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Slovo prezidenta 
Jan Volhejn 

Poslední květnový den se 
v pražském hotelu Tourist 
sešlo 29 delegátů bridžo-
vých klubů na konferenci 
delegátů (KD), a to přestože 
od té předchozí uplynulo 

necelých osm měsíců. Tuto dobu totiž dosta-
lo ústředí ČBS na přípravu návrhu nových 
stanov. Ten díky úsilí Petra Nesvadby včas 
vznikl a delegáti KD nové stanovy po drob-
ných úpravách schválili. 
KD zvolila členy orgánů pro příští období. 
V ÚČBS budou pracovat J. Ertner, Z. Frabša 
ml., Z. Jelínek, P. Jireš, D. Pěkná, M. Ver-
dier a J. Volhejn. Do revizní komise byli 
zvoleni J. Sůra, G. Kováč a M. Šklíba. Před-
sedou stálé KD bude J. Doubravský 
a místopředsedkyní stálé KD M. Jelínková. 
KD ocenila celoživotní zásluhy Pavla Sajala 
o rozvoj bridže a udělila mu čestné členství 
ČBS. 
Konference delegátů schválila tyto hlavní 
směry činnosti ČBS na příští období: 
• dokončení a stabilizace uceleného sys-

tému celostátních soutěží všech katego-
rií, 

• vytvoření a úpravy řádů a směrnic ČBS 
podle nových stanov, 

• dobudování a stabilizace systému klasi-
fikace výkonnosti hráčů, 

• volba a propagace jednotného dražební-
ho systému nejen pro výuku bridže, 

• rozvoj výuky bridže, 
• zvýšení počtu členů. 
Děkuji delegátům konference delegátů za 
podporu, které se činnosti našeho ÚČBS 
dostalo, a za důvěru do budoucna.  

Nominace na Menton 
Jan Volhejn 

 
Pro Otevřené Mistrovství Evropy v Mentonu 
byly nominované následující páry a týmy: 
Open – týmy (141 týmů ze 42 zemí): 

 Svoboda, Mráz, Bahníková, Bahník 
 Volhejn, Kurka, Vozábal, Zadražil, Fořt 

Ženy - týmy(22 týmů ze 14 zemí): 
 Erdeová, Hnátová, Lančová, Svobodová 

Mixy - týmy(115 týmů ze 35 zemí): 
 Dítětová, Fořt, Grosmanová, Grosman 

Senioři - týmy(27 týmů ze 17 zemí): 
 Pokorná, Jansa, Filip, Jireš, Šubrt, Textor 

Open - páry(402 párů ze 44 zemí): 
 Volhejn, Svoboda 
 Illa, Fořt  
 Šlemr, Kosička 

Ženy - páry(105 párů ze 27 zemí): 
 - Dítětová, Grosmanová 

Mixy - páry(418 párů ze 35 zemí): 
 Dítětová, Fořt 
 Grosmanová, Grosman 
 Schulzová, Laštovička 

Senioři - páry(103 párů ze 25 zemí): 
 Pokorná, Jansa 
 Bahník, Jaroš 
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Nezapomenutelná 
návštěva 
Tomáš Fořt 

Ve středu 18. prosince 2002 přijal Svatý 
Otec Jan Pavel návštěvu italských bridžistů. 
Bylo v ní přes 1000 dětí z italského školního 
bridžového programu a kolem 300 pedagogů 
a rodičů. Jak je vidět z fotografií, všichni 
měli červené šály Italské bridžové federace. 

 
Návštěvu doprovázel pan Jerzy Klugel, 
dlouholetý přítel Jeho Svátosti již ze škol-
ních let, který nyní žije v Římě. 

 
Ani věk a nemoc nemohly narušit dojem 
síly, vitality a osobního kouzla, kterým pa-
pež působil na všechny přítomné. Na závěr 
všem požehnal a převzal od Gianarriga Rony 
pamětní plaketu. 

 

Psaní a hraní 
Jan van Cleeff 

 
Holandský hráč a editor časopisu IMP 

 
Moje kariéra bridžového novináře začala 

právě v Mentonu na Mistrovství Evropy 
v roce 1993. Měl jsem dva dobré důvody být 
zde. Byl jsem dopisovatelem holandských 
novin NRC-Handelsblad, který přinášel 
denní zprávy z mistrovství, a psal jsem také 
pro svůj vlastní časopis IMP. 

Sledoval jsem krok po kroku výkon ho-
landského družstva a nikdy nezapomenu na 
zápas proti Polsku. Sledoval jsem zápas ve 
View Graphu spolu s dalším holandským 
novinářem Tonine van Hoof. Bylo to v době, 
kdy Poláci byli na cestě vzhůru a dosud 
neztratili ani jeden zápas. Ale Bauke Muller 
byl tehdy ve své životní formě. V tomto 
rozdání vystřílel díru do polského opevnění. 

 
Západ Sever Východ Jih 
Lesniewski De Boer Martens Muller 
   1♣ 
1♥ kontra pas 3♠ 
pas 4♣ pas 4♦ 
pas 4♥ pas 4♠ 
pas 4 BT pas 5♣ 
pas 6♠ pas…  
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Zahajuje S 
oba v druhé 

♠AJ84 
♥A4 
♦102 
♣K8632 

 

♠53 
♥KQ8732 
♦K76 
♣QJ 

 ♠1092 
♥J1096 
♦J953 
♣94 

 

♠KQ76 
♥5 
♦AQ84 
♣A1075 

 

Kontra ukazovalo přesně 4 piky, a tak po sérii 
cue-bidů a dotazu na pět klíčových figur skon-
čil Muller v 6♠, proti kterým Lesniewski 
vynesl ♥K. 

Všichni v sále, včetně komentátorů, před-
vídali, že Muller spadne. Předpokládali, že 
použije “princip omezeného výběru” v tre-
fech, takže odevzdá tref a ♦K. Hlavní hráč 
však sehrával: Vzal ♥A, odehrál krále a eso 
v trumfech a přebil srdce. Pak teprve přešel 
na stůl na ♣K a zahrál impas do ♣10. Západ 
sice vzal zdvih, ale byl v nuceném výnosu. 
V reálné partii zahrál káro do vidličky Jihu. 

Tato částečná eliminace přinesla Holand-
sku 16 IMP, když na druhém stole se poved-
lo Piotrovi Gawrysovi spadnout ze 6♠ zá-
vazku třikrát. Kromě Mullera splnili závazek 
stejným způsobem již jen dva němečtí hráči 
Marcus Joest a Daniela von Arnim. 

Mullerovo zahrání mu vyneslo zlaté pero 
za nejlepší sehrávku mistrovství a my s van 
Hoofem jsme dostali další. Holandsko vy-
hrálo 25:5, skončilo celkově čtvrté a několik 
měsíců poté letělo do Chile na Bermuda 
Bowls. A jak si vedlo Holandsko tam? Van 
Hoof a já jsme přijeli do Santiaga psát o tom, 
jak naše země bojuje o světový titul. Nebylo 
to snadné, ale podařilo se. Těžko si předsta-
vit lepší novinářský debut. 

Jako hráč jsem sice získal určité uznání, 
ale má dražba není zrovna solidní jako Bank 
of England. Když jsem testoval svou dražbu 
v panelu expertů časopisu IMP, požádal jsem 
Jaap van der Neuta o její zhodnocení. Roz-
střílel můj dražební styl a má pravděpodobně 
pravdu. Ale být známý jako hráč s nepřesnou 
dražbou má také své výhody. Soupeři nikdy 
neví, na čem jsou. Také to ale vytváří tlak na 
mého partnera. Tím býval dlouhá léta Jan 
Jansma, hráč, který uměl udělat pořádné 
horko. 

V červnu 1997, v poslední den Mistrovství 
Evropy v Montecatini Holandsko na šestém 
místě hrálo s Francií na pátém. Prvních pět 
postupovalo na Bermuda Bowls. K postupu 
jsme potřebovali hodně vyhrát. Jih drží: 

♠J103 ♥K9 ♦74 ♣AKQJ32 
Zahajuje Západ, oba v druhé. 

Západ Sever Východ Jih 
Lévy Van Cleeff Mari Jansma 
pas pas 3♦ pas 
pas 3 BT pas ? 

Nemožná sekvence, není-liž pravda? O co se 
to do čerta ten bláznivý Sever snaží? Jansma, 
který neměl žádné vodítko, nakonec pasoval. 
A protože měl Sever: 

♠KQ98 ♥A10 ♦Q82 ♣10986 
byly 3 BT proti zablokovaným kárům pro-
cházka růžovým sadem. Piet Jansen na dru-
hém stole také zahájil 3♦, ale ty oběhly 
a jednou spadly. Holandsko bralo 11 IMP. 
Myslím, že 3 BT na reopen je správná hláš-
ka, pokud se spolehneme na Francouzské 
metody. Francouzi hrají lehké bloky, a to 
nejen na třetí pozici, a proto jsem si byl jistý, 
že Jansma má potřebné hodnoty. 

V tomto předposledním zápase jsme vy-
hráli 25:4 a v posledním s Velkou Británií 
jsme si mohli dovolit i málo prohrát. Zápas 
se ale proměnil v noční můru a Hacketové 
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a Tredenickové nás rozdrtili 25:5. Sbohem 
Bermuda Bowl. 

A další test. 1998, Cavendish týmy v Los 
Angeles. Jih má list: 

♠AQ9543 ♥A3 ♦42 ♣KQ4 
Zahajuje Západ, EW v druhé. 

Západ Sever Východ Jih 
Fallenius Van Cleeff Mossi Jansma
2♥1) kontra 3♥ 4♥ 
pas 5♥2) pas ? 
1) Slabé 
2) Něco navíc 

Jansma vypálil 7♠. Bingo, protože jsem měl: 
♠KJ2 ♥4 ♦AQ1095 ♣AJ105 

V druhé místnosti se spokojili soupeři s šesti, 
a tak jsme získali 11 IMP. 
Mé nejčerstvější vzpomínky jsou z letošního 
Cavendish. Spolu s Bauke Muller a Wubbo 
de Boer jsme zvítězili v Jack Dreyfuss Cup, 
jak se turnaj oficiálně jmenuje, a nechali za 
sebou mnoho velmi silných týmů.  

Již mnoho let jezdím po světě, hraji a píši 
o bridži. Hraní mi přináší mnoho potěšení 
a vzrušení. A doufám, že to tak bude 
i v Mentonu. Au revoir.  

Zvyky a návyky 
Jan a Aleš Špírkovi 

Můj druhý krajský přebor dvojic byla pro 
mne událost roku. Vždyť to byla kvalifikace 
na přebor republiky. Prvních deset dvojic 
mělo zajištěn přímý postup a můj partner 
Josef mne upozorňoval, že to nebude snadné. 
Při jízdě do Uherského Hradiště, kde se 
přebor konal, jsme ještě probrali všechny 
umělé hlášky a slemové konvence a došli 
jsme k názoru, že by to mohlo vyjít. Nevadi-
lo nám, že je to první velký párový turnaj 
v našem životě. Nevadilo nám, že se setkáme 
s neznámými páry, které mají nejvyšší klasi-

fikační třídy. Ta vidina hrát přebor republiky 
v Praze byla silnější, než jakékoliv, i ty nej-
nepředstavitelnější překážky. 

Víte, proč malé děti považují za samo-
zřejmé, že budou presidentem, kosmonau-
tem, ředitelem nebo milionářem? Život je 
prozatím nezačal zkoušet, takže si myslí, že 
všechno, co si představí a čemu také věří, 
toho lze dosáhnout. 

Já jsem se právě tak cítil. Moje strategie 
byla jednoduchá. Já jsem nejel proto, abych 
předvedl ten nejlepší výkon, kterého jsem 
byl schopen. Mým cílem bylo dosáhnout 
toho nejlepšího umístění. A to se mi také 
stalo osudným.  

Po prvním kole jsme svoji skupinu vyhráli. 
Moje samolibost byla na nejvyšším stupni 
blaženosti, když rozhodčí po spočtení vý-
sledků vykřikoval po sále. Pozor na pár číslo 
čtrnáct. Mají přes 64%. Bral jsem to jako 
samozřejmost. 

Vždyť bridž hraji již přes rok. Neuvědo-
moval jsem si, že svatý Piatnik nám namí-
chal karty tak, aby potrestal naši pýchu a aby 
náš pád z té velké výšky co nejvíce bolel. 
Vždyť každý z nás, kdo hrajeme bridž déle 
než rok, si takové chvíle prožil. Existují 
chvíle, kdy se vám daří. Ať v dražbě, kdy 
vaše 3♣ jsou topem a 3 BT -1 je průměr. 
Nebo v sehrávce, kdy na vaše AKJ, které 
hrajete shora, padá druhá Q položená za… 

 ♠94 
♥K63 
♦AJ3 
♣AJ1092 

♠J763 
♥A1092 
♦1075 
♣54 

Do 3BT vydražených jihem jsem vynesl 
pikovou 3. Josef přidal Q a HH vzal A. 
K druhému zdvihu vynesl ♥J. Coby vyzrálý 
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teoretik z polského Brydza jsem uplatnil 
zásadu figura na figuru a vzal jsem A. V té 
době mne ještě nenapadlo, že by Q mohla 
být na východě. Partner si odhodil káro a já 
si všiml, že HH sebou trhl. Pokračoval jsem 
v pikách a dost mne rozladilo, že 10 východu 
vzal HH K. Nyní byla vynesena ♦Q do im-
pasu na stole. Partner vzal K a ve spolupráci 
se mnou si odehrál tři piky, takže závazek 
byl poražen. Čistý Top pro nás, když celý sál 
uhrával celoherní závazek v srdcích. 

Celé rozdání: 
 ♠98 

♥K63 
♦AJ3 
♣AJ1092 

 

♠J763 
♥A1092 
♦1075 
♣54 

 ♠Q10852
♥- 
♦K9842 
♣Q76 

 

♠AK 
♥QJ8754 
♦Q6 
♣K83 

 

 
Linka NS se pokusila uhrát Top. Jih ovšem 

nepočítal s tím, že nováčci mu ve své nevě-
domosti udělají čáru přes rozpočet. Při výno-
su srdcového J by většina východů přidala 
malou. Pokud na další srdce dá západ A, 
uhraje linka NS pravděpodobně 3BT +2. 

Pokud západ přidá 9, bude uhráno 3BT +1. 
Tedy v obou případech více než 4♥.  

Jih se dopustil chyby tím, že k prvnímu 
zdvihu v srdcích vynesl honéra. Správné je 
vynést malé srdce. Pokud západ přidá A, 
jsou srdce vypracována. Jestliže dá malou, 
může HH v tempu začít vypracovávat trefy 

a závazek nelze porazit. Dejte všechny čtyři 
srdce východu a vyneste z ruky J. Uděláte 
pouze dva zdvihy. Pokud vynesete malé 
srdce do K, může dvakrát impasovat 
a uděláte   dík osmičce zdvihů 5. 

Další dvě kola jsme dopadli tak, jak se na 
nováčky sluší. Našich 40% nás po právu 
posunulo až do druhé poloviny startovního 
pole.  

Možná mi namítnete, že žádný člověk na 
světě není tak chytrý, aby si pamatoval 
všechno to, co ví a zná. Je všeobecně známo, 
že náš duševní potenciál využíváme z 2 až 
5%. Samozřejmě máte pravdu. Ale nejedná 
se někdy o špatné návyky ve hře? 

Jeden novomanžel si všiml, že jeho žena, 
když vaří šunku, uřezává oba okraje před 
tím, než šunku vloží do hrnce. Zeptal se jí, 
proč to dělá, a ona mu odpověděla, že tak to 
dělá její matka. Zeptal se tedy matky, proč 
uřezává oba okraje šunky, a ta mu odpovědě-
la, že se to v rodině dělalo odjakživa. Ať se 
zeptá babičky. Při nejbližší příležitosti se 
zeptal babičky, zdali se před vařením odře-
závaly oba okraje šunky, a když i ona mu 
odpověděla stejně, položil i jí onu zvídavou 
otázku: „Proč?“ „Protože jsme masa měli 
vždy více, než se vešlo do hrnce,“ odpovědě-
la babička. 
Pokuste se zamyslet, kolikrát při hře použí-
váte stejné principy sehrávky, a zkuste si 
odpovědět, co by se stalo, pokud byste někdy 
přidali špetku invence…  

Standard American (7) 
Petr Hebák 

Odpovědi na zahájení 1BT (15 až 17 FB) − 
Dokončení  
4 . 2♠ = Jacoby na trefy                                          
Odpovídající má v úmyslu: Hrát 3♣ 
(v takovém případě má velmi slabý list 
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s aspoň šestilistem trefovým) nebo hrát 3BT, 
má-li zahajitel aspoňń třetí eso nebo krále 
trefového (pak má aspoň šesté AQ nebo KQ 
v trefech) anebo najít fit trefový při síle 
aspoň na výzvu do slemu s minimálně pětilis-
tem trefovým. V prvních dvou případech 
tedy slibují 2♠ nejméně šestilist trefový, 
zatímco při slemovém zájmu to může být 
jakákoli rozloha se silným listem s aspoň 
pětilistem trefovým.  
Zahajitel hláškou 2BT ukazuje aspoň třetího 
krále nebo eso v trefech, zatímco hláškou 3♣ 
to vyloučí, čímž dává odpovídajícímu mož-
nost ukázat typ svého listu. 
Odpovídající 
a) se slabým listem pasuje 3♣ zahajitele, 
zatímco 2BT opraví na 3♣  
b) se sílou na výzvu po 2BT licituje 3BT, 
zatímco 3♣ pasuje  
c) se silným listem ukáže slemový zájem 
a typ listu. Hlášky 3♦, 3♥ či 3♠ ukazují 
aspoň čtyřlist, 3BT ukazuje 5332 a 4♣ je už 
rovnou slemový dotaz s aspoň šestilistem 
trefovým bez krátkosti. Skoky na 4♦, 4♥ či 
4♠ ukazují šestilist trefový a krátkost a jsou 
to tedy splintery. 
5 . 2BT = Jacoby na kára 
Odpovídající má v úmyslu: Hrát 3♦ (v tako-
vém případě má velmi slabý list s aspoň 
šestilistem károvým) nebo hrát 3BT má-li 
zahajitel aspoň třetí eso nebo krále kárového 
(pak má aspoň šesté AQ nebo KQ v kárech) 
anebo najít fit kárový při síle aspoň na výzvu 
do slemu s minimálně pětilistem károvým. 
V prvních dvou případech tedy slibují 2BT 
nejméně šestilist kárový, zatímco při slemo-
vém zájmu to může být jakákoli rozloha se 
silným listem s aspoň pětilistem károvým. 
Zahajitel hláškou 3♣ ukazuje aspoň třetího 
krále nebo eso v kárech, zatímco hláškou 3♦ 

to vyloučí, čímž dává odpovídajícímu mož-
nost ukázat typ svého listu. 
Odpovídající 
a) se slabým listem pasuje 3♦ zahajitele, 
zatímco 3♣ opraví na 3♦  
b) se sílou na výzvu po 3♣ licituje 3BT, 
zatímco 3♦ pasuje  
c) se silným listem ukáže slemový zájem 
a typ listu. Hlášky 3♥ či 3♠ ukazují aspoň 
čtyřlist, 3BT ukazuje 5332 a 4♦ je už rovnou 
slemový dotaz s aspoň šestilistem károvým 
bez krátkosti. Hlášky 4♣, 4♥ či 4♠ ukazují 
šestilist kárový a krátkost a jsou to tedy 
splintery.  
Poznamenejme, že má-li zahajitel silný slemový 
list s aspoňń pětilistem károvým a čtyřlistem 
trefovým, pak na 1BT rovnou licituje 3♦.  
Další odpovědi po zahájení 1 BT 
  6. 3♣ = nějaký aspoň šestilist vedený 

AKQ v jedné barvě (zahajitel ji větši-
nou pozná) 

  7. 3♦ = aspoň pětilist kárový a čtyřlist 
trefový a aspoň výzva do slemu 

  8. 3♥ = aspoň 55 v levných a krátkost 
v srdcích  

  9. 3♠ = aspoň 55 v levných 
10. 4♦ = transfer na hru v srdcích bez 

zájmu o slem  
11. 4♥ = transfer na hru v pikách bez 

zájmu o slem  
12. 4♣ = Gerber bez levného pětilistu 

a drahého čtyřlistu   
13. 4♠ = minimálně 11 karet (65, 66, 76) 

v levných a nechuť hrát 3BT 
14.  4BT = kvantitativka (ukazuje asi 30 až 

32 FB) 
Tedy pozor na speciální sledy (licitujeme jen 
my) 
1BT – 2♣ – 2 v drahé – 4♣ = slemový dotaz 
v barvě odpovědi 
1BT – 2♦ – 2♥ – 4♣ = slemový dotaz 
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v srdcích a 1BT – 2♥ – 2♠ – 4♣ = totéž 
v pikách 
1BT − 2♣ − 2♦ − 2♥ = pětilist srdcový 
a čtyřlist pikový se sílou na výzvu  
1BT − 2♣ − 2♦ − 2♠ = pětilist pikový 
a čtyřlist srdcový se sílou na výzvu 
1BT − 2♣ − 2♦ − 4♦ = 55 v drahých bez 
zájmu o slem  
1BT − 2♣ − 2 v drahé − 3 ve druhé drahé = 
GF s fitem a s nějakou krátkostí 
1BT − 2♦ − 2♥ − 3♠ = GF na 6+listu srd-
covém a nějaké krátkosti 
1BT − 2♥ − 2♠ − 3♥ = GF na 6+listu piko-
vém a nějaké krátkosti.  

Oboustranná dražba 
na úrovni manše (1) 
Z. Frabša ml. (podle W. Izdebskeho) 

Úvod 
Oboustranná dražba na vyšších stupních 

je často nepřehledná, a tak se stane, že koli-
krát hledáme co nejmenší ztrátu. Snaží se 
o to obě soupeřící strany, z nichž jen jedna 
má výhodu prvního kroku – zahájení. 

Oboustrannou dražbu mají páry často 
méně propracovanou než licitaci bez zásahu 
a obvykle chybí hlášky a stupně, které nám 
soupeři svým zásahem vzali. Např.: 
W N E S 
1♠ ? 
 
nebo: 
W N E S 
1♣ 2♠ ? 
 
Západ otevřel 1♠ a tím vzal Severu možnost 
použití hlášek 1♣, 1♦, 1♥ a 1♠ 
v kompenzaci za jedinou – kontra. Mnohem 
více dražebního prostoru vzal Sever Výcho-
du v druhém příkladě. Proto se také kontra 

začalo používat ve více významech, než jako 
původně –trestné. 
 Soupeři vás svými zásahy a velkými fity 
neustále staví před  rozhodnutí, jestli budete 
pasovat, dražit, nebo kontrovat. Musíte také 
přemýšlet nejen o tom, co může uhrát vaše 
linka, ale i o tom, co mohou splnit soupeři, či 
vyplatí-li se předražit a spadnout. Soupeř po 
pravici zasáhl v barvě vaší krátkosti. Asi si 
dovedete představit co může následovat po 
vaší nabídce. Levý obránce s dobrou podpo-
rou pro barvu partnera se splaší a vezme vám 
svou dražbou tolik potřebný prostor pro 
vydražení vašeho listu. Co třeba zadražíte 
s následujícím listem Východu: 
W N E S 
1♥ 1♠ ? 
 
♠7 
♥K1043 
♦AJ1086 
♣J76 
 
Po jakékoliv hlášce hrozí, že soupeř na Jihu 
skočí na 4♠. Proto musíte najít optimální 
nabídku, která ukáže nejen fit srdcový, ale 
i vaši dobrou barvu, aby partner mohl zhod-
notit svůj list po třech, nebo ještě hůře čty-
řech pikách Jihu. 
 Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že 
potřebujeme rozlišit obrovské množství listů 
v partiích, kde obě strany mají aspoň jeden 
dobrý fit. Svou koncepci představil pan Ed 
Manfield na stranách časopisu The Bridge 
World.  
Pravidlo singlu 
Jako Západ hrajete s kartou: 
Obě ve druhé/ rozdával W 
W: ♠5 

♥AKJ62 
♦Q10854 
♣83 
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W N E S 
1♥ 1♠ 2♠ 4♠ 
? 
 
2♠ vašeho partnera slíbily fit, vyváženou 
rozlohu a 10 a více bodů. Rozloha vaší karty 
vám říká, že byste měli dražit, ale co když 
má partner třeba: 
E 1: ♠KQ3 

♥Q8753 
♦J6 
♣A63 

 
pak je 5♥ bez dvou a 4♠ se plní špatně. 
Defenzivní hodnoty obou vašich listů je 
těžké odhadnout, mohou přinést 2-5 zdvihů 
do obrany. 
E 2: ♠84 

♥Q875 
♦K6 
♣AQ1093 

 
nebo 
E 3: ♠A82 
 ♥8754 
 ♦K62 
 ♣A63 
 
4♥ i 4♠ mohou být ke splnění, mohou spad-
nout, nebo jeden ze závazků jde a druhý ne. 
Partner může mít třeba i tento list: 
E 4: ♠AQ10 
 ♥87543 
 ♦K62 
 ♣A6 
 
4♠ spadnou jednou nebo dvakrát a 5♥ je 
nejistý závazek.  
Jak je vidět, nemáte dostatek informací ke 
správnému rozhodnutí. Podívejme se na 
další partii. Tentokrát z pozice Jihu: 

S: ♠J7 
 ♥Q97543 
 ♦95 
 ♣A106 
 
Dražba šla následovně: 

W N E S 
--  1♦ pas 1♥ 
1♠ 3♥ 3♠ 4♥ 
4 ♠  pas pas ? 

 
A několik možných listů partnera: 
N 1: ♠4  N 2: ♠4  
        ♥AKJ6         ♥AK62 
        ♦AQ1072         ♦AJ10742 
        ♣853         ♣J7 
 
N 3: ♠43 
        ♥AKJ6 
        ♦AQJ4 
        ♣K53 
 
S prvním listem je 5♥ krásný závazek. Ztra-
tíme sice 9 IMP, jestli ani jeden kontrakt 
nemůže být splněn, ale pořád je tu možný 
zisk 17 IMP, když jsou oba závazky ke spl-
nění. V druhém příkladě je rozhodnutí těžké. 
Předražíte-li, ztrácíte 7 IMP, když 5♥ i 4♠ 
jsou bez jedné, ale získáte 10 IMP při jed-
nom pádu, když soupeři svůj závazek splní. 
Poslední list hovoří jednoznačně pro kontra. 
Jestli splníme 5♥ a 4♠ jsou bez dvou, ztra-
tíme 4 IMP, ale když nejde ani jeden záva-
zek, můžete získat 7-12 IMP. 

Všimněte si, že přelicitování se vět-
šinou vyplatí, má-li partner singl, 
a kontrovat, když má 2 nebo více karet 
v barvě soupeřů. Druhý pik je oslabením 
ofenzivní síly nejen vaší, ale i soupeřů. 
(Pozn.: Pravidlo o celkovém počtu zdvihů). 
Žádná jiná informace není tak důležitá, jako 
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krátkost v barvě soupeřů. Informace 
o bodové rezervě partnera je určitě potřebná, 
ale v rozhodnutí vám příliš nepomůže, jak 
vzrůstá ofenzivní bodová síla spojených 
listů, tak je i pravděpodobnější obrana sou-
peřů. 
Celé rozdání vypadalo takto: 

 ♠4 
♥AKJ6 
♦AJ73 
♣K853 

 

♠KQ962 
♥-- 
♦Q1064 
♣QJ72 

 ♠A10853
♥1082 
♦K82 
♣94 

 

♠J7 
♥Q97543 
♦95  
♣A106 

 

 
Jak je zřejmé, závazky 4♠ i 5♥ se dají splnit, 
ale podívejme se, co se stane, když má Sever 
o jeden malý pik více. 

 ♠43 
♥AKJ8 
♦AJ73 
♣K83 

 

♠KQ962 
♥- - 
♦Q1064 
♣QJ72 

 ♠A1085
♥1082 
♦K82 
♣954 

 

♠J7 
♥Q97543 
♦95 
♣A106 

 

 
4♠ se splní jen z otevřených karet, ale pod-
statné je, že 5♥ nemá žádnou naději. Jeden 
malý pik způsobil, že počet celkových zdvi-
hů se snížil z 21 na 18 a ofenzivní síla listů 
oslabila na obou linkách. Na příkladech jsme 

si ověřili, že v oboustranné dražbě je infor-
mace o krátkosti v barvě soupeřů téměř 
k nezaplacení. 
 
Pravidlo singlu: 
Jestliže protivník po vaší pravé ruce dražil 
celou hru v situaci, kdy jste si s partnerem 
ukázali fit a nejméně 20 bodů, pasujte, máte-
li maximálně singla v barvě soupeřů, když: 
• jste nadražili dvoubarevný list. 
• partner dražil vyvážený list. 
a kontrujte s dublem a více. 
Naopak, jestli jste dosud nadražili vyvážený 
list vy, pasujte s malými kartami a kontrujte 
s honéry v soupeřově barvě. 
 
Pod dojmem nových zkušeností se vraťme 
k prvnímu příkladu. 
W N E S 
1♥ 1♠ 2♠ 4♠ 
? 
Ve shodě s Pravidlem singlu zapasujete 
a takto vypadá celé rozdání: 

 ♠AKQ92 
♥8 
♦72 
♣KJ654 

 

♠5 
♥AKJ63
♦Q10854
♣87 

♠84 
♥Q953 
♦K6 
♣AQ1093 

 

♠J10763 
♥1074 
♦AJ93 
♣2 

 

 
Partner nemajíce defektní hodnoty v pikách 
předraží do 5♥. Všimněte si, že oba závazky 
se splní. Jak by asi vypadalo rozdání, kde 
máte o jeden malý pik více? 
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 ♠AKQ92 
♥8 
♦72 
♣KJ654 

 

♠65 
♥AKJ63 
♦Q1084 
♣87 

 ♠84 
♥Q953 
♦K6 
♣AQ1093

 

♠J1073 
♥1073 
♦AJ953 
♣2 

 

 
Vaše linka uhraje 10 zdvihů a soupeři jen 8. 
 Pravidlo singlu nám usnadnilo roz-
hodování v obou příkladech. Není to nic 
převratného, mnoho párů využívá tuto tech-
niku, aniž by se partneři dohodli. Možná teď 
si o tom s partnerem promluvíte a upřesníte 
jeho použití. 
 W N E S 
 2♠ 2NT 3♠ 4♥ 
 pas pas 4♠ ? 
 
S 1: ♠x S 2: ♠xx 
 ♥AK10xx  ♥KQ10xxxx 
 ♦Qxx  ♦-- 
 ♣Jxxx  ♣Jxxx 
 
Slepé následování pravidla by nás nutilo 
pasovat s prvním a kontrovat s druhým lis-
tem. Je potřeba k pravidlu něco dodat. Máte-
li kartu, kterou nelze jednoznačně zařadit 
mezi ofenzivní ani defenzivní, dražte podle 
pravidla. 
 
S 3: ♠xx 
 ♥KJ10xxx 
 ♦xxx 
 ♣xx 

Jestliže s listem S 3 dražíte 4♥, pak musíte 
kontrovat 4♠ a doufat, že soupeři spadnou 
jednou. Nezdá se vám metoda, která vás nutí 
s tímto listem kontrovat? Zamysleme se nad 
eventuálními ztrátami a zisky: 
• Soupeři splní kontrovaný závazek a vy 

ztrácíte 4 – 5 IMP, nebo méně, pokud ho 
vaši týmoví partneři nedraží. 

• Soupeři spadnou jednou a vy získáte 
2-3 IMP 

 
Tak vidíte, kontra mnoho neztratí ani nezís-
ká, ale dovoluje vám pasovat například 
s listem: 
 ♠x 
 ♥KJ10xxx 
 ♦xx 
 ♣Qxxx 
 
a ponechat partnerovi vlastní rozhodnutí 
s listem: 
 ♠Qxx 
 ♥Axx 
 ♦Ax 
 ♣AK10xx 
 
Abyste mohli optimálně používat pravidlo, 
musíte s partnerem udělat dohody, jaká 
dražba ukazuje: 
• bodovou sílu 20 + bodů 
• dvoubarevný list 
• krátkost v barvě soupeře 
• pravidelné listy 
 
Také by bylo potřeba dohodnout: 
• vliv manší 
• dražíte-li pravidlo ve forsujících situa-

cích 
• jestli pas vypovídající o singlu je forsu-

jící – a jestli, tak čím se liší od normál-
ního forsujícího pasu. 
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Hráči, kteří by chtěli dražit pomocí pravidla, 
se musí dobře teoreticky připravit 
a v neposlední řadě i změnit dražbu na niž-
ších stupních.  

Praktická psychologie 
Tomáš Fořt 

Pěkná rozdání se mohou objevovat i na tur-
najích, kde nehrají jen experti. První dvě 
jsou z dávnějších příjemných sobotních 
párových turnajů u Nekuřáků v Melantrichu 
na Václavském náměstí. Škoda jen, že se zde 
již delší dobu nehraje. 

 

♠AQ873 
♥Q764 
♦2 
♣A43 

 

♠642 
♥K92 
♦QJ65 
♣QJ2 

 ♠J109 
♥AJ85 
♦743 
♣K75 

 

♠K5 
♥103 
♦AK1098 
♣10986 

 

 
Jih sehrával normální závazek 2 BT. Po 
srdcovém, trefovém nebo i pikovém výnosu 
jej splní =. Západ však zvolil výnos typu 
„vždy vynáším od své nejdelší barvy“ 
a položil na stůl ♦Q. Hlavní hráč vzal esem 
a nyní již nemusí spoléhat na dělení piků. 
Hraje proto další velké káro a ♦10. Západ 
bere a bez váhání hraje ♣Q. Zdá se, že 
obránci ztratili poslední naději na 5 zdvihů. 
Hlavní hráč bere ♣A a přechází do ruky na 
♠K. Nyní ale zasahuje do hry Východ. Do 
zdvihu přikládá ♠10. Jih bere králem 
a stahuje kára. Na předposlední káro zahazu-
je východ ♠J a tváří se jako beránek jdoucí 

pod nůž. Na poslední káro pak už jen oba 
obránci zahazují srdce. Jih může samozřejmě 
odehrát svých 8 zdvihů a v týmech by to bez 
pochyby udělal, ale zdá se, že obrana nehrála 
do té chvíle partii příliš expertně a byla by 
škoda nevyužít jejich zřejmé chyby. Je jasné, 
že u Západu je čtvrtá ♠9 a je možné snadno 
získat ne 8, ale 10 zdvihů. Hraje tedy malý 
pik do ♠8. Východ s udiveným výrazem 
dobírá na ♠9 a dohrává partii. Dva pády, 
čistá nula a snad ještě více bolí poučení od 
soupeřů, že kdyby hlavní hráč hrál piky 
shora, udělal by přece snadno dva nadzdvi-
hy. 
 
Druhé rozdání bylo úspěšnější. 

Rozdával W
NS v druhé 

♠J10 
♥AQ8 
♦K654 
♣J764 

 

♠AK976 
♥K6 
♦72 
♣Q982 

♠832 
♥1052 
♦J9 
♣AK1053 

 

♠Q54 
♥J9743 
♦AQ1082 
♣- 

 

 
Západ Sever Východ Jih
1♠ kontra 2♠ 4♥
4♠ pas pas 5♦
pas 5♥ pas…  

 
Jih zhodnotil svých 5-5 a předpokládanou 
pikovou krátkost u partnera a skočil na srd-
covou hru. Po 4♠ soupeřů je většinou správ-
né ukázat druhou barvu raději než opakovat 
původní. Partner alespoň ví, co má udělat. 
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Obrana začala dvěma koly piků a pak změni-
la na kára. Z otevřených karet je to snadné. 
Ale pokud nevidíte karty soupeřů, je několik 
variant, jak rozehrávat trumfovou barvu. 
Když zahrajete z ruky J a uhodnete, co dál, 
splníte, je-li pod nožem K10x, Kxx nebo 
K10. Pokud naopak zahrajete malou do 
dámy a opět uhodnete co dál, splníte při 
Kxx, K10, Kx nebo K. Druhá varianta za-
chovává více možností, i když se samozřej-
mě musíte za chvíli pro jednu konkrétní 
rozhodnout, a měli byste již v počátku volit 
podle toho, která je pravděpodobnější po 
vašem závěrečném rozhodnutí. Ale dobří 
hráči raději odkládají svá rozhodnutí, proto-
že gram indikace ze hry je více než kilogra-
my pravděpodobností. 
Hlavní hráč tedy vynesl srdci do dámy, která 
držela. Nestalo se nic zvláštního, Západ dal 
6 a Východ 2. Co dál? Aby tam partie byla, 
musí být ♥K u Západu a ♥10 u Východu. 
To je snadné. Ale kde je poslední malé srd-
ce? Má Jih zahrát z ruky malou na singl A 
nebo J na singl 10? 
 
Jedna indikace zde ale je. Kdysi jsem hovořil 
s Kryštofem Martensem, když v zápase proti 
nám v bulharské Sofii uhodl jakousi kombi-
naci našich karet, a ptal jsem se, jak na to 
přišel. On mi říkal, že důvěřuje tomu, že 
soupeři dělají přirozené akce. Mají-li napří-
klad 654 a háží karty odspoda, dávají 4, 5 
a ne 4, 6 nebo 5, 6. A to je právě tento pří-
pad. Západ dal ♥6 a ne 5. Pokud nehraje 
psychologicky, pětku nemá. Na ME nebo 
MS by rozhodování bylo zřejmě právě opač-
né, ale zde je silná indikace, že je již singl 
král. Hlavní hráč tedy odehrál eso a když 
opravdu vypadl král, nebyl ani nijak překva-
pen a ukázal karty. 
 
Následující rozdání je z vážnější soutěže. 

 

♠Q10652 
♥J53 
♦Q10 
♣Q42 

 
♠9 
♥AKQ65 
♦A87543 
♣6 

V tomto rozdání z 2. pražské ligy to chvíli 
vypadalo, že se obrana dostane do časopisu, 
ale osud jim nedopřál ty správné karty. Po 
jednostranné licitaci hrajete 4♥. 
Výnos přišel ♣J a pak další ♣, který hlavní 
hrál přebil. Nyní zahrál z ruky malé káro. To 
je nutné zahrání, neboť pokud by napřed 
třikrát trumfl, dostal by se do tak vážných 
komunikačních problémů, že by již nemohl 
splnit. Západ vskočil králem károvým 
a pokračoval trefou. Propuštění nemá smysl, 
protože soupeři by pokračovali piky, a tak 
musí hlavní hráč opět přebít. Nyní následuje 
odblokování kárové dámy a srdce do ruky. 
Východ přidává ♥10 a Západ ♥2. Co nyní? 
Pokud jsou soupeři poctiví, a to je v druhé 
lize pravděpodobné, je desítka singl. Pak 
vypadá situace vážně. Máme již jen 3 trumfy 
v ruce a 3 na stole a soupeř má 4. Pokud se 
pokusíme vytrumfovat, ztratíme kontrolu 
nad rozdáním a obrana jej dohraje. Naštěstí 
jsme dobře připravili situaci. Můžeme použít 
svá kára pro dotrumfování soupeře. Hrajeme 
♦A a Východ opravdu odhazuje pik. Další 
káro sice Západ přebíjí, ale my také a vyšším 
trumfem, a posledním trumfem stolu přechá-
zíme do ruky, dotrumfováváme a dohráváme 
na kára.  
Na vyšší soutěži by byla situace horší. Ex-
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pertní hráč by mohl zahodit ♥10 od 10x 
nebo 10xx. A tyto kombinace mají prakticky 
přesně 10 krát větší pravděpodobnost. Jde 
tedy jen o to, zda náš konkrétní soupeř zaho-
dí 10 ve více než jednom případě z deseti, 
nebo v méně. A na MS nebo ME nebo 
i v naší 1. celostátní lize by to mělo být 
mnohem častější. V nižší soutěži zase ovšem 
hrozí podcenění soupeřů nebo pominutí 
možnosti, že Východ dává jakousi obskurní 
marku.  
A opět partie z klubu. U stolu soupeřů seděla 
kibicující dáma - začátečnice. Zatímco sou-
peři někde pobíhali, zeptala se mě dáma: 
„Co mám dělat, abych se naučila hrát lépe?“ 
„Hlavně hrajte s dobrými partnery a proti 
dobrým soupeřům.“ Odpověď byla zřejmě 
málo konkrétní. „Ale jaká mám dodržovat 
pravidla?“ hledala divačka rychlejší 
a snadnější recept. „Rychlá metoda není, ale 
pokud budete dodržovat zásady, které vás 
učila Marie Jelínková v kurzu, budete mít 
určitě větší úspěch.“ Zpropagoval jsem kur-
zy a pro jistotu jsem některá pravidla zopa-
koval: „Na druhém místě dávejte malou, 
nehrajte do dvojité chicane a tak dále.“ 
A kartibůh poslal hned rozdání na zdoku-
mentování:  
Oba v první, 
rozdával W 

♠A 
♥K1052 
♦KJ53 
♣K954 

 

♠KQ1032 
♥94 
♦A62 
♣A87 

 

 

♠J9864 
♥A863 
♦98 
♣Q3 

 

♠75 
♥QJ7 
♦Q1074 
♣J1062 

 

 

Západ Sever Východ Jih
1♠ kontra 3♠ pas 
pas kontra pas 4♣ 
pas pas pas  

 
Výnos pikového krále jsem vzal esem. Mám 
sice možnost pokusit se přejít do ruky 
a zahrát na ♣AQ sec u Západu, ale to je na 
dlouhé lokte. Na procenta podobná šance je 
zahrát psychologicky rovnou malou ze stolu. 
Jen velký expert vskočí do zdvihu druhou 
dámou. Soupeřka na Východě to ovšem 
udělala. Se samozřejmostí vzala zdvih 
a zahrála pik. Teď už musím spadnout, ale 
bez jedné za 100 může být ještě dobrý vý-
sledek, pokud bude sál hrát 3♠= za 140. 
Snapl jsem na stole a zahrál další trumf, 
abych zabránil snapům. Soupeřka dobrala 
a zahrála třetí pik. Pik jsem zabil na stole 
posledním trumfem a zahrál jsem malé srd-
ce. Soupeřka opětovně vskočila na druhém 
místě esem a pokračovala čtvrtým pikem na 
zkrácení. Jsem už bezmocný, odevzdám jistě 
ještě pik nebo trumf a po zásluze jsem spadl 
dvakrát u utržil nulu. 
Divačka se na mě po partii trochu podezří-
vavě podívala a pravila soupeřkám. „Ještě že 
jste tu nebyly a neslyšely, co nesmíte dělat.“ 

 

Z klubového života 
Jan Pivnička 

Nenápadný sedmitrik aneb nepříznivá 
rozloha výhodou. 

Stalo se 3. dubna na turnaji (12 párů) 
v brněnském klubu. Hraji (poprvé) s Alešem 
Hamanem „ACOL podle Svobody“ a proti 
nám Emil Fiala a Svatopluk Kalužík, oba se 
až po VŠ přestěhovali ze Znojma do Brna, 
takže mí bývalí krajané. 

Začíná partner 1♦ a já mám list: 
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♠ xxx 
♥ 86xx 

 ♦ K9 
 ♣ Axxx 

 
Co mám licitovat? ACOL velí 1♥, ale mé 

srdce, odkojené Modrým trefem, kde čtyř-
barva bez minimálně Q9 není licitovatelná, 
má sto chutí říct 1NT. A tak říkám (pouze na 
odpovědnost systému) 1♥. Partner: 2♠ – co 
je zas tohle? Už 1♠ by byl forsing, přitom 
jeden pik není reverz, že by 2♠ byly reverz? 
Ne, je to fragment, čili podpora pro srdce 
a singl tref. Licituji 2NT, čímž chci ty svoje 
srdce přece jen trochu shodit. Partner ne-
kompromisně 4♥ a tím licitační drama skon-
čilo. 

Emil vynáší lstivě do silné barvy stolu 
♦10 a já vidím: 

 ♠ Axx 
 ♥ AKJ10 
 ♦ AJ87x 
 ♣ x 

 
Pokládám kluka a Svaťa po zaváhání dá-

mu! Rázem mám doma celých pět kárových 
zdvihů. Hraji malé srdce, vlevo devítka, beru 
Esem, zpět Esem trefovým a na malé srdce 
dává Emil Dámu, Král a přiznaná srdce. Už 
mám 12 zdvihů (5 kar, 4+1 srdce a dvě esa). 
Dá se snad uhrát víc? Ano, pokud má Svaťa 
s posledním trumfem i 5 kár. A pokud ne 
a snapne mi velké káro, tak zase rozsnapuji 
všechny trumfy a také uhraji 12 zdvihů. 
A kára byly skutečně 5-1. 

 
Potěšilo mě, že když jsem po roce zase za-

jel do Brna trochu se rozehrát před Velkými 
cenami, vyhráli jsme s Hamanem s násko-
kem 11% (67%).  

 

Velikonoční týden 
Eva Dítětová 

 
Chata Alfonska 

Od soboty 12.4. do dalšího pondělí 21.4. 
probíhal na krkonošské chatě Alfonska další 
z populárních bridžových týdnů Marie Jelín-
kové. Tento velikonoční týden v době začí-
najícího jara v Krkonoších bývá vždy velice 
hezký, ale letos se povedl mimořádně. 

 
Gábina Zdobinská to nemá proti silným 

soupeřům snadné 
Účast byla již tradičně vysoká a tentokrát se 
přidala i vysoká kvalita hry. Kromě jiných se 
účastnili Svobodovi, Grosmanovi, Petrovští, 
Mráz, Jansa, Pokorná, Najzar, Hradil a řada 
dalších dobrých hráčů. Dopolední turnaje se 
hrály až na 9 stolech, večerní turnaje pak ve 
dvou sekcích, takže si všichni pěkně zahráli 
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dle vlastního výběru v sekci „pomalé“ nebo 
„rychlé“. Ti největší nadšenci stihli ještě 
odpoledne týmáky.  
Kromě bridže se u jednoho stolu celé dny 
hrál mariáš a mimo to zde bylo možno vidět 
a zahrát si spoustu dalších společenských her 
jako scrable, Osadníci a mnohé další.  

 
Marie Jelínková bojuje u scrable 

A večer po turnaji byl kromě rozborů slyšet 
i sehraný zpěv za doprovodu skvělých ky-
tar Mirka Hradila a Tomáše Růžičky i benža 
Zdeňka Parduby.  
Dokonce došlo i na velkou oslavu narozenin 
Mária Petrovského s velikým čokoládovým 
dortem, veršovanou gratulací, líbáním pří-
tomnými dámami a plným sálem gratulantů. 

 
Mário Petrovský slaví narozeniny 

 

Nationals Cup Bonn 
Tomáš Fořt 

28.-29.5.2003 se konal v Bonnu 
tradiční Pohár národů. Jde 
o poslední zkoušku před Mistrov-
stvím Evropy, a proto se zde větši-

nou scházejí reprezentace evropských zemí. 
Letos jich bylo 20 a Česká republika tento-
krát v sestavě Svoboda - Volhejn, Textor - 
Lauer mezi nimi nemohla chybět. Soupeři 
však byli silní a doby, kdy jsme bojovali na 
čele skupin jsou již pryč. A tak ani letos 
nebyly výsledky takové, jaké bychom si 
přáli.  
Družstva byla rozdělena do dvou skupin po 
deseti, první z každé skupiny bojoval ve 
finále a ostatní dohrávali švýcarem. České 
republice se nedařilo a skončila ve své sku-
pině poslední. Pořadí ve skupinách:  

Červená skupina 
1.Bulharsko 174 VP
2.Skotsko 158 VP
3.Holandsko 145 VP
4.Německo II 136 VP
5.Rakousko 136 VP
6.Wales 134 VP
7.Bělorusko 133 VP
8.Dánsko 117 VP
9.Švýcarsko 112 VP

10.Faroeské ostrovy104 VP
Černá skupina 

1.Izrael 185 VP
2.Rusko 151 VP
3.Německo I 147 VP
4.Belgie 144 VP
5.Maďarsko 142 VP
6.Luxemburg 125 VP
7.Estonsko 116 VP
8.Rumunsko 112 VP
9.Švédsko 112 VP

10.Česká republika 111 VP
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V následujících kolech se naši už jen mírně 
posunuli na 18. místo z dvaceti. Tři vyhrané 
zápasy z dvanácti odpovídají pořadí. 
Pořadí ve finále: 

Finále 
1. Bulharsko 83 IMP
2. Izrael 19 IMP

Švýcar 
3. Rusko 204 VP
4. Německo I 197 VP
5. Skotsko 197 VP
6. Maďarsko 194 VP
7. Holandsko 189 VP
8. Německo II 184 VP
9. Bělorusko 183 VP

10. Rakousko 180 VP
11. Belgie 179 VP
12. Dánsko 173 VP
13. Wales 172 VP
14. Švýcarsko 165 VP
15. Luxemburg 164 VP
16. Rumunsko 159 VP
17. Švédsko 158 VP
18. Česká republika 155 VP
19. Estonsko 152 VP
20. Faroeské ostrovy142 VP

 
Vítězné Bulharsko hrálo v sestavě: Drumev, 
Tanev, Stojanov, Christo. Druhý Izrael: 
Schwartz, Romik, Levit, Sagiv, Seligman. 
A třetí Rusko: Gromov, Petrunin, Curlin, 
Kirilenko, Kholomejev, Zlotov. I ze sestav je 
vidět, že medailisté soutěž nepodcenili.  

Lámejte si hlavu 
s námi – řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Podle výnosu má Sever v trefech AKQJ, 
a tak má alespoň kárový 5-list. Cesta přes 
kárové snapy k cíli tedy nevede. Na druhou 

stranu má Sever 10 bodů v trefech a něco 
v kárech, takže je dost možné, že trumfový 
král sedí. Ale jak se na dostat na stůl? 

 ♠7 
♥Q43 
♦Q10765 
♣AKQJ 

 

♠AQ10654
♥A2 
♦AK32 
♣2 

♠J32 
♥J98 
♦J4 
♣1098 

 

♠K98 
♥K10765 
♦J4 
♣1098 

 

 
Řešením je odhodit ztrátové zdvihy na ztrá-
tové. Odehrajete dvě vysoká kára a zahodíte 
na další káro srdce. Pak vezmete srdcové 
vrácení a na poslední káro zahodíte poslední 
srdce stolu. Přebitím srdce se dostanete na 
stůl, odkud zahrajete pikový impas. 
Problém 2 
Tato kombinace překvapivě přidala velkému 
počtu hlavních hráčů na skutečné soutěži 
další vrásky na čele. 

♠J932 

 
♠K8765 

 
Správné je to nejjednodušší. Zahrát do krále. 
Zahrání pokryje největší šance na 4 (26%) 
i na 3 (62%) zdvihy. 
Problém 3 
V rozdání je několik falešných stop. Máme 
11 zdvihů, a tak se jeví, že dvanáctý by šel 
získat pomocí skvízu. Nelze ale propustit 
jeden zdvih, aniž bychom se připravili 
o jednu hrozbu. Naštěstí některé skvízy 
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fungují i bez redukce ztrátových zdvihů. 
Další zavádějící motiv je, že obrana má karty 
jakoby připravené pro dvojitý skvíz. Západ 
v srdcích a kárech a Východ v trefech 
a kárech. Západ lze opravdu vyskvízovat 
stažením piků a trefů. Výhodu však nemů-
žeme realizovat, protože Východ si ponechá 
♦A a velký tref a udělá na závěr dva zdvihy. 

 ♠K42 
♥AQ43 
♦K2 
♣A765 

 

♠J53 
♥J9765 
♦Q1063 
♣8 

 ♠10 
♥108 
♦A9754 
♣QJ1093 

 

♠AQ9876 
♥K2 
♦J8 
♣K42 

 

Správné řešení je nakonec jednoduché. 
Vezmeme tref na stole esem a odehrajeme 
všechny piky a pak srdce. Před stažením 
třetího srdce nastala koncovka: 

 ♠- 
♥A 
♦K2 
♣7 

 

♠- 
♥J9 
♦Q10 
♣- 

 ♠- 
♥- 
♦A9 
♣QJ 

 

♠- 
♥- 
♦J8 
♣K4 

 

 
Pokud na ♥A odhodí Západ tref, dohrajeme 
na trefy, pokud si osingluje ♦A, zahodíme 
tref a vypracujeme ♦K.  

VC Strakonice 
Jan Pivnička 

Jak to vypadalo ve Strakonicích 24. května 
2003 při Velké ceně.  

Hned u vchodu všechny vítal bodrý před-
seda BK13 Kania a potřásal si rukama. 
Všech 28 párů, z toho 26 a dvě poloviny 
z Prahy, se vešlo do sálu tak tak, nevím co 
by se dělo, kdyby přijelo o několik účastníků 
navíc, „naštěstí“ se v Ostravě konal konku-
renční turnaj. První i druhé kolo proběhlo 
v pořádku, je potřeba vyzdvihnout organiza-
ci oběda, nedošlo k žádným časovým stre-
sům. Drobný rozruch nastal pouze 
v momentě, kdy dali pořadatelé po prvním 
kole k dispozici tištěná rozdání kola druhé-
ho. Ukázalo se, že jsme vlastně tištěné druhé 
kolo sehráli. Kolem šesté hodiny po skonče-
ní turnaje Kania s hromovým: „tak nashle-
danou tady zase za rok“ zmizel – prý odjíž-
dějí s rodinou v neděli někam do Středomoří. 
Jeho kolegové z pořádajícího BK13 se pusti-
li do počítání výsledků. Už za hodinu byly 
zápisové lístky v počítači a vyjelo pořadí 
v druhém kole podle získaných bodů. Sice 
s hlavičkou: Rožnov – 2. turnaj 1999, ale 
budiž. Pak se začaly ručně sčítat body párům 
za jednotlivá kola (i když body neměly stej-
nou váhu – v 1. kole byl top 24 a ve 2. kole 
26 bodů – ještěže počet sehraných rozdání 
byl stejný). Asi v osm hodin konečně vy-
stoupil ceremoniář a otráveným čekajícím 
párům (necelá polovina) vyhlásil: 

„Vítězem se stává pár číslo jedna! Přihlas-
te se, kdo je to!“ Nastala chvíle ticha, nikdo 
se nehlásil. „Vlastně … ééé… ta jednička 
znamená, že byli první, vítězem je pár číslo 
104! Kdo to je?“ Nesměle se přihlásili To-
máš Mráz a Ota Svoboda. A tak bylo po-
stupně čísly vyhlášeno všech 28 párů. 
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Když jsme odcházeli, tak se pořadatelé 
dohadovali: a ví vůbec někdo, jaká jména 
patří k číslům párů? Naštěstí se našlo již 
odhozené ručně psané pořadí po 1. kole, kde 
byla čísla párů i se jmény. 

Pozn.: první sestava v prvním kole se hrála 
„jak si kdo sedne“, věřím že většina párů 
i bez vyzvání napsala svá jména s číslem 
páru na zápisový lístek. 

Z 28 dvojic s v první desítce umístili: 
  1. Mráz - Svoboda 60.00 
  2. Frabša – Sigmund 59,19 
  3. Klas – Pivnička 58,52 
  4. Holý – Šlemr 57,78 
  5. Kulišanovi 55,66 
  6. Zadražilová – Pírek 55,40 
  7. Hrubant – Stupka 54,55 
  8. Pokorná – Hradil 53,09 
  9. Nulíček – Zajíček 51,32 
10. Ulehlová – Netík 51,23  

VC Metuje 
Tomáš Fořt 

Nové Město nad Metují, 6.-8.6.2003 
Již tradičně jedna z nejlepších Velkých cen 
u nás nezklamala ani letos. Počty účastníků 
i jejich kvalita byly vysoké a myslím, že si 
všichni dobře zahráli v perfektně připrave-
ných turnajích a dokonce se občerstvili i na 
závěrečném rautu. 
Vedlejší párový turnaj, 34 dvojic  
1. Krása - Pulkrab 60.57 
2. Martynek ml. - Svoboda 59.83 
3. Kopecký - Hoderová 57.08 
4. Šlemr - Kosička 56.62 
 Kovář - Holý 56.62 
6. Fořt - Krásová 56.53 
7. Jiránek - Pientka 56.31 
8. Macura - Janeček 55.51 
9. Volhejnová - Melicharová 54.32 
 Jelínek Z. - Jelínek P. 54.32 

 
I ve vedlejším turnaji se bojovalo 

 
V hlavním párovém turnaji se účastnilo 
69 dvojic, z toho 4 z Polska. 
  1. Jiránek - Pientka 60.52 
  2. Lauer - Vrkoč 60.34 
  3. Erde - Svobodová 60.17 
  4. Mašek - Erdeová 58.65 
  5. Svoboda – Mráz 57.67 
  6. Hozda - Krásová 57.66 
  7. Machát - Šídlová 57.37 
  8. Pivnička - Kopřiva 57.36 
  9. Hlaváč - Frabša 56.79 
 10. Bahník M. - Bahník O. 56.53 
 

Vítězové hlavního párového turnaje 
 
A ještě 44 odvážlivců a vytrvalců bojovalo 
v pozdně večerním individuálu. 
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  1. Kovář/2160 66.19 % 
  2. Macura/1933 62.73 % 
  3. Šlachta/688 62.27 % 
  4. Pientka/472 62.05 % 
  5. Holý/892 61.59 % 
      Šlemr/2290 61.59 % 
  7. Erdeová/301 59.32 % 
  8. Krátký 57.27 % 
  9. Dvořák/2102 55.23 % 
      Picmaus/415 55.23 % 
 
Turnaj pak vyvrcholil nedělním švýcarským 
turnajem týmů, kterého se zúčastnilo 22 
družstev. 
  1. 170 Acol Bahníková, Mráz, 

Bahník P., Svoboda 
  2. 148 Blondýnka Macura, Janeček, 

Janková,Nymš 
  3. 139 Dráček Martynek, Malá, 

Vondráčková, 
Pírek, Baláš 

  4. 136 Pharos Šlachta, Němec, 
Hlaváč, Frabša, 
Pientka 

  5. 134 Memphis Dítětová, Fořt, 
Kopřiva, Pivnička 

  6. 133 Perdedors Stareček, Ogrocki, 
Hájek,Vachtarčík 

  7. 131 Bojowe krety Krzeszowska, 
Kwiecien, Krze-
szowski, Nicieja, 

  8. 128 3 růže Picmaus, Picmau-
sová, Grosmanová, 
Krausová 

  9. 121 
 Dědeček na baobabu 

Tyč, Petera, 
Hoderová, Kopecký 

10. 120 Krt Erdeová, Mašek, 
Erde, Svobodová 

 
Soutěž o nejlepšího účastníka: 

 

Poř. Hráč ∑ 
1. Svoboda 56 
2. Pientka 50 
3. Mráz 48 
4. Macura 40 
5. Bahník P. 30 
6. Bahníková 30 
7. Jiránek 30 
8. Lauer 27 
9. Vrkoč 27 

10. Martynek ml. 26 
 

Licitační soutěž 
Vladimír Machát, Tomáš Fořt 

Problém 1 
 EW v druhé, dealer N. Týmy 

W N E  S 
 2♠*) pas pas 
? 
*) slabý dvoutrik 
 
W: ♠AK2  ♥A763  ♦KJ9   ♣1053 
Problém 2 
 EW v druhé, dealer N. Týmy 

W N E  S 
 1♠ pas 2♠ 
? 
 
W: ♠K  ♥AJ84  ♦K2   ♣K107543 
Problém 3 
 EW v druhé, dealer W. Týmy 

W N E  S 
pas pas 1♠ pas 
? 
 
S: ♠-  ♥A765  ♦KQ875   ♣9873 



 20 

Odpovědi: 
Problém 1. 2. 3. 
Vozábal 2 BT 3♣ 1 BT 
Svoboda 2 BT 3♣ 1 BT 
Filip 2 BT kontra 2♦ 
Hlaváč kontra 3♣ 1 BT 
Martynek ml. 2 BT kontra 1 BT 
Čtenáři kontra 3♣ 1 BT 

Problém 1 
David Vozábal: 
2 BT. Jediná manš, která může mít vzhledem 
k rozloze 4333 s velice špatným 4-listem 
srdcovým šanci, jsou 3NT (pokud nemá 
partner rozlohový list s alespoň 5-listem 
srdcovým, ale k tomu se když tak dostane). 
Vzhledem k mému dvojitému držení piko-
vému je traping pas partnera takřka vylouče-
ný, proto považuji kontra za horší hlášku. 
Jiné varianty nepřicházejí v úvahu. 
Otakar Svoboda: 
2 BT. 100% hláška. 
Anatol Filip: 
2 BT. BT s dobrými zádržemi se hrají 
s rozlohou 4333 většinou lépe než barevný 
závazek. Kromě toho má partner také nějaké 
piky. Kdyby je měl Jih, tak by za tohoto 
stavu her téměř jistě prodloužil blok. 
Roman Hlaváč: 
Kontra. Na hlášku 2 BT bych chtěl trošku 
silnější kartu. 
Jan Martynek mladší: 
2 BT. Přesně popíši, to co mám. Jestli part-
nera zajímá 4-list srdcový tak může použít 
Staymana. 
Čtenáři: 
Na rozdíl od expertů, kteří mají s tímto ty-
pem karty většinou dohodnuty 2 BT, více 
než polovina čtenářů (53%) dala kontra. 

Problém 2 
David Vozábal: 
3♣. Pas je chyba, neboť 2♠ by šly nejspíš do 
pasu. Kontra se ve spoustě partií může vy-
platit, pokud trefím u partnera 4-list srdcový, 
ale většinou povede ke špatnému závazku 
v kárech. 
Otakar Svoboda: 
3♣. Kontra tady nelze použít, takže kromě 
normálních 3♣ připadají v úvahu asi už jen 
spekulativní 2 BT - které ale mohou být 
velice často trefou do černého. Partner zvýší 
na tři, Sever vynese od esa a zadá tím devátý 
zdvih. Mám však špatné zkušenosti s 3 BT, 
když draží OBA soupeři. Tato okolnost totiž 
signalizuje, že obránci budou mít mezi listy 
komunikaci a tím omezí Vaše technické 
možnosti na minimum. A dobrý obránce na 
Jihu, s honéry v jiných barvách než v pikách, 
bude jistě kontrovat, aby si zajistil pasivní 
výnos. 
Anatol Filip: 
Kontra. 3♣ by vkládaly všechna vejce do 
jediného koše. Po kontra může partner 
v pohodě říct i hru v srdcích se slušným 
4-listem + esem. 
Roman Hlaváč: 
3♣. Na silné kontra to v žádném případě 
není, na normální pobídkové přijde nejspíš 
odpověď 3♦, tak proč neukázat to, co ve 
skutečnosti mám? 
Jan Martynek mladší: 
Kontra. Nemůžu si dovolit minout potenci-
ální srdcový fit (4-4 ale klidně i 4-5), což by 
se mi mohlo přihodit po 3♣. A co udělám po 
3♦ partnera? Přeci pas. 
Čtenáři: 
Zde byl poměr k odpovědím expertů již 
blízký, 53% čtenářů volilo 3♣ a 42% kontra. 
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Problém 3 
David Vozábal: 
1BT. V našem systému (Standard) velice 
pohodlná hláška, 5-11 bodů bez fitu pikové-
ho, forsing na 1 kolo. I v systémech, kde 
1BT forsing není, bych se kvůli absenci 
středních hodnot přikláněl k této hlášce. 
Otakar Svoboda: 
1 BT. Máme dohodu, že zahajitel pasuje spíš 
výjimečně. S 5-3-3-2 rebiduje třílist trefový, 
nebo i kárový, aby dal partnerovi šanci uká-
zat vlastní délku. 
Anatol Filip: 
2♦, nevidím problém. 
Roman Hlaváč: 
1 BT. V Acolu bych odpověděl 2♦ (kázeň 
musí být), ale v polských systémech, které 
hraji, mám úplně jasnou hlášku 1BT. Třeba 
už jenom proto, abych neminul trefový čás-
ťák. 
Jan Martynek mladší: 
1 BT. V Acolu se slabým BT se po odpovědi 
2♦ mohu dostat rychle do problému - 1♠-
2♦ - 2♠ - ? všechno pak bude špatně (pas, 
2 BT i 3♦). Takže radši 1 BT a pak partne-
rovi zvýším levnou na 3. stupeň a po 2♥ 
řeknu rovnou 4. Můžu ztratit v případě kdy 
partner zapasuje 1 BT s 15 pravidelnými, ale 
i pak tam ty 3 BT být nemusí. 
Čtenáři: 
Autentické rozdání z 1. ligy. Po automatické 
odpovědi 2♦ přišly očekávané 2♠ a už šlo 
jen o to, jak padnout co nejméně. I čtenáři 
volili nejčastěji 1 BT v 58%, ale většina 
argumentů zněla: 8-10 bodů, systém to při-
kazuje. Stejně jako experti v 21% dávali 
ještě 2♦. 

 

Domácí výsledky 
Tomáš Fořt 

Přebor seniorů 2003, Praha, 12.4.2003 
12.4.2003, Praha, 15 dvojic 
  1. Grosman – Hebák 63.37 
  2. Martynek - Picmaus 58.77 
  3. Tomčíková – Konvalina 56.62 
  4. Kulišanovi 54.51 
  5. Etlík - Čech J. 53.13 
  6. Minaříček – Jaroš 52.78 
  7. Pientka – Jiránek 51.22 
  8. Pokorná – Jansa 50.52 
  9. Miro – Hykš 47.05 
10. Luštický – Peka 46.27 
Přebor Juniorů 2003, Praha, 12.4.2003 
12.4.2003, Praha, 15 dvojic 
  1. Martynek – Jelínek 62.83 
  2. Hoderová – Kopecký 58.33 
  3. Kovář - Medlín J. 56.42 
  4. Hlaváč J. - Hlaváč Z. 54.86 
  5. Malá – Nymšová 54.00 
  6. Posledník – Dostál 51.91 
  7. Vlachová – Falta 51.56 
  8. Vrkočová – Sigmund 48.26 
  9. Macura – Janeček 46.53 
10. Dudková – Korčák 45.83 
11. Justová – Cejnar 44.97 
12. Píša – Starosta 44.97 
13. Janková – Nymš 44.44 
14. Pipek – Pojman 43.67 
15. Štěpánová – Šlapák 40.63 
Jizerský Pik 2003 
Liberec, 26.4.2003, 48 dvojic 
Nečekaně velký počet účastníků připravil 
organizátorům problémy, neboť neměli při-
praveny dvě sady rozdání a bylo třeba hrát 
paralelně ve dvou sekcích. Všechny poža-
davky na počet krabic, stolů, pauz a odehra-
ných rozdání se nepodařilo dobře sladit, 
a tak v obou kolech došlo v polovině 
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k problémům, které se na místě nepodařilo 
vyřešit. Do celkového výsledku byly tedy 
započítány jen obě nezávislé poloviny první-
ho kola. Garant VC Milan Franz pak ozná-
mil, že se tento turnaj do seriálu VC počítat 
nebude. 
  1. Batelová E. - Batela L. 68.11 
  2. Tomčíková Z.– Konvalina F. 64.89 
  3. Bahník P. - Bahník Š. 62.12 
  4. Hebák P. - Grosman Z. 60.60 
  5. Lauer Z. - Vrkoč P. 60.44 
  6. Erdeová J. - Machát V. 59.85 
  7. Svoboda O. – Mráz T. 59.84 
  8. Formánek J. - Habětínek F. 59.81 
  9. Čech J. - Vondřich V. 58.82 
 10. Bahníková E. - Zouchová Z. 58.72 
Malá cena Uherského Hradiště 
2.-4.5.2003, 20 dvojic 

1. Křešovská - Křešovský 63.73% 
2. Horáček - Štěpánová 63.07% 
3. Hájek - Stareček 61.86% 
4. Ertnerová - Ertner 59.44% 
5. Beran - Hanáček 54.92% 
6. Mandysová - Zdobinská 54.26% 
7. Králík M. - Velčko 53.70% 
8. Janeček - Vlachová 52.64% 
9. Dvořák - Jindra 50.95% 

10. Horová - Urban 50.58% 
VC Flóra, Olomouc, 9.-11.5.2003 
párový turnaj, 51 dvojic 
  1. Bahník M./694 - Jaroš/568 61.82  
  2. Jansa/12 - Mráz/895 60.25  
  3. Zoubek/426 - Maleňák/407 59.62  
  4. Picmaus/415 - Haman/394 57.93  
  5. Holý/892 - Šlemr/2290 55.17  
  6. Kosička/2289 - Bahník Š.*/2096 55.05  
  7. Erdeová/301 - Pavlík/1329 54.79  
  8. Hlaváč/1476 - Frabša/926 54.61  
  9. Haczewski - Stachowski/1770 53.54  
10. Tichá/2207 - Volák/481 53.25  
turnaj družstev, 18 týmů 

Zúčastnilo se 18 teamů, hráno ve dvou vylo-
sovaných osmičlenných skupinách systémem 
každý s každým na 6 partií. Vítězové po-
stoupili do finále, hraného na 3 x 6 partií. 
Ostatní hráli 3 kola švýcaru po 6 partiích 
o umístění na dalších místech. 
Černou vyhrál team: 
FIFI (Pírek, Vondráčková, Sigmund, 
Janeček, Vozábal, Vajdová).  
Modrou skupinu vyhrál team: 
PRAB (Erdeová, Mašek, Pavlík, Tomčíko-
vá). 
Finále: FIFI : PRAB 56:54 (takže první 
místo FIFI, druhý PRAB). Na základě švýca-
ra bylo pořadí na dalších místech: 
3. OSUM:ČTYŘI  

(Hlaváč, Frabša, Němec, Šlachta) 
4. BK BRNO  

(Picmaus, Haman, Zoubek, Maleňák) 
5. DARGOV  

(Boroš, Lohay, Menyhert, Krejčo) 
6. LOGIC  

(Večeřa, Grosmanovi, Jansa, Roubal) 
VC Sněžka, Trutnov, 17.5.2003, 33 dvojic 
  1. Pokorná - Vrkoč Petr 62.30 
  2. Formánek – Habětínek 60.20 
  3. Krásová – Krása 57.51 
  4. Frabša ml. – Zajíček 56.96 
  5. Bahníková – Svoboda 56.92 
  6. Bahník Štěpán – Kosička 56.29 
  7. Šlemr – Holý 55.52 
  8. Batela – Batelová 54.81 
  9.   Tomčíková - Hradil Miroslav 53.37 
10. Jelínek Petr – Janeček 52.59 
Východočeská skupinovka – jaro 2003 
 Skupina A   
1. Picmausová Baláš 82,0 
2. Formánek Habětínek 80,0 
3. Vaněk Krausová 77,5 
4. Kraus Ludvik 75,5 
5. Franz Illa 67,0 
6. Petera Tyč 65,0 
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 Skupina B  
1. Šklíba Bahník 87,0
2. Hykš Miro 81,0
3. Martynek Picmaus 79,5
4. Ertner Nymš 77,0
5. Diblík Navrátil 71,5
6. Dobiáš Tišnovský 52,0
   
 Skupina C  
1. Hartman Pácha 170,0
2. Horáček Chotač 166,0
3. Hoderová Štěpánová 164,5
4. Dvořák Jindra 155,5
5. Volhejnová Knoulich 154,5
6. Henzlová Henzl 154,0
7. Novotný Řehák 145,5
8. Lhotský Škalda 111,5
9. Augustin Janíček 101,0
Pražská skupinová soutěž 
Pořadí po 10. kole, celkem 70 dvojic 
Červená I (A1) 
1. Pokorná – Kurka 179.0 
2. Svobodová – Diamant 166.0 
3. Zadražil – Vozábal 160.0 
4. Lauer – Textor 138.0 
5. Fořt - Frabša jun. 144.7 
6. Lančová – Doubravský 123.0 
Červená II (A2) 
1. Svoboda – Jansa 157.0 
2. Pírek – Martynek 153.0 
3. Křížek – Nosek 151.0 
4. Kolář – Zábranský 146.0 
5. Jirout – Šubrt 139.0 
6. Bahníková – Zouchová 133.0 
Žlutá I (na stejné úrovni se Žlutá II) 
1. Verdier – Pytlíček 171.0 
2. Hebák – Jireš 168.8 
3. Číža - Medlín A. 156.0 
4. Hrubant – Zajíček 152.0 
5. Jelínkové P. a Z. 144.0 
6. Kolínský – Havel 137.0 

Žlutá II (na stejné úrovni se Žlutá I) 
1. Erdeová – Hnátová 174.0 
2. Kopřiva – Pavlík 165.0 
3. Literák – Klas 160.0 
4. Batelovi 145.0 
5. Kuk – Vrkoč 142.5 
6. Bahník M. - Bahník O.  134.0 

 

Krátce 
Tomáš Fořt 

Slovenská liga: 
1. Košice (1) 183 VP (+472 IMP) 
2. Laurus Michalovce 160 VP (+250 IMP) 
3. Bratislava 160 VP (+386 IMP) 
4. Košice (2) 141 VP (+157 IMP) 
5. Topoľčany 104 VP (-112 IMP) 
6. Nafta Michalovce   99 VP (-114 IMP) 
7. Košice (3)   97 VP (-116 IMP) 
8. Topas Michalovce   60 VP (-436 IMP) 
9. Junioři   36 VP (-488 IMP) 
O pořadí na 2. a 3. místě rozhodl vzájemný 
zápas. Ve vítězných družstvech sehráli do-
statek zápasů: 
Košice (1): Boroš, Plošcica, Lohay, Munka 
Laurus Michalovce: Choma, Zlacký, Laca, 
Sás 
Bratislava: Mokráň, Henc, Dula, Segeč 
Košice (2): Gábrik, Belyus, Horňák, Vysoc-
ký 
Bermuda Bowl 
Mistrovství světa se bude konat v Monaku 
pod patronací Société des Bains de Mer, of 
the Principality of Monaco a Compagnie 
Monégasque de Banque od 2. do 15. listopa-
du 2003. Transnational Open Teams se ko-
nají od 10. do 15. listopadu. Česká republika 
se zatím účastnila dvakrát, v roce 1997 
v Tunisu a v roce 2000 na Bermudách. Nyní 
máme vzhledem k relativně blízkému místu 
konání šanci postavit na tuto prestižní soutěž 
i více než jeden tým.  
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Odposlechnuto 
Eva Dítětová  

 Během turnaje volá jedné účastnici syn. 
“Odkud voláš? Z Francie? Nemám zrov-
na čas, právě sehrávám.” Odpovídá sou-
středěná hráčka.  

Odposlechnuto z velikonoční Alfonsky: 
 Přípitek 2 hráček při ranním turnaji: „Tak 

ať vidíme naše skvělé karty dvakrát.“ 
 Postřeh krátce hrající bridžistky při obě-

dě: „Zdá se, že tu jsou i normální lidi.“ 
 V ranním turnaji hrají spolu matka se 

synem. Od jejich stolu slyším: „Draž 
chlapče, máma si to zodpoví.“ 

 Po ukončení partie se hlavní hráčka ptá 
obránkyně: „Proč jste nesla dámu, když 
jste měla i krále?“ „Chtěla jsem Vás 
splést.“ „A to jste se nebála, že spletete 
i svého partnera?“ „Ano, ale Vás se bo-
jím více než jeho.“ 

 Známá mixová dvojice reprezentantů 
hraje v ranním turnaji. On jako obránce 
nese v průběhu partie Eso a vzápětí ma-
lou do snapu a alertuje. Po skončení par-
tie se tichá hráčka zvědavě ptá: „Jak jsi 
poznal, že má singl, že jsi to alertoval?“ 
„Alertoval jsem, že chrchlala,“ odpovídá 
tázaný.  

 Před večeří přichází juniorky Radka 
s Andy a vyřizují vzkaz: „Pokud nehraje-
te bridž, Mario Vás zve na vínečko.“ „Já 
také nehraji,“ přidává se okolo procháze-
jící vedoucí pan Šír.  

 Ve večerním turnaji hraje Diana Krásová 
proti Pavlíně Svobodové. Jednostranná 
licitace jde: 1♣ – 1♦ – 1♠ – 6♠. Pavlína 
se ptá na význam licitace. Diana vysvět-
luje: „To je standardní sled z Otova Aco-
lu.“ 

 Mezitím, co Zdeněk Jansa v průběhu 
obrany přemýšlí nad výnosem, jeho part-
ner Tomáš Mráz několikrát odbíhá pora-
dit dětem se společenskou hrou. Když se 
již poněkolikáté vrátí a Zdeněk ještě 
přemýšlí, nevydrží to: „Zdeňku, ono je to 
stejně jedno.“ Zdeněk říká klidně: „Ale 
vždyť já vím.“ 

 Ota Svoboda se ptá Pavlíny: „Až poje-
deme domů, stavíme se v Tescu nebo 
v Hypernově?“ Pavlína odpovídá: „Co 
vyneseš, máš singl pik, třetí eso srdco-
vé…“ 

 Od dosti hlučného stolu mariášníků se 
první tři dny každou chvíli ozýval Toní-
ček Novák, že si musí jít vypakovat. Jeho 
kolega v mariáši mu  poradil: „Nech to 
být, za dva dny jedeš domů, tak pak mů-
žeš to nevypakované zavazadlo vzít 
a zase s ním odjet.“ Poslední den dopo-
ledne, když zbytky lidí hrály turnaj na 
čtyřech stolech, slyšela jsem jak neustále 
shánějí Toníčka. „Asi si šel vypakovat,“ 
ozvalo se.  

 Po kratší licitaci zvyšuje Maruška Jelín-
ková závazek partnera na 3NT a pokládá 
karty se slovy: „Chce se mi kouřit.“ „Ale 
Maruško, zakouřit sis mohla i kdybys 
řekla pas a já bych hrát 1NT,“ nešťastně 
na to kouká Tomáš Růžička. „Ale ne na 
tak dlouho,“ odpovídá Maruška.  

Z bridžového víkendu na Mariánské: 
 Ptáme se Slávka Talpy: „Jak se Ti to 

podařilo, že ses tak opálil?“. „Hrál jsem 
karty na sluníčku.“ 

 Vedoucí pan Ševčík při turnaji bezradně 
chodí mezi stoly s objednaným kafem 
a říká si pro sebe: „To je hrozný zlozvyk, 
tohle měnění se u stolů.“ 

 


