Svobodova týmu 
sice trochu ústup ze slávy, ale i tak vynika-
jící výsledek v silné konkurenci.  

Odposlechnuto 
Eva Dítětová 

Odposlechnuto na internetu u stolu, kde 
hrál jeden Američan a dva Kanaďané. 
První Kanaďan: 
„Víte, kdy draží Kanaďan slem?“ 
„Když má deset zdvihů na ruce a Američana 
na výnosu.“ 
Američan: 
„Víte, jak plánuje Američan obranu proti 
slemu, který vydražil Kanaďan?“ 
„Stáhne si eso, zahraje malou k esu partnera 
a počká si na trumfový zdvih.“ 
Druhý Kanaďan: 
„Víte, co nese Američan proti BT závazku 
vydraženému Kanaďanem z AKxxx, když 
nemá dozdvih?“ 
„Proti 1BT nese malou. Proti 3BT nese také 
malou. Proti 6BT nese také malou. Proti 
7BT nese údajně také malou, ale nelze to 
prokázat vzhledem k chudé statistice – Ka-
naďané se bojí dražit 7BT proti silným 
americkým obráncům.“ 

• Užitečné zkratky: 
V současné bridžové literatuře již zdomácně-
ly dvě poměrně nové zkratky, které je užiteč-
né znát: 
LHO = left hand opponent, tj. soupeř, 

sedící po vaší levé ruce 
RHO = right hand opponent, tj. soupeř 

sedící po vaší pravé ruce. 
Nejnovější zkratka je jejich užitečným dopl-
něním: 
CHO = central hand opponent. 
Bývá prý daleko nejhorší……. 
• Dříve byl trest za bridžový prohřešek 
přísnější. 

 
• Když jsme na poslední Olympiádě na 
zahajovacím večírku mluvili s Andrzejem 
Wilkoszem o tom, jak se má, a o jeho kon-
venci, odpověděl: „Mám se dobře, ale tu 
blbost už dávno nehraji.“  

 


