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Rozhod�í ?! 
��������	
�

Naši bridžoví rozhod�í 
jsou výkladní sk�íní 
�eského bridge. Jan 
Volhejn a Petr Jelínek 
opakovan� pískali na 
ME, kde jsou jejich 
rozhodnutí respektová-

na, a v t�ch opravdu �ídkých p�ípadech, kdy 
jsou s jejich rozhodnutími hrá�i nespokojeni, 
jury d´apel vždy jejich rozhodnutí potvrdí. 

Pro� jsem se rozhodl tuto poznámku na-
psat? Protože v domácích podmínkách ne-
jsme jako hrá�i s výkonem rozhod�ích �asto 
spokojeni a tato nevole vede dokonce opa-
kovan� ke konflikt�m. Myslím si, že tento 
problém je zbyte�ný, a proto jsem se roz-
houpal, abych to sv��il papíru. Nemá smysl, 
abych jména rozhod�ích neuvád�l, stejn� je 
nemohu utajit; �eská bridžová obec je tak 
malá, že se stejn� všichni, kterých se to týká, 
známe. Zatímco na za�átku jsem použil 
slovo rozhodnutí, v tomto odstavci mluvím 
o výkonu; výkon je mnohem více než rozho-
dování – pat�í sem mimo jiné komunikace 
s hrá�i a hlavn� presentace rozhodnutí. 
V dalším opravdu krátkém textu budu 
k analýze problému používat naše nejzná-
m�jší rozhod�í – k výše uvedené dvojici 
p�idávám ješt� Dušana Šlachtu, protože 
„píská“ naše nejvyšší sout�že, má zp�sobi-
lost vykonávat funkci rozhod�ího 
v mezinárodním m��ítku a chybí mu pouze 
mezinárodní akreditace. 

Pro� mají naši rozhod�í doma problémy? 
Není to tím, že doma prost� není nikdo pro-
rokem, protože Jan Volhejn je nemá ani 
doma. V �em se tedy jeho výkon (op�t niko-
liv rozhodování) liší od výkonu zbývajících 

dvou. Pro� Petr Jelínek, mezinárodn� výbor-
ný, je doma diskutovaný rozhod�í? 

Rozhod�í, krom� toho, že je odborn� zdat-
ný, tj. zná pravidla a procedury a umí je 
uplat�ovat, musí být zdvo�ilý, nezaujatý 
a nezú�astn�ný a tolerantní. �ím mén� se 
rozhod�í musí aktivn� projevovat, tím lépe. 
V bridži stejn� jako v každém jiném sportu 
(mám aprobaci na rozhodování ve volejbalu) 
pískat, když se nic ned�je, tj. když si rozhod-
�í „nepískne“, je pro rozhod�ího otrava. 
Nesmí ho to však vyprovokovat 
k vyhledávání p�íležitostí si písknout. Dru-
hou stranou téže mince je nutnost jisté zdr-
ženlivosti p�i „písknutí“, tj. p�i uplat�ování 
pravidel. V žádném p�ípad� nesmí dávat, a to 
opakovan�, najevo radost z toho, že si mohl 
písknout. Zkuste ve fotbale, nejlépe p�i lo-
kálním derby, pískout penaltu a hrá��m 
„strouhat mrkvi�ku“; asi bude jedno, zda to 
bylo proti domácím nebo host�m. Zatímco 
rozhod�í je duševn� v pohod�, hrá�i jsou 
vystaveni dlouhodobým stres�m. Radost 
rozhod�ího, že si mohl písknout, nikdy ne-
budou hrá�i interpretovat tímto p�irozen� 
lidským postojem, ale jako radost, že je mohl 
rozhod�í potrestat. Zde je markantní rozdíl 
mezi „rybí krví“ Janem Volhejnem, který se 
chová opravdu, jako by se ho to v�bec netý-
kalo, a excitovaným výkonem Petra Jelínka 
a až škodolibou presentací Dušana Šlachty. 
Dva p�íklady pro demonstraci (u obou jsem 
osobn� byl, není to z doslechu): Ve velice 
vypjatém kvalifika�ním utkání representant� 
Petr Jelínek vesele sázel oprávn�n� pokuty, 
spíše na jednu stranu. Svým postojem, místo 
aby situaci u stolu spíše zklid�oval, p�iléval 
oleje do ohn�. Analogicky Dušan Šlachta na 
posledním kole I. celostátní ligy stál u do-
hrávajícího stolu a ne�ekal, jak to dopadne, 
ale la�n� �íhal na možnost se uplatnit jako 
rozhod�í. Poslední rozdání bylo dohráno, tj. 
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bylo rozhodnuto o osudu všech zdvih�, v�as, 
ale oba týmy dostaly pokutu za p�ekro�ení 
�asu se škodolibým vysv�tlením, že karty 
nebyly uklizeny do krabice.  

Na mezinárodním kolbišti tyto problémy 
naši rozhod�í mít nebudou, spolehliv� je 
ochrání oboustranná bariéra cizího jazyka, 
by� by jej ovládali na sebevyšší úrovni. 
Jejich komunika�ní partne�i s nimi také 
nemluví svou mate�štinou, ale hlavn� zkuste 
si zanadávat v cizím jazyce – stejn� si to 
neužijete. 

Co na záv�r? Myslím, že sta�í opravdu 
málo, aby výše diskutované problémy zmi-
zely. Myslím, že hlavní podíl na nich mají 
opravdu rozhod�í, a jak jsem �ekl, není to 
v jejich odborné nekompetenci. Nebojujte za 
svou autoritu vehementním pískáním, ale 
zlepšete komunikaci a autorita se dostaví 
sama. Ostatn� rozhod�í jsou zde pro hrá�e, 
nikoliv hrá�i pro rozhod�í. � 

Martens školí 
����������

M�l jsem to št�stí se 
ú�astnit školení repre-
zentant� provád�ného 
skv�lým polským ex-
pertem, mistrem sv�ta, 
Evropy a držitelem 
mnoha dalších bridžo-

vých titul� Kryštofem Martensem. 
Našt�stí se p�vodn� plánované školení jen 

pro náš open tým otev�elo i dalším ú�astní-
k�m, a tak je mohl sledovat, po zaplacení 
vkladu, nejen širší kádr open, ale �leni seni-
orské, ženské i juniorské reprezentace. 

Nakonec výklad s obrovskou pozorností 
sledovalo dvacet hrá�� z �eské bridžové 
špi�ky: 

Svoboda, Volhejn, Zadražil, Vozábal, K�rka, 
Frabša ml., Hlavá�, Fo�t, Štulc, Pokorná, 
Hnátová, Dít�tová, Jireš, Nosek, Filip, Jelí-
nek ml., Martynek ml., Šlemr, Macura, Ko-
pecký. 

 
A Kryštof školil nesmírn� poutav� 

a p�edevším záležitosti, které v u�ebnicích 
praktiky nikde není možné nalézt. Nebyly to 
jen technické novinky, ale p�edevším stylové 
a strategické informace. 

Ostatn� na tvá�ích ú�astník� kurzu je sou-
st�ed�nost a pozornost vid�t zcela jasn�.  

 
Mnoho z Martensových názor� a tip� se 

objeví v rubrikách Revue a jist� ješt� více 
novinek z tohoto školení se objeví 
v dražebních systémech hraných u nás, pro-
tože jde z�ásti o jiný styl, než byl náš dosa-
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vadní, ale z�ásti dokonce o zcela nový po-
hled na problémy dražby a obrany. 

 
Již v dalším �ísle Revue bych velice rád 

p�inesl dražební testy a sehrávkové problémy 
z Martensova školení. A již v Odposlechnuto 
najdete n�která Martensova pou�ení, tento-
krát spíše nevážného rázu. 

 
Hlavní okruhy školení byly: oce�ování lis-

t�, slemové dražby, forcing pas, první výno-
sy, filosofie markování, technika hry 
v obran� a sehrávka hlavního hrá�e. 

Nešlo však jen o vy�ešení jednotlivého 
problému, ale spíš o komplexní pohled na 
bridž a ukázání nových dražebních metod. 

A jsem p�esv�d�ený, že všem zú�astn�-
ným p�ednášky v mnoha oblastech otev�ely 
o�i a ukázaly zase další rozm�r bridže. � 

Rozdání Kryštofa 
Martense 
�����	����������

Ve dnech 26.2. až 
29.2. se v Praze 
konalo školení 
reprezentant� ve-
dené skv�lým pol-
ským hrá�em Kryš-
tofem Martensem.  

Nejprve jsem si 
nedovedla p�edsta-
vit, co se dá 
v bridži p�esn� 

školit, ale má po�áte�ní ned�v�ra velmi 
rychle p�erostla v obrovské nadšení. Kryštof 
nám ukázal nové zp�soby dražeb, oce�ování 
list�, r�zné možnosti, jak získat spoustu 
dalších informací v obran� i v sehrávce.  

Mimo jiné nám p�edložil n�kolik namí-
chaných rozdání, z nichž n�která byla ur�ena 
ke správnému ocen�ní list� a n�která obsa-
hovala zajímavé problémy sehrávky �i obra-
ny. Zde je n�kolik z nich: 

Rozdání 1 
Oba v první 
rozdával N 

♠KJ65 
♥A93 
♦A76 
♣KQ4 

 

♠743 
♥2 
♦85432 
♣J872 

 

 

♠AQ 
♥KJ10876 
♦QJ10 
♣103 

 

♠10982 
♥Q54 
♦K9 
♣A965 
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V této partii linka NS sehrává 4♠ po srd-
covém zásahu, kdy hrá� na N nadražil silný 
NT(15-17) s pikovým �ty�listem. Jestliže je 
hlavním hrá�em S, není co �ešit, po výnosu 
2♥ a následném trumfování musí vždy obra-
na ud�lat �ty�i zdvihy – K♥, srdcový snap 
a dva pikové honéry AQ♠. 

Daleko zajímav�jší je obrana i sehrávka, 
je-li hlavním hrá�em N. První výnos výcho-
du z�ejm� bude nic ne�ešící Q♦, kterou 
hlavní hrá� bere K♦ na stole, partner shazuje 
8♦ a z ruky 3♦. Nyní jde ze stolu 10♠, 
partner p�idává 7♠, hlavní hrá� 5♠ a my 
bereme Q♠.Vidíte, jak m�žete nyní závazek 
porazit? 

Partner nám vše shazuje odshora, což vy-
padá na žádost o zahrání srdcí (dle Kryštofa 
celý sv�t markuje do rozehrávaných trumf� 
preferenci barvy). Položme si otázku, m�že-
li mít náš partner A♥. Odpov�d zní ne, ne-
bo� jeho po�et bod� je mezi 1-3 (40 - 9 - 13 - 
15). A♥ má tedy hlavní hrá�, a proto naší 
jedinou nad�jí poražení závazku je pokusit 
se dát partnerovi, jenž má evidentn� srdco-
vého singla, snap; získat dva trumfové zdvi-
hy a srdcový originál. Mimochodem, ke 
stejnému záv�ru musíme dojít i v p�ípad�, že 
nám partner nepomohl markováním. Víme 
o n�m, že nemá žádné body, má t�i trumfy, 
a tak jediná šance na poražení závazku je 
rozloha 4♣, 5♦, 1♥, 3♠. 

Vidíte kartu, kterou nyní musíme zahrát? 
Ano je to K♥. Hlavní hrá� bere A♥ a hraje 
malý trumf, který bereme A♠. Nyní následu-
je J♥ a nezávisle na tom, zda hlavní hrá� 
pokryje Q♥ nebo ne, nic nás již nem�že 
p�ipravit o srdcový snap a originální srdcový 
�i trefový zdvih. 

Nyní se vrátíme do pozice hlavního hrá�e. 
Po neúsp�šném trumfovém impasu mu 
obránce vrací K♥. Co se to d�je ? Evidentn� 
se obránci pokouší porazit závazek srdco-
vým snapem, získáním originál srdcového 
zdvihu a dvou trumfových. Je možno se proti 
tomu zabezpe�it? Odpov�d zní ano, a než si 
p�e�tete jak, zkuste se na chvíli zamyslet, 
jaké informace nám obránci poskytli. 

Východ má evidentn� trumfové AQ, šesti-
list srdcový a zbývá na n�j 5 karet v levných. 
P�edpokládejme, že má t�i trefy a dv� kára. 
Pak je to jednoduché, trumfneme, necháme 
soupe�e dát si srdcový snap a ztrátovou srdci 
shodíme na poslední tref. A pokud to má 
obrácen�, tj. 3 kára a 2 trefy, musíme zahrát 
obez�etn�ji.  

Nejprve stáhneme KQ♣ a hurá z E padá 
10♣, pak A♦ a káro snap. Dle našich p�ed-
poklad�, E p�idal t�i kára a 2 trefy. Nyní 
hrajeme 9♠ do A♠ východu, ten dává J♥ 
snap západu a ten je po naší eliminaci 
v koncích. Bu� zahraje do trojšikeny káro 
nebo tref do vidle A9♣ na stole. V obou 
p�ípadech shazujeme ztrátovou srdci v ruce. 

Tato sehrávka funguje i v p�ípad�, že E 
m�l t�ílist trefový a dubl káro. 

A nyní další vylepšení pro obránce. P�ed-
stavme si, že E má AQ4♠ a singl tref. Vidí, 
že porazit závazek normální cestou nelze, 
nebo� partner má jen dubl trumf, a tudíž 
p�ebytek nestihne. Co te�? Zahraje úpln� 
stejn� K♥, nebo� inteligentní hlavní hrá� 
ud�lá stejnou dedukci jako p�ed chvílí 
a uvidí jedinou šanci na spln�ní závazku 
v eliminaci levných barev a následném vy-
pušt�ní východu. Pokusí se stáhnou 2 zdvihy 
v trefech a my mu již druhý tref snapneme.  

Další rozdání vyžaduje obez�etnost hlav-
ního hrá�e. 
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Rozdání 2 
Oba v první 
rozdával S 

♠A7 
♥10432 
♦QJ1098 
♣K7 

 

 

 

 

 

 

♠KQ65 
♥AJ 
♦762 
♣AQ43 

 

Sehráváme 3NT z pozice S a W vynáší 
6♥, p�idáváme 2♥ a E Q♥. Co nyní ? 

Máme t�i pikové, t�i trefové zdvihy a dv� 
srdcové zádrže. Ke spln�ní závazku pot�ebu-
jeme vypracovat kára. Jestliže W vynesl od 
�ty�listu, nic nám nehrozí, obránci ud�lají 
dva srdcové a dva kárové zdvihy. Jestliže 
ovšem W vynesl od p�tilistu a my vezmeme 
hned první zdvih A♥, dostane se nejprve ke 
zdvihu E na károvou figuru, podehraje srdce, 
které W vezme a vypracuje dalším zahráním. 
Pak si po�ká, až ho vypustíme na druhou 
károvou figuru, a stáhne porážející zdvih. 

Celé rozdání vypadalo následovn�: 
Oba v první 
rozdával S 

♠A7 
♥10432 
♦QJ1098 
♣K7 

 

♠432 
♥K9876 
♦K5 
♣J85 

 

 

♠J1098 
♥Q5 
♦A43 
♣10962 

 

♠KQ65 
♥AJ 
♦762 
♣AQ43 

 

Pokud do prvního zdvihu p�idáváme J♥, 
závazek je neporazitelný. 

Následující rozdání bylo zajímavé 
z pohledu obrany. 

Rozdání 3 
NS v druhé 
rozdával N 

 
 
 
 

 

♠987 
♥J987 
♦K6 
♣AQ94 

 

 

 

 

♠AQJ 
♥Q432 
♦J103 
♣J65 

 

Hlavní hrá� sehrává 3NT ze severu, p�i-
�emž víme, že má pravidelných 15-17 bod� 
a kárový �ty� až p�tilist. Náš partner vynesl 
2♠ a hlavní hrá� vzal J♠, my p�idáváme 7♠ 
a N 3♠. Nyní ze stolu 3♦. Když se nyní 
zeptám, co p�idáme, každý odpoví K♦, ne-
bo� pro� bych se jinak ptala. Ale víme 
všichni pro�? 

Hlavní hrá� má 15-17 bod�, na stole vidí-
me 11 a v ruce 10. Na našeho partnera tedy 
zbývají 2-4 body. Má-li figuru v pikách nebo 
trefech, pak závazek nelze porazit – hlavní 
hrá� má již 9 zdvih� (po t�ech v ♠,♥,♦). 
Má-li figuru v srdcích, je možné, že závazek 
p�i ur�ité kombinaci karet p�jde porazit, ale 
v tuto chvíli je zcela nepodstatné, zda p�idá-
me malé káro nebo K♦, nebo� hlavní hrá� si 
p�ejde na st�l a impas zopakuje.  

Zbývá p�ípad kárové figury a to konkrétn� 
A♦ (má-li Q♦, závazek op�t porazit nelze). 
Pokud u partnera najdeme ješt� 10♣, záva-
zek nelze splnit. Nasko�íme K♦ a vracíme 
Q♣. Hlavní hrá� bere K♣ v ruce, vypouští 
dalším kárem do zdvihu našeho partnera, 
jenž nám 10♣ podehrává trefy a my stahu-
jeme porážející zdvih. 
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Op�t celé rozdání: 
NS v druhé 
rozdával N 

♠K543 
♥AK 
♦Q987 
♣K32 

 

♠987 
♥J987 
♦K6 
♣AQ94 

 

 

♠1062 
♥1067 
♦A542 
♣1087 

 

♠AQJ 
♥Q432 
♦J103 
♣J65 

 

Následující rozdání je op�t o�íškem pro 
sehrávajícího. 

Rozdání 4 
NS v druhé 
rozdával E 

♠2 
♥KQ96 
♦A94 
♣J10843 

 

 
 

 
 

 

♠AQJ10985 
♥A105 
♦J 
♣Q9 

 

Sehráváme 4♠ po zahájení 3♦ východu. 
P�ijde výnos AK♣ a do druhého trefového 
zdvihu shazuje E 2♥. Západ pokra�uje 7♥ 
a my nyní musíme naplánovat sehrávku.  

Východ m�l z�ejm� sedm kár, singl tref, 
a pokud m�l dubl srdce, zbývá na n�j t�ílist 
pikový. M�žeme sice doufat, že v tomto 
t�ílistu je K♠ a zkusit dvakrát impasovat, ale 
je to velice málo pravd�podobné. Východ by 
z�ejm� se sedmým KQ♦ a t�etím K♠ na 
první dražební pozici neblokoval. K♠ má 
tedy v dublu západ. Najdete nyní bezpe�nou 
sehrávku? 

Musíme p�ed trumfováním zkrátit dlouhé 
trumfy východu. Vezmeme výnos na stole 
K♥ a zahrajeme J♣. Pokud nyní E p�ebije 
trumfem, snapneme též a zahrajeme A♠ 
a Q♠, �ímž dotrumfujeme a po jakémkoliv 
vrácení stáhneme zbytek zdvih�. Jestliže E 
nesnapne, shodíme srdci z ruky a pokra�uje 
10♣ a op�t bu� snapneme oba nebo shodíme 
A♥. Nyní již m�žeme bezpe�n� vytrumfo-
vat, nebo� jsme se již zbavili srdcí a žádný 
snap nám nehrozí. Tato sehrávka funguje 
v p�ípad� t�etího K♠ u východu. 

Vylepšíme nyní o trochu obranu. Po staže-
ní A♣ vynese západ rovnou srdci. Nyní nám 
jakékoliv zahrání trefy nepom�že, nebo� se 
na ni dobere západ a dá srdcový snap partne-
rovi rovnou. Vidíte �ešení tohoto problému?  

Princip je obdobný. Vezmeme K♥ na stole 
a nyní stáhneme A♦ a zahrajeme 9♦, na níž 
shodíme Q♣ z ruky. Východ bere 10♦ nebo 
károvou figurou a pokusí se dát snap partne-
rovi, my ale snapneme Q♠ a nezávisle na 
tom, zda W p�ebije �i ne, již nem�žeme 
prohrát, nebo� E nem�l �as shodit ztrátovou 
srdci. 
NS 
v druhé 
rozdával 
E 

♠2 
♥KQ96 
♦A94 
♣J10843 

 

♠K7 
♥J874 
♦32 
♣AK765 

 

 

♠643 
♥32 
♦KQ108765 
♣2 

 

♠AQJ10985 
♥A105 
♦J 
♣Q9 

 

Tak takto hrají profesionální hrá�i a mn� 
zatím nezbývá, než je obdivovat (�i blednout 
závistí). � 
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Balancování 
��������������

Použité materiály: 
Karen Walker – 
z internetu, Marshall 
Miles - Oboustranná 
dražba 21. století 
a Mike Lawrence - The 
Complete Book on 
Balancing. 

Reopen prvního stupn� 
Soupe� po vaší levici otev�el dražbu 1x 

a oba zbylí hrá�i pasují. V t�chto situacích je 
�asto dobré udržet dražbu. T�eba vám p�íšt� 
v rozhodování pom�že m�j �lánek. 

Kdy dražit? 
1. Krátkost v soupe�ov� barv� 
2. Délka a hodnoty ve zbylých t�ech bar-

vách 
3. Dobrý p�ti (nebo více) list  
4. V první h�e (kontra nebude tak drahé 

a dost možná ztratíte mén�, než p�i h�e 
soupe�� na 1. stupni) 

Kdy nedražit? 
1. Se slabou kartou (mén� než 7 FB) 

a/nebo špatnou barvou 
2. S délkou v barv� otev�ení. �ím více 

karet máte v této barv�, tím menší je 
pravd�podobnost fitu s partnerem. Ob-
vykle je lepší pasovat, a� si soupe�i hrají 
bez fitu, je to �asto jejich nejhorší kon-
trakt. 

3. Ve druhé h�e bu�te konzervativní, reo-
penujte jen když máte svou dražbu �ím 
podpo�it. 

Jak silný je partner�v list? 
D�vod ost�ejších znovuotev�ení je ochránit 

partnera se silným listem, se kterým nemohl 

dražit na druhé pozici. 	íkáme, že m�l trap-
ping pas – list  na otev�ení, ale s hodnotami 
a délkou v soupe�ov� barv�. Pro p�edstavu 
jak asi silný m�že být váš partner a jakou má 
rozlohu, když soupe�i pasují zahájení? 
• V pr�m�ru bude mít vaše linka 20 – 22 

FB a soupe�i jen 18 – 20 FB (14 – 16 
zahajitel a 4 jeho partner). Podle toho si 
snadno spo�ítáte, kolik má váš partner. 

• Vaše linka bude mít v pr�m�ru šest 
karet v barv� zahájení. Op�t jedna in-
formace o partnerovi. 

Nyní se podíváme na další ukazatele, které 
nám prozradí, jestli je partner�v list “pr�-
m�rný”. Máte-li hrani�ní list na poslední 
pozici, následujte tyto body: 
• S délkou v barv� zahájení vám dopo-

ru�uji pasovat.  Vaše délka sugeruje 
krátkost u partnera, který by jist� dražil, 
kdyby m�l pot�ebnou sílu listu, takže 
partner je ur�it� slabší, nemohl dát po-
bídkové kontra ani zasáhnout v barv�. 

• S krátkostí v barv� zahájení se snažte 
dražit. Partner je siln�jší, sou�et vašich 
bod� se blíží více pr�m�ru, je skoro jis-
té, že partner má trapping pas. 

• I když máte krátkost v soupe�ov� 
barv�, partner obvykle nemá více než 
15 FB.  Se zádrží v barv� otev�ení mohl 
partner zasáhnout 1BT (15-18) 

• Partner nemá více než 17 FB. 
S takovou sílou už m�že dát silné kon-
tra, proto se nesnažte ochránit partnera 
s mén� než 7 FB 

• Vezm�te v úvahu stav her a výšku 
otev�ení. Jste-li v první a partner mohl 
zasáhnout na prvním stupni s 9+ body 
a p�tilistem. Nebo když jste ve druhé 
a zásah na 1. stupni nebyl možný, part-
ner musel s kartou okolo 9 bod� 
a dobrou barvou pasovat. 
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1 v barv� – pas – pas - ? 
Jistota partnerových bod� vám na této po-

zici umož�uje snížit bodový limit pro akci 
zhruba o krále oproti zásahu na druhém 
míst�. 
• Zásah barvou v po�adí (1♦-pas-pas-

1♥) = 6-13 FB, obvykle p�tilist (na prv-
ním stupni sta�í dobrý �ty�list). �ím 
kvalitn�jší barvu máte, tím mén� bod� 
pot�ebujete. 

• 1BT = 11-14 FB se zádrží v barv� zahá-
jení. Když soupe�i zahájili 1♥ nebo 1♠, 
zvedn�te rozmezí na 12-15(16) FB. 

• Skok v nové barv�. 12-15 RB se šesti-
listem. Na posledním míst� nemá cenu 
blokovat. 

• Kontra. s 9+ body s podporou pro zbylé 
barvy a krátkostí v barv� zahájení. Po-
bídkové kontra m�že také sloužit 
k popsání lepší karty zhruba od 14 FB, 
která se nehodila k dražb� vaší dlouhé 
barvy nebo 1BT. Po partnerov� odpov�-
di ukážete silný (15-18) BT list, nebo 
dražbou nové barvy p�tilist od 14 FB. 

• Cue-bid barvy otev�ení (1♦-pas-pas-
2♦) Vaše pobídkové kontra by partner 
pasoval s dobrým držením barvy soupe-
�e (5-list). �as od �asu se vám stane, že 
dostanete do ruky list, s nímž nechcete 
p�ipustit, aby se tak stalo. 

♠KQ7  ♥AKQ109754  ♦6  ♣A 
♠KJ87  ♥KQ93  ♦--  ♣AQ1084 
♠KJ87  ♥KQ93  ♦--  ♣QJ874 

V zásad� se jedná bu� o karty se šiké-
nou v barv� zahájení, nebo o velice silné 
listy s vlastní barvou, kterou chcete pro-
sadit jako trumfovou. Zdá se vám po-
slední p�íklad p�íliš slabý? Co ud�lá 
partner nap�. s listem: 
 ♠Q5  ♥J874  ♦KJ986  ♣K7 

Pravd�podobn� bude pasovat pobídkové 
kontra, když 4♥ s trochou št�stí splníte. 

• Skok na 2BT (1♠-pas-pas-2NT) na 
druhém míst� používaný na dvoubarev-
né listy, tentokrát však s pravidelnou sí-
lou 19-20 FB a dobrou zádrží soupe�ovy 
barvy. Po otev�ení 1♥ a dvou pasech 
doporu�uji 2BT s listy: 

♠AQ7  ♥KJ8  ♦KJ95  ♣AQ7 
♠A7  ♥KJ8  ♦AKJ1076  ♣Q8 

1BT – pas – pas - ? 
Zásah v barv� m�že mít cokoliv co si 
s partnerem domluvíte, jednobarevný, dvou-
barevný atd. Nestarejte se p�íliš o bodové 
síly jednotlivých list�, daleko více dbejte na 
kvalitu barvy(barev), kterými zasahujete 
a v neposlední �ad� ofenzivní sílu listu. 
Berte v úvahu stav her. Zahajitel slíbil 
otev�ením ur�itou sílu a nejmén� dubl ve 
vaší barv�, jeho partnerovi se bude snadno 
kontrovat, proto musí být váš zásah bezpe�-
ný. Naopak ve výhodných manších si m�žete 
dovolit být agresivní a otevírat tém�� 
s každým listem s dlouhou slušnou barvou.  
Kontra na reopenu m�že mít odlišné vý-
znamy v r�zných manších: 
• V první proti druhé m�že být užite�né 

hrát “lehké” kontra 10-12 FB, když bu-
de mít partner více než 8 FB a dobrý 
výnos, odm�na bude veliká. Se slabším 
listem ute�e a máte výhodu m�kkého 
dopadu. 

• Pokud nejsou soupe�i ve druhé h�e, 
kontra už nebude tak výhodné, proto 
doporu�uji list okolo 14 FB. 

• Jste-li ve druhé, je pot�eba opatrnosti, 
a proto sílu horní hranice soupe�ova za-
hájení – okolo 18 FB. Partner m�že pa-
sovat skoro s �ímkoliv. 

(Pozn. Uvažuje se otev�ení 1BT v rozmezí 
15 – 18 FB) 
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Odpov�di na reopen 
Pamatujte, že partner otev�el dražbu, aby 

vás ochránil, takže vaše akce by m�la být 
o dámu siln�jší, než kdyby zasáhl z druhé 
pozice. 

Partner zasáhl v barv� (6 – 13 FB). Part-
ner má mén� než na otev�ení, proto byste 
m�li pasovat i se slabým listem bez fitu.  

Ukažme si významy vaší dražby: 
• Zvýšení barvy partnera po pasu zaha-

jitele ukazuje konstruktivní list 
v rozmezí 8 – 12 RB. 

• Sout�živé zvýšení partnerovy barvy, 
tzn. po intervenci zahajitele, slibuje 
slabší list než “free raise”. Pokud soupe-
�i p�edraží vaše zvýšení, sout�žte, máte-
li 7 nebo více bod� a dobrý fit. 

• Zvýšení barvy partnera skokem je 
výzvou do hry se sílou 11 – 13 RB. 

• Beztrumfové nabídky. Bez podpory 
pro partnerovu drahou a se zádržemi 
v barv� soupe�e 1BT = 10-13 FB, 2BT = 
14-15 FB a 3BT s více než 16 FB. 

• Nová barva ukazuje p�tilist a slušnou 
hrací sílu. Když partner dražil drahou, 
obvykle svou nabídkou vylu�ujete fit. 

• Cue-bid barvy soupe�e m�že mít dva 
r�zné významy. 
1 – velmi silný list se zájmem o hru, 
nebo 
2 – P�irozená nabídka barvy pokud za-
hájení neukazovalo aspo� p�tilist v této 
barv�. 

Partner kontroval (9+ FB). Pamatujte, že 
pobídkové kontra je “lehké”, a proto neská-
kejte s 10 – 11 FB. S listem vhodným pro 
otev�ení bude partner ješt� dražit. Bodové 
rozmezí pro BT odpov�di je zhruba o jeden 
bod snížené oproti zásahu barvou. 

Po znovuotev�ení 1BT (11 – 16 FB) 
• do deseti bod� pasujte s vyváženým 

listem. 
• 2BT je invit s 11 – 13 FB , po otev�ení 

1♥(♠) 10 – 11 FB. 
• Skok na hru slibuje list okolo 14 FB 

a 12 FB po zahájení 1♥(♠). 
• Ostatní odpov�di na 1BT mohou jít 

dv�ma sm�ry: 
1. “V souladu se systémem” – Stay-

man, transfery (moc nedoporu�uji). 
2. “Mimo systém” – barva na druhém 

stupni je do pasu, skok v nové bar-
v� forsing a cue-bid barvy soupe�e 
slouží jako Stayman. 

U stolu 
Dražba p�išla k vám:  1♥ - pas – pas - ? 

♠Q3 ♥KQ4 ♦AJ87 ♣QJ92 
1BT – jeden z nejsiln�jších list� pro tento 
reopen. 

♠984 ♥QJ6 ♦AQ1032 ♣K10 
1BT - 2♦ jsou také možnost, ale se zádrží 
a pravidelnou rozlohou lépe popíšete sv�j 
list hláškou 1BT. 

♠Q5 ♥64 ♦J102 ♣AJ10854 
2♣ - nebojte se leh�ího zásahu s dobrou 
barvou, zvlášt� když jste relativn� krátcí 
v soupe�ov� barv�. 

♠J973 ♥2 ♦A874 ♣K1032 
Kontra – minimum bod�, ale správnou roz-
lohu. 

♠AQJ103 ♥754 ♦6 ♣AQJ3 
Kontra – p�íliš silný list na pouhý zásah 1♠. 

♠4 ♥1043 ♦AQ7 ♣AKJ1084 
3♣ - s dobrou barvou a invitujícím listem. 

♠J ♥QJ84 ♦Q7652 ♣AQ7 
Pas – kára jsou slabá a máte srdcovou délku. 
Soupe�i mohou mít lepší závazek v pikách 
a vy jim umožníte ho najít. 
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♠53 ♥J974 ♦KQ1032  ♣Q9 
Pas – máte dobrou barvu, ale slabý list. Part-
nerova absence zásahu prozrazuje, že zahaji-
tel je silný, nebo že mají soupe�i lepší záva-
zek než práv� 1♥. 

Reopen, když oba soupe�i dražili 
Soupe�i se zastavili na nízkém stupni a vy 

�asto chcete najít sv�j �áste�ný závazek, 
který by vám p�inesl nápis. Agresivní reope-
ny jsou p�edevším doménou párových turna-
j�, kde odm�na m�že být veliká. Stále je 
však riskantní vstoupit do dražby, když si 
soupe�i vym�nili ur�ité informace. Proto je 
pot�eba zvolit konzervativn�jší styl p�i IMP 
hodnocení. 

P�i rozhodování vám pomohou následující 
pravidla: 

Kdy dražit? 
1. Soupe�i se zastavili tak nízko, že m�žete 

najít závazek na druhém stupni. 
2. Soupe�i našli fit v barv� (zahájili a pod-

po�ili barvu) 
3. Oponenti limitovali bodovou sílu 

a ochotn� se zastavili na �áste�ném zá-
vazku. 

4. Když máte délku a vysoké karty 
v nedražené barv� (barvách). 

5. Jste-li v první h�e, soupe�i nebudou chtít 
kontrovat na +100, když mohou napsat 
+140, nebo +110 za závazek na t�etím 
stupni. 

Kdy nedražit? 
1. Jste-li extrémn� slabí (mén� než 7-8 FB) 
2. Vaše držení barvy soupe�� je natolik 

hezké, že by mohli najít lepší závazek. 
3. Soupe�i nenašli fit, zastavili se v 1BT, 

nebo sugerují svou dražbou misfit. Ty-
pické dražby neukazující fit jsou: 1♥-
1BT, 1♣-1♥-1BT, 1♣-1♥-2♣-2♥,1♥-
1♠-2♦-pas. 

4. Jste-li ve druhé h�e. Soupe�i budou spíše 
chtít kontrovat a získat +200, než zkou-
šet závazek na t�etím stupni. 

Jak silný je partner�v list? 
Pokud soupe�i nalezli fit a zastavili se na 

druhém stupni, m�žete se OBVYKLE spo-
lehnout že: 
• soupe�i mají maximáln� 22 FB na lince 
• soupe�i mají osmikartový fit, �ím mén� 

karet v jejich barv� má partner, tím spíše 
u n�ho naleznete fit pro svou barvu. 

• vaše linka má velmi pravd�podobn� 
osmikartový fit. 

• soupe�i nejsou blázni, nebojte se, že váš 
reopen je vypíchne do celoherního zá-
vazku. Když nedali ani výzvu, m�žete 
p�edpokládat, že se CHT
LI zastavit na 
nízkém stupni. 

Soupe�i se zastavili na 1BT (1♣♣♣♣-1♥♥♥♥-1BT, 
1♦♦♦♦-1BT) 

Balancování na této pozici je velice ris-
kantní, protože oponenti nenalezli fit, m�li 
byste mít dobrý list na znovuotev�ení. Mno-
ho z vašich dražeb te� ukazuje na hodnoty 
v barv� dražené protihrá�em po vaší pravé 
ruce (protože s krátkostí jste mohli dražit 
v p�edchozím kole). N�které páry hrají kon-
tra jako trapping pas, ukazující dobré držení 
barvy soupe�e po pravici. Partner m�že bez 
obav pasovat a vynést tuto barvu. 

Dražba a její význam 
• Kontra. (1♥-pas-2♥-pas/pas-kontra) = 

pobídkové, m�že být „leh�í“, máte-li 
krátkost v barv� soupe��. Typický list 
pro kontra, když se soupe�i zastavili na 
2♥ je: 
♠QJ72   ♥2 ♦A876 ♣Q1053 

• Zásah barvou. (1♥-pas-2♥-pas/pas-
2♠) = jednobarevný list, se kterým ne-
m�žete dát pobídkové kontra. Absence 
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p�ímého zásahu partnerovi prozradí, že 
vaše barva není kvalitní. 
♠J7432    ♥832   ♦A7    ♣K107 

• Zásah BT (1♥-pas-2♥-pas/pas-2BT) = 
nenaturální vyjád�ení dvou nejnižších 
nedražených barev. Reopen 2BT není 
nikdy p�irozený, partner vždy opraví do 
jedné z vašich barev. 
♠7     ♥872 ♦AJ104   ♣QJ972 

Odpov�di  
Je d�ležité si pamatovat, že partner zahr-

nul do svého znovuotev�ení i vaše body a že 
zkouší najít jen �áste�ný závazek, ne celou 
hru. 
• Po zásahu barvou. Nejlepší je nedražit. 

Jedin� p�i dobré shod� a velice dobré 
hrací síle listu m�žete zvýšit. Ostrá 
krátkost partnerovy a dobrá vlastní bar-
va vám umož�uje korigovat �áste�ný 
závazek. 

• Po kontru.  Nikdy neskákejte v nové 
barv�. Nabídn�te svou nejdelší barvu 
v po�adí. Pasovat m�žete jen s dobrou 
a dlouhou barvou soupe��. 

• Po um�lých 2BT. Partner vás varuje, že 
nemá nejvyšší barvu, proto byste m�li 
vybrat lepší z barev nižších. 

V praxi 
 W N E S 
 1♥ pas 2♥ pas 
 pas ? 
nebo 
 1♦ pas 1♥ pas 
 2♥ pas pas ? 

V takovýchto sekvencích je reopen dost 
bezpe�ný, jisté pravidlo �íká, že pokud na-
lezli soupe�i shodu v barv�, máme velkou 
pravd�podobnost fitu i my a m�žeme si 
dovolit pobídkové kontra i s listy typu: 
 ♠Q743  ♥J   ♦A986  ♣K1074 
 ♠Q975  ♥6  ♦K873  ♣QJ74 

Nap�. list: 
 ♠Q975  ♥65  ♦K87  ♣QJ74 
už nese ur�ité riziko, ale �ast�ji získáte než 
ztratíte. Partner si uv�domí, že jste zapo�ítali 
i jeho sílu, a nep�jde výše bez dobré podpo-
ry. Tak jak tak, náš list je „�istý“, tzn. neob-
sahuje žádné nepot�ebné honéry. S kartou: 
 ♠Q975  ♥Q5  ♦K87  ♣QJ74 
by bylo lepší pasovat. Dle statistik na partne-
ra zbývá o dva body mén� díky vaší nepo-
t�ebné srdcové dám�. Ješt� po jedné zm�n�: 
 ♠986  ♥Q74  ♦KJ6  ♣A1094 
se kontra stane sebevraždou. �asto budou 
soupe�i kontrovat a vy budete zasloužen� 
padat. 

Soupe� po pravici otev�el 1♠ a vy máte: 
 ♠AJ54  ♥9  ♦AK105  ♣9853 
V prvním kole musíte pasovat, druhý protiv-
ník nabídne 1BT a zahajitel 2♥. Te� p�išel 
váš �as na ukázání podpory obou nelicitova-
ných barev kontrem. Podobn� jako s: 
 ♠Q954  ♥8  ♦AJ3  ♣A9873 
kdy pravý soupe� zahájil 1♦ a po vašem 
pasu si podpo�ili srdcovou barvu. Hovo�íme 
zde o situacích, kdy mají soupe�i fit, nebo se 
oba limitovali. Vstup do dražby je celkem 
bezpe�ný s podporou pro nedražené barvy. 
Musíte si uv�domit, že partnerovi se bude 
t�žko reopenovat s pravd�podobným �ty�lis-
tem v barv� soupe��. Po dražb�: 
 W N E S 
 -- -- 1♦ pas 
 1♥ pas 1BT ? 
kdy soupe�i nenašli fit a nepodpo�ili si žád-
nou barvu, by kontra mohlo vést ke špatné-
mu výsledku. 

Reopen po preventivních zahájeních 
Po zahájení na druhém stupni 

Zahajitel má oproti zahájení na prvním 
stupni velice p�esn� definovaný typ listu. 
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Naší nebezpe�nou neznámou je RHO, který 
m�že mít t�eba po otev�ení 2♥ až takový list: 
 ♠AQ108  ♥7  ♦KJ106  ♣KJ86 
a s chutí �ekat, až se vložíme do dražby. 
Výhodné však je, že narozdíl od primérního 
zahájení je v�tšina zbývajících bod� umíst�-
na v ruce RHO. To znamená, že v�tšina 
impas� a expas� sm�rem k našim figurám 
bude funk�ní. Co nám to p�inese v praxi? 

♠87       ♥J74     ♦A872   ♣AJ54 
♠Q104  ♥AKQ  ♦QJ10   ♣Q1096 

Do závazku 3NT vynáší Západ ♠K, jaké 
máte šance? K zodpov�zení této otázky by 
nám jist� pomohla dražba. 	ekn�me, že v té 
první Západ otev�el 1♠, který jste reopeno-
vali 1NT. Partner vás vyzval – 2NT a vy jste 
s maximem vydražili hru. Tady budou jist� 
vaše šance veliké, protože oba levné krále 
bude mít nejspíš Západ. Ale co po dražb�: 
 W N E S 
 2♠ pas pas 2NT 
 pas 3NT pas... 

Oba levné krále bude mít Východ a jeho 
partner po pikovém králi zm�ní barvu 
a po�ká na podehrání vašeho pikového drže-
ní. 

Samoz�ejm� nem�žete v�d�t, co vám part-
ner p�inese, ale m�žete odhadovat. Když 
máte nap�. v nedražené barv� 854, LHO 
otev�el 1 v barv� a vy p�edpokládáte n�jaké 
hodnoty u partnera, t�eba KJ..., m�žete o�e-
kávat n�jaké zdvihy. Pokud ale LHO otev�el 
preventivn�, m�li byste se této barvy obávat, 
protože te� je v�tší pravd�podobnost silného 
držení této barvy u RHO. 

2♦-pas-pas-? všichni v první 
♠K875  ♥Q654  ♦3  ♣A1087 

Opravdové minimum pro znovuotev�ení 
kontrem. Jste p�ipraveni pro ob� drahé barvy 
a m�žete ješt� hrát na 2. stupni. 

2♠-pas-pas-? všichni ve druhé 

♠8  ♥KJ75  ♦A965  ♣J875 
Velice blízko, ale ješt� ne. Možná 

s desítkou v jedné z levných barev. 
2♥-pas-pas-? všichni v první 
♠Q107  ♥A2  ♦KJ87  ♣Q976 

Další minimum. Nep�íliš dobrá rozloha je 
vyvážena bodov� siln�jším listem. Neradi 
vidíme pouze t�ílist v druhé drahé, ale Q107 
je rozhodn� lepší než t�i malé, pak by reopen 
nem�l p�ijít. 

2♥-pas-pas-? všichni v první 
♠J8765  ♥K7  ♦A95  ♣K84 

2♠. Možná budete litovat, ale pasem ztra-
títe mnoho nápis� za �áste�ný závazek. Po-
bídkovým kontrem zase ztratíte možnost hrát 
na 2.stupni, protože partner si pravd�podob-
n� vybere levnou barvu a výnosem RHO 
ztratíte i ♥K. Zde není bezpe�ných �i nebez-
pe�ných barev, pokud máte pikový fit, je 
lepší hrát z vaší ruky. 

2♠-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠K7  ♥A65  ♦J9754  ♣KJ7 

Lepší list, ale vaše barva nabídnutelná na 
3.stupni je p�íliš slabá. Kontra vyžaduje lepší 
srdcové držení, proto rad�ji pasujte. 

2♥-pas-pas-? Všichni v první 
pas-pas-2♥-pas/pas-? 
♠3  ♥82  ♦KQ976  ♣AJ875 

Hrajete-li 2NT jako naturální nabídku list� 
v rozmezí 15-19, kdy dolní hranice slibuje 
zdvihový potenciál v levné(ných) barvách, 
nezbude vám, než se v prvním p�íklad� roz-
hodnout mezi hláškou pas a 3♦. Po vašem 
pasu v prvním kole však nabídka 2NT ne-
m�že ukazovat nic jiného, než práv� takový 
list. 

2♥-pas-pas-? Všichni v první 
♠KQJ876  ♥3  ♦AQ97  ♣K8 

3♠. Skok v nové barv� ukazuje hezkou 
kartu s dobrým šestilistem. Kontra následo-
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vané nabídkou 3♠ slibuje bodov� siln�jší list 
a jen p�t karet v dražené barv�. 

2♦-pas-pas-? Všichni v první 
♠KQ8  ♥AKJ87  ♦42  ♣AJ6 
Kontrujte a dražte 3♥ po 2♠ nebo 3♣. Na-
bídku 2NT zvyšte do 3NT. 

2♥-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠AQJ1087  ♥3  ♦AQJ  ♣AK9 
Po kontru dražte 4♠ po ukázání slabého listu 
od partnera. 3♠ by mohl partner pasovat, 
vám sta�í jen jedna užite�ná figura. 

2♥-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠42  ♥K3  ♦AKQJ87  ♣AJ5 
3NT. Dražba ukazuje na kompletní barvu, 
zádrž v barv� soupe�e a n�jaký vedlejší 
zdvih. Nepobízí k dražb� vlastní barvy, nao-
pak partner musí být opatrný s nabídkou 4♠. 

2♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠A65  ♥QJ4  ♦AK4  ♣AQ107 
M�žete dražit 3NT, ale lepší je kontra násle-
dované beztrumfovou nabídkou. Partner pak 
m�že korigovat s p�tilistem do barevného 
závazku, když jste slíbili toleranci pro barvy. 
Má-li partner bezcenný list, m�žete se stav�t 
na hlavu, ale stejn� nesplníte žádný závazek. 
Soupe�i vám prevencí vzali dražební prostor 
a vy musíte doufat v cosi užite�ného v list� 
partnera, jinak nemáte šanci vydražit celo-
herní závazek. Budete-li dražit mén� než 
3NT, postavíte partnera p�ed t�žké rozhod-
nutí. Nebude v�d�t, zda máte 15 nebo 21 
bod�. 

2♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠3  ♥A2  ♦Q108  ♣AKQJ976 
podceníte sv�j list, nabídnete-li 3♣, skokem 
v barv� minete závazek 3NT. Nejlepší alter-
nativou je cue-bid. Stejn� jako v jiných sek-
vencích by partner s držením barvy soupe�� 
dražil 3NT a s vaší zdvihovou potencí to 

bude procházka r�žovým sadem. Nem�žete 
kontrovat, protože: 

1. Nechcete, aby partner pasoval 
2. Slibujete lepší držení nedražené drahé 

2♥-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠AKJ8  ♥--  ♦AQ87  ♣AJ654 
Kontra. Nepoužívejte cue-bid. Pokud m�že 
partner pasovat, má tolik srdcí, že pravd�po-
dobn� nemáte fit. Po otev�ení na prvním 
stupni m�žete rozlišit p�edchozí dva listy 
použitím cue-bidu v po�adí a skokem. Zde 
máte po úrovní hry v NT jen jeden cue-bid. 

2♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠--  ♥AK9872  ♦A4  ♣AK1065 
Stejn� jako na druhé pozici lze použít skok 
v levné barv� jako vyjád�ení silného dvouba-
revného listu s druhou drahou barvou. Tento 
list je hodn� silný, ale partner se bude snažit 
i s nulovým listem o celoherní závazek 
v jedné z vašich barev. 

Po zahájení na t�etím stupni 
�ím vyšší je zahájení soupe�e, tím t�žší je 
rozhodování. Žádný list není bezpe�ný, ale 
zdá se mi, že špatné výsledky jsou obvykle 
zp�sobeny špatnou dražbou. Nap�íklad: 

3♥-pas-pas-? 
♠73  ♥Q2  ♦KJ875  ♣AKQ7 
List, se kterým bychom nem�li pasovat, na 
pobídkové kontra partner �ekne 3♠ a šestkrát 
spadne. 4♦ jsou bez jedné a 3♥ spadnou 
dvakrát. Jak je vid�t, ne všechny dobré listy 
mají východisko. 

Pobídkové kontra 
Máte-li dobrou rozlohu jako 4-4-4-1 se sing-
lem v barv� zahájení, m�žete otev�ít lehce 
s ohledem na stav her a jestli m�že partner 
dražit na t�etím stupni. Berte na z�etel, že 
partner bude preferovat odpov�� v drahé 
(-ých) barvách. 

3♥-pas-pas-? Všichni v první 
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♠Q1087  ♥3  ♦A987  ♣KJ42 
Asi minimální list pro kontra, jste dob�e 
p�ipraveni pro piky. 

3♥-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠Q62  ♥3  ♦AJ87  ♣KJ954 
Únosné kontra pro párový turnaj, ale p�i IMP 
hodnocení doporu�uji pasovat. Partner bude 
p�ednostn� nabízet piky, protože: 
 1. M�že z�stat na 3. stupni  
 2. Do  závazku 4♠ je blíže než do 
levné manše a vy kontrem indikujete levné 
barvy, ale piky slibujete. Partner�v list m�že 
vypadat takto: ♠K975  ♥K104  ♦3  ♣Q8632 
a vy minete desetikartový fit trefový. Všim-
n�te si, že ♦J a ♣J ve vašem list� jsou vý-
borné hodnoty. Chyb�jící figury budou spíše 
umíst�ny u RHO a impasy budou sed�t. 

3♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠83  ♥942  ♦KQ87  ♣AQJ5 
Slabé srdcové držení vás nutí pasovat. Ud�-
lám to, ale s velkým odporem. Ti, kdo kont-
rují, ob�as ud�lají dobrý výsledek, ale p�eva-
žovat je budou ty špatné. 

3♠-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠83  ♥KQ87  ♦942 ♣AQJ5 
Podobný list, ale stav her se zm�nil. Vhodný 
list pro kontra v párovém turnaji, protože jste 
p�ipraveni pro nedraženou drahou barvu. 
Možná dostanete kontra, to ale nebude zalo-
žené na trumfových zdvizích. P�ipojte k listu 
ješt� károvou dámu a máte minimální sílu 
pro kontra v IMP turnajích. 

3♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠3  ♥K8765  ♦AQJ83  ♣K4 
Kontrujte. Po partnerových 4♣ nabídn�te 
kára. Když partner draží 3NT, musíte ud�lat 
další rozhodnutí, a to by m�l být pas. 

3♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠3  ♥K8754  ♦K863  ♣A102 

Pokud se rozhodnete kontrovat, pasujte part-
nerovy 3NT, i když je neradi slyšíte. 

3♠-pas-pas-? Všichni v první  
♠3  ♥K2  ♦A8654  ♣KJ975 
Kontra by slibovalo srdce, proto rad�ji pasuj-
te. Oprava ze 4♥ do 5♣ by slibovala list 
s tolerancí srdcovou, a ne 5+5 na levných. 

T�i v barv� 
Nabídka vyšší barvy na t�etím stupni a po-
bídkové kontra budou nej�ast�jšími akcemi 
na reopenu. Ekonomická nabídka barvy na 
t�etím stupni vyžaduje mén� hodnot než 
nabídka, s kterou musíte výše.  
Akce je založena na statistických sedmi 
bodech u partnera, se kterými draží mini-
mální nabídku po pobídkovém kontru 
a pasuje  vaši barvu, kterou jste dražili na 
t�etím stupni. Pamatujte si, že pokud vám 
hypotetických sedm bod� partnera sta�í na 
spln�ní celoherního závazku, m�li byste 
dražit siln�ji. 

3♥-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠QJ765  ♥K54  ♦A87  ♣Q2 
Pas. Slabá barva a zbyte�ný srdcový král. 

3♦-pas-pas-? Všichni v první 
♠A3  ♥1087642  ♦3  ♣KJ97 
T�i srdce jsou bezpe�né. 

3♥-pas.pas-? Ve druhé proti první 
♠KJ873  ♥84  ♦AQ6  ♣A73 
Stav manší je nebezpe�ný a srdcový dubl 
špatný. Nabídn�te 3♠, ale nebu�te na to moc 
pyšní. Pro hovo�í i vaše  držení dražené 
barvy, nepodce�ujte 8-7 v pikách. Se slabší 
barvou rad�ji kontrujte. 

3♥-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠AKQJ8  ♥76  ♦854  ♣J73 
Pas. I když máte jistých p�t zdvih�, není 
nad�je na vypracování dalších. Porovnejte 
s p�edchozím listem, kde p�i špatném rozlo-
žení máte jen 4 zdvihy. Podívejte se na 
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 pr�m�rný list, který vám m�že p�inést part-
ner, když s ob�ma listy dražíte 3♠: 
♠10942  ♥Q5  ♦KJ32  ♣K64 
Je pravda, že první list má o 3 body více než 
druhý, ale druhý produkuje jisté zdvihy. 
D�ležitý bod tohoto p�íkladu je ukázat  jak 
náhodn� zvolených dev�t bod� partnera 
m�že a nemusí být užite�ných v porovnání 
s listem vaším. S prvním z nich skoro jist� 
splníte 4♠ a s druhým asi nesplníte ani 2♠. 

3♣-pas-pas-? Všichni v první 
♠K87542  ♥AK  ♦KQ10  ♣A3 
P�íliš dobrý list na 3♠. M�žete kontrovat 
a pak ukázat svou barvu. Když partner sko�í 
na 4♥, m�li byste pasovat a v��it svým vy-
sokým kartám. 

3♥-pas-pas-? Všichni v první 
♠K87542  ♥AK  ♦KQ10  ♣A3 
Tady nem�žete kontrovat, partner asi nabíd-
ne levnou na 4. stupni a vy pak budete muset 
dražit 4♠. 3♠ je podhodnocení vašeho listu, 
proto budu dražit 3NT a doufat, že vypracuji 
piky, nebo najdu slušnou levnou barvu 
u partnera. Pokud se vám to nelíbí, m�žete 
dražit 4♠ nebo kontra. Lépe tím ukážete typ 
svého listu a umožníte snazší vydražení 
p�ípadného slemu. Problém t�chto hlášek je 
slabá piková barva. Partner vás možná vyže-
ne do slemu s hezkým listem, ale bez piko-
vých hodnot. 

�ty�i v nižší barv� 
�asto neoblíbená akce, když krom� p�ípadu 
4♥ po otev�ení 3♠ se jedná o 4 v levné bar-
v�. Pokud to jen trochu p�jde, budete se 
spíše snažit o závazek 3NT, než o 4 v levné, 
kde p�ípadný zisk je jen +130 oproti riziku 
za kontrované pády. Jen když partner najde 
užite�né hodnoty a zvýší vaší barvu do hry 
se zásah opravdu vyplatí. Jen velmi výji-
me�n� vydražíte i slem. 

3♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠3  ♥932  ♦AQ10654  ♣KQ7 
Rádi otev�ete dražbu na t�etím stupni s tímto 
listem, ale nezkoušejte nabízet 4♦. Jen když 
partner najde hlášku 4♥ po vašich 4♦ se 
budete cítit dob�e. Jinak se i s relativn� sla-
bým listem bude snažit o 5♦, které skoro 
jist� nep�jdou. 

3♠-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠K3  ♥42  ♦AQJ754  ♣A64 
3NT. Typický list pro 4 v levné, ale se zádrží 
se skoro vždy zkouší 3NT. 
3♠-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠32  ♥K2  ♦KQJ876  ♣AQ6 
4♦ jsou korektní, když nem�žete zkusit 
3NT. 

3♠-pas-pas-? Všichni v první 
♠A3  ♥QJ8654  ♦K652  ♣7 
Pokud má partner n�jaké užite�né hodnoty, 
m�žete to i splnit a partner vás nepožene na 
pátý stupe� jako v levné barv�. 

3♥-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠82  ♥K8  ♦KQJ76  ♣KQJ5 
Jak rád bych dražil 3NT, ale partner by mu-
sel mít dv� esa, a to ješt� ve správných bar-
vách. A i kdyby, p�edstavte si pikový výnos 
a podehrání srdcového krále. Soupe�i ud�lají 
3NT, ne vy. 

�ty�i ve vyšší barv� 
Pokaždé, máte-li s partnerovými sedmi uži-
te�nými body jistou hru, nem�žete u�init 
nabídku, která by dovolovala spoluhrá�i 
pasovat pod úrovní manše. Jedna z možností 
je p�ímý skok na hru. Druhá pak kontra 
následované nabídkou vlastní barvy. Prost� 
pot�ebujete vysv�tlit partnerovi s jeho sedmi 
body, aby nepasoval pod úrovní hry. 

3♥-pas-pas-? 
♠AQJ1076  ♥32  ♦AQ  ♣AJ7 
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4♠. Nemá-li partner nic, asi to nep�jde, ale 
3♠ by vám pasoval s n�kolika užite�nými 
kartami. Kontra nevypadá dob�e, protože 
Vaše piky se mohou hrát snad i proti singlu. 

3♦-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠KQ7  ♥AKQ86  ♦3  ♣AJ87 
Po pobídkovém kontru a pravd�podobných 
3♠ partnera dražte 4♥, �ímž ukážete dobrou 
barvu a toleranci pro piky a trefy. 

3♦-pas-pas-? Ve druhé proti první 
♠3  ♥AKJ10763  ♦AQ2  ♣A8 
4♥. Kontra a pak 4♥ budou implikovat tole-
ranci pro piky. A že minete slem? Sm�la. 
Možná ho n�kdo vydraží, ale co na tom, tak 
nás soupe�i zablokovali. 

3♦-pas-pas-? Všichni v první 
♠KJ7652  ♥AQ2  ♦3  ♣AQ8 
Kontra následované hláškou 3♠ (po 3♥), 
nebo 4♠ po 3NT a 4♣. 

3♦-pas-pas-? Všichni ve druhé 
♠K7654  ♥AQ2  ♦3  ♣AKJ7 
P�emýšlejte, p�íliš dobré pro 3♠ a ta barva!! 
Myslím, že bych kontroval a jakoukoliv 
drahou zvýšil do hry. Po 4♣ by se mohlo 
zkusit nabídnout piky, ale partner bude spíše 
po�ítat s tolerancí srdcovou a rozhodn� si 
nep�edstaví tak krásný fit trefový, proto bych 
rad�ji volil 5♣. 

3♦-pas-pas-? Ve druhé proti první 
♠3  ♥AQJ107  ♦A64  ♣AQ83 

A na záv�r typická no�ní m�ra. List vylu�uje 
kontra, musíte tedy volit mezi hláškou 3♥, 
4♥ nebo 3NT. Vylou�ím 3NT, které mohou 
minout slem. Nerad, ale vyberu 4♥, srdcová 
desítka m� o tom p�esv�d�ila. Bohužel m�-
žeme minout i lepší závazky, jako 5♣, 6♣!!, 
ale to je život.  
� 

Standard American (11) 
�����������

Zahájení na vyšších stupních 
Dnes u v�tšiny pár� 
p�evažuje individu-
ální p�ístup k této 
problematice, což se 
týká p�edevším 
zahájení na druhém 
stupni. Nemyslím si, 
že Standard Ameri-
can je v tomto sm�ru 

n�jakou zásadn�jší výjimkou, i když je prav-
da, že v Americe, kde tento systém 
v r�zných modifikacích hraje tém�� každý, 
p�evažují trochu jiné zvyklosti než t�eba 
v Evrop�. Není mým cílem provád�t n�jakou 
podrobn�jší analýzu p�edností a nedostatk� 
r�zných možností, a proto jen pár poznámek 
k tomu, �emu dnes (nejen u nás) dávají podle 
mého názoru r�zní hrá�i p�ednost a s �ím se 
je možné v �asopisech i jiné specializované 
literatu�e setkat a co snad p�evažuje:  

2♣ − toto zahájení není jednozna�n� silné 
v Precisionu, v n�kterých polských systé-
mech a snad i v n�kterých dalších, ale 
v Acolu i Standard Americanu p�evažuje 
tradice a toto zahájení bývá mnohdy jediné 
jednozna�n� silné. Hlída�i p�irozených sys-
tém� trvají sice na tom, aby zahájení specifi-
kovalo aspo� jednu barvu s tím, že MULTI 
2♦ je jakási tolerovaná výjimka, ale 
v sou�asnosti se n�které slabé varianty jed-
nobarevných �i dvoubarevných list� povolují 
i v rámci zahájení 2♣ a mnohé zahrani�ní 
systémy tuto možnost pln� využívají. Rov-
n�ž naše zahájení 2♣ je vícezna�né a m�že 
to být jednobarevný (trefový �i drahý) 
i dvoubarevný list s aspo� jednou drahou 
barvou (p�i síle od 20 FB �i do t�í ztrátových 
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zdvih�), pravidelný list p�i síle od 21 FB �i 
v�tší, ale i list s 55 �i 64 v drahých (od 5 do 
10 FB nebo slemový do 3 ZZ), ale samo-
z�ejm� existují i mnohé jiné možnosti. 

2♦ − pokud jde o toto zahájení, je možné 
�íct, že zatímco oblíbené MULTI (podpri-
mérní drahý 6+list nebo BT r�zné síly − my 
19 až 20 − bývá to o pár bod� více) se na 
mezinárodní scén� b�žn� uznává, tak t�eba 
Wilkosz (podprimérních 55 s aspo� jednou 
drahou) je tém�� zakázaný. V USA je oblí-
bená konvence Flanneryho (slibující na 2♦ 
sílu 12 až 15 FB s p�tilistem srdcovým 
a �ty�listem pikovým), protože je to list, 
který se po zahájení 1♥ a forsírující odpov�-
di 1BT špatn� ukazuje, a� levné jsou 22, 31 
nebo 13. Málo už se hrají jednozna�n� slabá 
�i jednozna�n� silná 2♦ na 6+listu károvém 
a jen n�kdy se  setkávám s d�íve oblíbeným 
využitím tohoto zahájení k ukázání primér-
ního listu s rozlohou 4441 se specifikovanou 
krátkostí (v Precisionu károvou), ale i bez 
specifikace. My jsme si do MULTI krom� 
uvedených dvou možností dali i t�íbarevné 
silné listy (do 3 ZZ) a jednozna�n� silné (od 
20 FB nebo do 3 ZZ) jednobarevné �i dvou-
barevné listy s károvým 5+listem, když ob� 
drahé jsou kratší). Mnozí junio�i si oblíbili 
2♦, se kterými myslím p�išli Norové (Hel-
gemo) s aspo� 44 v drahých p�i síle od 2 do 
7 FB s p�irozeným dopl�kem 2♥ a 2♠ p�i 
stejné síle s p�tilistem v barv� zahájení. 
U nás se to dnes hraje sice o bod siln�jší 
(3 až 8), ale preventivní úsp�šnost tohoto 
(jakoby nesmyslného) zahájení je skute�n� 
zna�ná. Vyžaduje to jiný styl obrany a je 
t�eba bez podcen�ní vážnosti situace se na to 
d�kladn�ji p�ipravit. 

2♥ �i 2♠ − krom� tradi�ního podprimér-
ního 6+listu �i mén� �astého kdysi zcela 
b�žného silného 6+ listu, ukazujícího kolem 

8 hracích zdvih�, se 2♥ podprimérn� zahaju-
jí s 55 (srdce + libovolná) s p�irozeným 
podprimérním dopl�kem 55 zahájení 2♠ 
(piky + levná). N�kte�í hrají 2♥ i 2♠ jako 
podprimérních 54 nebo 55 (s p�tilistem 
v barv� zahájení a s levným 4+listem), ale 
jsou ur�it� i jiné možnosti.  

2BT − krom� klasického silného pravidel-
ného listu (s aspo� 21 FB) �i oblíbeného 55 
v levných podprimérn� byla zajímavá mož-
nost tímto zahájením ukázat 55 v levných 
nebo drahých podprimérních �i slemových, 
ale to mezinárodní pravidla dnes nedovolují 
(krom� penalizovaných tzv. vysoce um�lých 
systém�), takže my to hrajeme jako 55 
v levných p�i podprimérní �i slemové síle.  

3 v barv� − rovn�ž na tato zahájení nejsou 
názory úpln� jednotné, i když p�evažuje 
myšlenka prevence podle pád� s ohledem na 
stav her p�i aspo� šestilistu v barv� zahájení. 
N�kte�í doporu�ují (vzhledem k MULTI) 
v drahé spíše 7list, zatímco v levné aspo� 
6+ list, ale n�kdo to používá tém�� s ni�ím 
jednozna�n� v destruktivním významu, za-
tímco jiní to chápou jako konstruktivní hláš-
ku. Kaplan psával, že to má být síla do 1,5 
hracího zdvihu, p�i�emž za absolutn� nejsil-
n�jší list (nap�. ve druhé h�e proti první) 
ozna�oval KQ v sedmilistu s esem vedle, 
i když by to n�kte�í ozna�ili za p�íliš silné, 
jiní by odmítli eso vedle a tak by se dalo 
diskutovat. Osobn� se mi toto pojetí líbí 
a myslím si, že to soupe�i mají obtížn�jší, 
když to zahájení m�že nebo má být solidní, 
než v p�ípad�, kdy to neukazuje skoro nic 
a partner zahajitele ani neví, zda m�že �i 
nem�že se pro kontra na n�co spolehnout.  

3BT − dohodu o kompletním šestilistu 
s ni�ím vedle nemám moc v lásce, protože 
partner po kontru to �asto má t�žké a neví, 
zda z�stat �i utéct. Navíc to hraje partner 
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(soupe�i vidí, jak je to se zádržemi) a výnos 
jde pod t�eba spornou zádrž v jedné barv�. Je 
to ovšem v�cí názoru a ur�it� lze najít proti-
argumenty. Více se mi líbí myšlenka, která 
je v posledních letech myslím �ast�ji propa-
govaná, že 3BT slibují 7+list (nejlépe aspo� 
osmilist) v levné s esem nebo králem, ale 
nejvýše s AJ nebo KJ (tedy mén� než dv� 
top-figury). Je to list, se kterým zahajitel 
spíše chce, aby partner hrál preventivní 
4 v levné a jen ve zcela výjime�ných p�ípa-
dech, aby v tom z�stal. D�vodem je úmysl 
využít zahájení 4♣ resp. 4♦ pro listy se 
srdcovou resp. pikovou barvou p�i síle kolem 
8 až 8,5 HZ.  

4♣, 4♦ − n�kdo to hraje preventivn�, za-
tímco jiní uznávají konvenci Namyatse, 
ukazující srdcovou resp. pikovou barvu p�i 
dohodnutém po�tu HZ (nap�. 8 až 8,5) s tím, 
že po zahájení 2♣ a odpov�di 2♦ (= vy�ká-
vací hláška) ukazuje skok na 4♣ resp. 4♦ 
tentýž list (srdcový resp. pikový), ale p�i 
jiném po�tu hracích zdvih� (nap�. 10 �i 10,5) 
a zcela stejn� skok na 4♥ resp. 4♠ tentýž list 
(nap�. s 9 až 9,5 HZ).  

4♥ �i 4♠ − je pak možné nechat podle pá-
d� (tedy v první slabší než 4 v levné a ve 
druhé i siln�jší).  

4BT − nevím jaké má kdo názory na toto 
zahájení, ale každopádn� bych na základ� 
svých špatných zkušeností doporu�il si to 
s partnerem jednozna�n� dohodnout. Je to 
Blackwood nebo 65, 66, 76 v levných anebo 
zda má úpln� jiný význam? Osobn� o n�co 
více preferuji první variantu, ale nerad bych 
to p�íliš obhajoval jako nejlepší možnost. 

5♣, 5♦ − si myslím je nejlépe hrát 
s opravdu velmi dlouhou barvou (t�eba deví-
tilistem) na 1 pád v druhé a na dva pády 
v první h�e. Soupe��m �asto nezbývá nic 

lepšího než kontrovat, takže pak je dost 
smutné, když tam nic nemají.  

5BT − my hrajeme jako F do 6 a výzvu do 
7, ale je v�cí dohody partner�, s �ím se vý-
zva má p�ijmout a s jakým listem je dobré 
takovou hlášku použít. �asté použití to 
opravdu nemá a možná je to lepší využít 
jinak. Op�t je d�ležit�jší jasná dohoda (jako 
nap�., že se 5BT nezahajuje). � 

Cesta do minulosti 
�����	���	���

Zápas. Oba v první. 
 Sever (st�l) 
 ♠105 
 ♥875 
 ♦KQJ6 
 ♣A543  Východ (Vy) 
   ♠K863 
   ♥QJ2 
   ♦10952 
   ♣86 
Jih Západ Sever Východ 
1♥ kontra rekontra pas 
3♥ pas 4♥ pas 
pas pas 

Jste Východ, hrajete prestižní 
zápas a po uvedené dražb� 
partner vynáší ♥2. Na malou 
ze stolu rafinovan� p�idáváte 
♥Q. Tu hlavní hrá� bere 
esem a hraje z ruky káro. 
Partner p�idává ♦8 (velká-

malá = sudý po�et), hlavní hrá� bere ♦K, 
a vy se snažíte markovat figuru ve vyšší 
barv� a p�idáváte ♦10. Hlavní hrá� pak hraje 
ze stolu ♠5, p�idáváte ♠8 a ♠9-ku hlavního 
hrá�e partner bere ♠Q. Po úvaze hraje malý 
pik k vašemu ♠K. Co te� vrátíte? 
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Tohle není p�íliš t�žké. Vrátíte tref, hlavní 
hrá� sice vezme esem, ale musí nakonec 
vydat ješt� dva trefy. Celé rozdání vypadá 
takto: 

  Sever (st�l) 
  ♠105 
  ♥875 
  ♦KQJ6 
Západ (Vy) ♣A543  Východ  
♠AQ72    ♠K863 
♥2    ♥QJ4 
♦A874    ♦10952 
♣KJ102  Jih  ♣86 
  ♠J94 
  ♥AK10963 
  ♦3 
  ♣Q97 

Tak jednoduché to ovšem není. Hlavní 
hrá� m�že vámi vrácený tref t�sn� nadbít 
a ♣10 partnera propustit. Potom snapne t�etí 
pik na stole, vyimpasuje vám srdce a hraje 
trumfy až do t�íkartové koncovky: 

  Sever 
  ♦Q 
Západ  ♣A5 
♦A 
♣KJ  Jih 
  ♥6 
  ♣Q7 

Na poslední trumf je partner skvízován 
a m�že jenom složit karty.  

Je skv�lé sledovat události z povzdálí a ra-
dit ostatním, co mají ud�lat. V bridži však 
bývá �asto lepší ve vhodném okamžiku se 
chopit ot�ží sám a zahrát co je t�eba, hlavn� 
když správné zahrání m�žete ud�lat jenom 
vy. Tady jste propásli svou p�íležitost, když 
hlavní hrá� hrál pik ze stolu. Je t�eba vzít 
králem (když má eso partner, musíte vzít 
hned, a když má eso hlavní hrá�, stejn� už 

nem�žete nic d�lat) a vrátit tref. Te� už 
hlavnímu hrá�i nepom�že tref propustit, 
protože partner vrátí malý tref, vezme druhý 
pik a snapnete t�etí trefové kolo. 

Když už to tak analyzujeme, i hlavní hrá� 
propásl svou šanci: ve t�etím zdvihu m�l 
pokra�ovat vysokým kárem a odhodit tref. 
Tím by si zaru�il vydání jediného zdvihu 
v levných. P�i logickém p�edpokladu, že 
Východ má jenom jednu pikovou figuru, by 
pak stihl snapnout t�etí pik na stole a doim-
pasovat srdce. 

Konstatujete, že závazek poráží pouze pi-
kový výnos, když vezmete pikovým králem 
a vrátíte tref (nebo z otev�ených karet výnos 
trefovým králem). Jinak hlavní hrá� plní 
p�inejhorším na dvojitý trumfový impas. 
Musíte se tedy spoléhat jenom na partnerovu 
Š�astnou ruku u výnosu?  

Co licitace? Po úvodním 1♥-kontra-
rekontra tam hrál Východ také roli ml�ící 
hv�zdy. Získají-li závazek soupe�i, bylo by 
dob�e, kdyby nazna�il vhodný výnos, který 
je z jeho listu jasn� jedin� pikový. M�l by 
zadražit 2♠, protože 1♠ vypadá jenom na 
pasivní výb�r barvy se slabým 5-listem. 
Skok po rekontra se používá jako preventiv-
ní s 5+listem. Partner bude možná zklamán 
délkou pikové barvy, ale ne kvalitou listu 
Východu. Mimochodem, preventivní hlášky 
by se m�ly d�lat s vysokou nebo vysokými 
figurami v této barv� (když totiž dražíte 
prevenci se slabou barvou, tak jestli vás 
soupe�i okontrují, je to hodn� zlé, a jestli 
vydraží vlastní závazek, tak partner ur�it� 
špatn� vynese vaši barvu). 

Takže jste m�li být víc p�edvídaví (a také 
m�li n�kdy d�íve promyslet (i s partnerem) 
i tuto herní situací)? Odpov�� je ano. Jak 
�íká Milan Pitkin: „a vo tom to je!“  
�
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Lámejte si hlavu – 
�ešení 
����������

Problém 1 
 ♠A54 

♥QJ109 
♦Q7 
♣AQ86 

 

♠KJ109873 
♥63 
♦A 
♣KJ9 

 

 

♠6 
♥AK52 
♦J9862 
♣1054 

 

♠Q2 
♥874 
♦K10543 
♣732 

 

Sehráváte ze Západu 4♠ po výnosu ♥Q. 
Splníte, nebo ne? 

Mnoho hrá�� splní jednoduše. Vezmou 
srdce a pustí se do trumfování. Zahrají pik 
do kluka a když Sever vezme esem a pokra-
�uje v srdcích, nezbude jim než odehrát ♠K, 
a tak odevzdají jen jeden pika a dva trefy.  

Ale úsp�ch v partii ješt� neznamená dob-
rou sehrávku. Zkušen�jší hrá�i využijí mož-
nost na oba impasy. Vezmou srdcový výnos 
na stole a zahrají trefový impas. Pokud nese-
dí, mohou po druhém srdci zahrát ze stolu 
ješt� pikový a otestovat druhou dámu p�ed. 

Ve h�e je ale ješt� obrana. Pokud Sever 
dostane od Jihu marku po�tu v trefech, m�l 
by ♣10 vzít esem! Hlavní hrá� bude p�e-
sv�d�ený, že dáma trefová sedí, a tak zopa-
kuje trefový impas místo nejisté šance na 
druhou dámu pikovou p�ed impasem. 

Problém 2 
♠♠♠♠Q32 
♥KQ7 
♦A1095 
♣A32 

 

 

♠K104 
♥J32 
♦QJ3 
♣KQJ4 

Západ sehrává 4♠ po výnosu ♥9. Co p�i-
dáte ze stolu? 

Správný je ♠K. Výnos velmi pravd�po-
dobn� není od ♠J, a tak soupe�e p�ibrzdíte. 
Pokud Jih vezme ♠A, nem�že pokra�ovat 
a vy získáte d�ležité tempo. 
Problém 3 

♠QJ10972 
♥2 
♦AQ4 
♣Q85 

 

 

♠54 
♥K1063 
♦K83 
♣AKJ10 

Sehráváte 4♠ ze Západu. Výnos ♥Q. Co 
položíte ze stolu? 

I když je lákavé položit malou a zabránit 
tak soupe��m pokra�ovat v barv�, musíme si 
uv�domit, že získat 10 zdvih� v partii je 
d�ležit�jší cíl než získat jeden v srdcích.  

Skute�né nebezpe�í, které nám hrozí, je, 
že soupe�i mají dubl v levné barv�, asi v tre-
fech, a p�i dvou trumfových tempech mají 
�as si poslat snap.  

Musíme proto položit ♥K, aby si soupe�i 
nestihli namarkovat po�ty a nezm�nili výnos 
na trefy. 
Problém 4 

Jak rozehrajete následující kombinaci, po-
kud pot�ebujete získat 3 zdvihy? A jak, po-
kud vám sta�í 2? 

♠♠♠♠Q987 
 

 
♠♠♠♠A653 

Nejjednodušší �ešení bývá �asto nejspráv-
n�jší. Zahrání do dámy nese efekt ve 40% 
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ješt� v 58% získáme alespo� 2 zdvihy, když 
zahrajeme v druhém kole devítku a propus-
tíme.  

Na dva zdvihy je nejv�tší šance, pokud za-
hrajeme do 9. V druhé kole zahrajeme dá-
mou. Pak získáme t�i zdvihy sice jen v 16%, 
ale dva v 84%. 

Pokud je indikace o síle u Východu, je 
druhý zp�sob také správný a v p�ípad�, že 
má Západ Jx nebo 10x, je cestou ke získání 
t�í zdvih�. 
Problém 5 

Jak rozehrajete následující kombinaci, po-
kud pot�ebujete získat 5 zdvih�? A jak, po-
kud vám sta�í 4? 

♠♠♠♠543 
 

 
♠♠♠♠AK1082 

Sehrávka pro hraní na 5 zdvih� nebo na 
maximum je stejná. Zahrajte impas do desít-
ky. Pokud p�idá Západ 9, opakujte impas do 
devítky. Zahrání do osmi�ky v druhém kole 
je také správné, pokud Východ položí 
v prvním zdvihu figuru. 5 zdvih� uhrajete 
v 16% p�ípad� a 4 v 60%. 

Pokud vám sta�í zdvihy �ty�i, je dobré se 
pojistit odehráním esa. Pokud u Západu 
vypadne figura, impasujte do osmi�ky, jinak 
hrajte v druhé kole do desítky. 5 zdvih� 
získáte sice jen v 9% p�ípad�, ale 4 v 73%. 
� 

Licita�ní sout�ž 
����������

Problém 1 
My v druhé oni v první, rozdával W, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
pas pas 2♥ ? 

S:   ♠AQJ102   ♥642   ♦54  ♣A53 

Problém 2 
Oba ve druhé, rozdával E, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
  pas pas 
1♦ pas pas ? 

S:   ♠KQJ7   ♥10976   ♦-   ♣K10742 
Problém 3 
Oba ve druhé, rozdával W, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
pas pas 1♠ ? 

S:   ♠Q92   ♥AKQ10743   ♦3   ♣K10 
Odpov�di: 

Problém 1. 2. 3. 
Vozábal pas kontra kontra 
Svoboda 2♠ 2♣ kontra 
Filip 2♠ 1♠ 1 BT 
Martynek ml. 2♠ 2♦ 2♥ 
Lohay 2♠ kontra 3♥ 
�tená�i 2♠ kontra 4♥ 

Tentokrát p�icházela od �tená�� velmi �as-
to p�ímo�ará kombinace 2♠, kontra, 4♥. 
Experti ale vid�li problém mén� �ernobíle. 

Jsem rád, že odpovídá stále více hrá��, 
a d�kuji i ú�astník�m ze zahrani�í, p�ede-
vším ze Slovenska, v�etn� sou�asného podle 
mistrovských bod� nejvýše umíst�ného 
slovenského hrá�e pana Karola Lohaye, 
jehož odpov�di si m�žete také p�e�íst . 

Problém 1 
David Vozábal: 
Pas. 2♠ jsou lákavé, ale máme málo bod� 
a špatnou rozlohu 5332, partner s vhodným 
listem jist� reopne. Okamžitý zásah povede 
na 99% k p�edražení. 
Otakar Svoboda: 
2♠. Manš je sice nepravd�podobná, ale t�eba 
proti srdcové krátkosti stále možná. Rozho-
dující PRO ZÁSAH je plná piková sekvence, 
která snižuje riziko trestného kontra na mi-
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nimum. Vypadá to, že body jsou tak nap�l 
a my máme vyšší barvu. 2♠ je proto stopro-
centní hláška. 
Anatol Filip: 
2♠. Hodilo by se v�d�t, co znamená otev�e-
ní. Takto není problém zcela korektní. Za 
p�edpokladu, že otev�ení je slabé 2 nebo 
slabé s 5+-listem a levným 5+-listem, dražím 
2♠ - co taky jiného? (Statisticky jsou linky 
asi bodov� vyrovnané, nebo máme lehkou 
bodovou p�evahu). 
Jan Martynek mladší: 
2♠. Sice jsem ve druhé, mám pravidelnou 
rozlohu a ne moc bod�, ale aspo� mám p�k-
nou barvu. Kdybych pasoval, tak co ud�lám 
po 3♥ Západu a pasu partnera? 
Karol Lohay: 
2♠. Prípadný singl srdce na Severe je mož-
nos� zainvitovat a pokúsi� sa o celoherný 
záväzok - s listom - Kxxx, x, xxxx, KQxx 
�tená�i: 
�tená�i dražili podobn� jako experti. 2♠ 
v 86% a pas v 10%. Musím �íci, že m� p�í-
jemn� p�ekvapily argumenty pro pas od 
jinak velmi agresivn� dražících junior�. 
Nap�íklad Milan Macura píše: „Po�kám, až 
dá partner reopen kontra. Pokud tam n�co 
má, tak ho dá ur�it�, hláškou 2♠ bych slíbil 
o n�co siln�jší kartu. 8 ZZ je moc.“ 

Problém 2 
David Vozábal: 
Kontra. Radši bych na ni m�l 4414, abych do 
kárového závazku mohl po dobrání se 
trumfnout, ale co se dá d�lat. Jiná hláška 
nep�ichází v úvahu, partner m�že mít trap-
ping-pas, musíme mu dát šanci. 
Otakar Svoboda: 
Partner má tém�� jist� trapping pas. Nemohu 
kontrovat, protože nemám káro na podehrá-
ní. Defenzivní zdvihy taky nic moc. Mám 

zajímavou rozlohu a chystám se jí vylicito-
vat, takže bych nem�l za�ínat 1♥/♠ protože 
v dalším kole nebudu mít rozumný rebid. 
Anatol Filip: 
Kontra není dobrá, protože nemáme trumfy 
na podehrání a p�ípadný trestný pas partnera 
m�že dopadnout špatn� (soupe�i t�eba sna-
pnou druhý pik, a kde jsou naše další zdvi-
hy?). Zato na rozdíl od tref� mám piky tlusté 
a máme-li na lince hru, bude mnohem �ast�ji 
v pikách než v trefech. 
Jan Martynek mladší: 
2♦. Kontra hrozí propasováním, 1♠ hubí 
srdce a 2♣ ob� drahé. Jsem po pasu, tak se 
snad partner nezblázní. (Jen doufám, že si 
nebude myslet, ze jsou 2♦ naturální a libovat 
si, jak jsme jim krásn� odkryli blef.) 
Karol Lohay: 
Kontra. Partner vie o drahých fitoch aspo� 
4+3 a fite v trefoch, ak pas Severu bol tra-
ping, asi sme súperov nachytali na hruškách 
�tená�i: 
�tená�i v�tšinou nevid�li problém a kon-

trovali v 72% p�ípad�. Ostatní hlášky jako 
1♥, 1♠, 1 BT, 2♣, 2♦ dostávaly hlasy jen 
výjime�n�. Vlastík Jaroš ze Zlína píše: 
„Partner má tém�� jist� trapping pas, proto 
bych kontra neriskoval, ale dražit budu. 2♣ 
ponechávají šanci nalézt shodu v drahé. 
Hláška 1♠ je možná, ale nelíbí se mi, p�í-
padné snapy topfigurami nejsou p�íliš výživ-
né.“  

V�tšinou ale zn�l hlas lidu „kontra“, tak 
jak výstižn� píše Vladimír Beran z Uherské-
ho Hradišt�: „Tak tyhle fleky mám ze všeho 
nejrad�ji, partner má nejspíše trapping pas 
kárový a já na tohle volání reopenu sly-
ším...“ 
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Rozdání pochází z pražské Open skupi-
novky a poslal je Zden�k Frabša ml. Zde je 
jeho komentá�: 

Pravd�podobnost dlouhé kárové barvy 
u partnera je veliká a bridžoví teoretici ne-
doporu�ují pobídkové kontra se šikenou, 
když hrozí pas partnera. Ti stejní také použí-
vají hlášku barvy soupe�e na reopenu 
k vyjád�ení listu, se kterým nechceme aby 
partner pasoval pobídkové kontra. Popisují 
i listy tohoto charakteru, ale p�ibližn� o eso 
siln�jší, nap�.: 

   ♠KQJ7   ♥A1097   ♦--   ♣K10742 
(viz m�j �lánek o balancování). S takovým 
listem ale v prvním kole dražby nebudeme 
pasovat. V duchu této dohody bych asi t�žko 
hledal lepší list, který jsem v prvním kole 
dražby pasoval, a proto bych použil hlášku 
2♦. Má ofenzivní síla a krátkost barvy sou-
pe�e mi v této pozici nedovoluje pasovat 1♦, 
když partner m�že mít i list, se kterým vy-
dražíme a splníme celoherní závazek. Prav-
dou z�stává, že si ur�it� dokážeme p�edstavit 
hodn� list�, kdy už druhý stupe� bude p�íliš 
vysoko, ale kontrem si pravd�podobnost 
špatného výsledku zv�tšujeme, tak jak tomu 
bylo i u stolu: 

Oba ve druhé 
rozdával E 

♠A642 
♥J54 
♦A9765 
♣5

♠103 
♥AK 
♦KQ1043 
♣AQJ6

 ♠985 
♥Q832 
♦J82 
♣983

♠KQJ7 
♥10976 
♦-- 
♣K10742

Dražba u našeho stolu probíhala: 

E S  W N 
pas pas 1♦ pas 
pas kontra 2♣ pas 
2♦ pas pas kontra 
pas… 

Výsledek rozdání si asi dokážete p�edsta-
vit. Docela by m� zajímala pozice Severu po 
oprav� do 2♦. Dáte trestné kontra?? Já ne. 

Zkusme se zamyslet, jak by pokra�ovala 
dražba po 2♦ Jihu. Myslím, že by pro tento 
moment rozhodn� uml�ela hrá�e na Západ� 
a Sever by si vybral piky na druhém stupni, 
hezký závazek, nezdá se vám? Pak by m�l 
problém Západ s devatenáctibodovým listem 
po dvou pasech. Dražba soupe�� ho jist� 
musí p�esv�d�it, že levné barvy se rozhodn� 
ned�lí p�ízniv�, takže 2♠ se pravd�podobn� 
stanou i kone�ným závazkem. I kdyby se 
Západ osm�lil a partner závazek na t�etím 
stupni kontroval, mohu s klidným sv�domím 
pasovat, varoval jsem ho. 

Vra�me se ješt� k diskutabilní hlášce 2♦. 
Modelová rozloha partnera bude pravd�po-
dobn� 3♠-3♥-5♦-2♣ (dost možná je prav-
d�podobný šestilist kárový, nevím). Pak p�i 
slabém listu partnera hrozí závazek 2♥ na 
špatný fit a zkrácení trumfového �ty�listu 
p�ímo výnosem. Jist� by bylo lepší hrát na 
kvalitn�jší sedmifit v pikách. Reopenem 1♠ 
se ale vystavujeme nebezpe�í, že nenajdeme 
plný fit srdcový, nebo devítífit trefový. Na-
bídku 1♠ nám partner ur�it� zvýší 
i s t�ílistem po hlášce 2♣ Západu a to nebude 
dob�e, když budeme mít srdcový nebo trefo-
vý fit. Reopen 2♣ pak hubí kterýkoliv 
z drahých fit�. Navíc i p�i modelové rozloze 
partnera a bodové síle okolo 12 FB m�žeme 
stále hrát 2NT, do kterých nemáme špatné 
hodnoty. Shrnuto a podtrženo, nejvíce po-
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pisná mi p�ipadá hláška 2♦. Diskutovali jste 
s partnerem podobné problémy?  

Problém 3 
David Vozábal: 
Kontra. Zkusím trochu zjistit, co partner má. 
Jiné hlášky typu 3NT nebo 4♥ jsou st�elbou 
od boku, do 3NT mám málo zdvih�, do 4♥ 
jich zase hodn� dávám. 
Otakar Svoboda: 
Kontra. Partner bez drahých barev m�že mít 
velmi p�kný list, s kterým tam je slem, i po 
pasu. Také se mi nelíbí: AK pikové, pik – 
snap. 
Anatol Filip: 
1 BT. Možná, že splním. V mém systému 
odpov�dí partner m�že dražit 2♣/♦ p�iroze-
né a neforsující. Dále když má partner tém�� 
nic, dostanu kontra. Když má partner 7 a víc 
bod� nebo rozlohový list, tak ješt� zalicituje. 
Také m�že promluvit soupe� za mnou, takže 
mám statisticky vzato dost šancí, že budu 
mít ješt� další p�íležitost k dražb�.  
Pokud jde o zásah v srdcích, tak zásah 2♥ je 
neadekvátní a pravd�podobn� se odpasuje, 
3♥ se hraje obvykle preventivní, a 4♥ mohu 
splnit, ale také padnout s kontrem za 800 
t�eba po pikových snapech. Každý si m�že 
vybrat podle svého temperamentu. 
Jan Martynek mladší: 
2♥. Ze t�í možností (kontra, 4♥, 2♥) jsem si 
vybral tu poslední - hraji zásahy se širokým 
rozmezím a dražit p�es kontra se mi nechce. 
Šance, že 2♥ ob�hnou a my tam budem mít 
manš, není moc veliká - Východ bude nej-
spíš krátký v srdcích a dá reopen kontra. 
Karol Lohay: 
3♥. 5 stratových zdvihov, partner ak pokryje 
2, tak asi dorazí, alebo vie da� hlaskou 3♠ 
dotaz do 3 NT. 

�tená�i: 
Rozdání z pražské skupinové sout�že. Po 
4♥, které mohou být slabé, partner nepozná, 
zda má bránit nebo kontrovat. Experti se 
snažili této hlášky vyvarovat, ale �tená�i 
tolik na další vývoj partie nemysleli. Volili 
4♥ v 37% a kontra i 2♥ shodn� v 28% p�í-
pad�. � 

Domácí výsledky 
����������

Mariánk�v memoriál 14.2.2004, 32 dvojic 

 
  1. Grosmanová - Grosman  61.98 
  2. Male�ák - Zoubek  57.04 
  3. Ertnerová J.* - Kosi�ka  55.43 
  4. Tom�íková - Nesvadba  55.19 
  5. Janková* - Frabša jun.  54.07 
  6. Dvo�ák - Horá�ek  53.77 
  7. Maternová - Suchá  53.27 
  8. Bydžovský - Kocián B.  53.21 
  9. Haman - Pícha  52.22 
10. Herout - Varta  51.98 
1. liga 
�tvrtfinále   

Domácí Hosté Celkem 

JAS LOGIK 135,5:29 

STAR POLABINY 151,5:96 

Semifinále 
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Domácí Hosté Celkem 

ACOL JAS    119:86 

ESA STAR 161,3:131 

Finále ACOL - ESA a zápas o t�etí místo 
JAS - STAR se konalo 3.-4. dubna v klubu 
BKP v Praze, Italská ulice.  

Mistrem republiky se stal op�t ACOL, kte-
rý suverénn� vedl již první den po 
4 segmentech ze 6 za stavu a 91:221 Esa 
vzdala zbytek zápasu. Utkání o 3. místo se 
po dohod� kapitán� nekonalo ani letos neko-
nalo. Zápas o páté místo POLABINY - 
LOGIK byl skre�ován ve prosp�ch týmu 
Polabin. 
Celkové po�adí skupiny o udržení 
Po�. Tým P�enos Finále Celkem 

7. NEVANOVA 151 82 233,0 
8. CALLIMERO 126 97 223,0 
9. SWING 144 76,5 220,5 

10. LADIES 147 68 215,0 
11. VAMOZ 120 63 183,0 
12. DRAK 131 50 181,0 

Týmy VAMOZ a DRAK sestupují do 
2.celostátní ligy. 
2. liga 
27.-28.3.2004, Praha 

 

Po�. Družstvo VP 
  1.  SUKL 291 
  2.  CHAOS 265 
  3.  Teplice 264 
  4.  ESO Brno 256 
  5.  Liberec 246 
  6.  HEROLD 236 
---------------------------------------------- 
  7.  Rožnov 242 
  8.  ZOO 237 
  9.  HUKOT 230 
10.  Neratovice 217 
11.  SoVa A 215 
12.  NMM 150 
V dramatickém záv�ru porazily Teplice Eso 
Brno jen 18:12 a to je o jediný bod p�ipravilo 
o historický postup do I. ligy. Stejn� tak 
o druhém sestupujícím rozhodla až ne�ekan� 
vysoká prohra Sovy 4:25 v posledním kole. 
Finále 3. ligy 
20.-21.3.2002 Pardubice 
1 LGM Nové M�sto n/M 109 
2 Labe Pardubice 84 
3 Haví�ov 71 
4 Gaviota BK Praha 67 
5 Habra 1 61 
6 Haví�ov 2 35 
První t�i postupují do II. ligy. 
Mistrovství republiky dvojic 
21.-22.2.2004, 29 dvojic 
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  1. Vozábal D. – Zadražil 61.49 
  2. Svoboda O. - Volhejn V. 60.08 
  3. Šlemr – Zají�ek 56.19 
  4. Bahník Miloš – Jaroš 54.70 
  5. Hnátová – Schulzová 54.64 
  6. Dít�tová - Fo�t 53.80 
  7. Baláš – Grosman 53.60 
  8. Lauer – Štulc 53.19 
  9. Hoderová* - Kopecký M.* 53.16 
10. Diblík – Šklíba 52.71 
Dorostenecké mistrovství 
6.-7.3.2004 Haví�ov, 
62 pár� z �ech, Slovenska a Polska 

 
  1. Gula - Stefanów POL 67.85 
  2. Mierzejewski - Szolucha POL 66.06 
  3. Janková - Macura CZE 63.47 
  4. Pojman - Pipek CZE 62.21 
  5. Dudková - Barnet CZE 59.89 
  6. Reclik - Smaza POL 59.05 
  7. Andrzejowski - Haich POL 58.63 
  8. Luczak - Zwolankiewicz POL 58.27 
  9. Kopera - Noco� POL 58.06 
10. Balska - Wieczorek POL 57.86 

Mistrovství smíšených tým� 
13.-14.3.2004 Praha, 14 družstev 
1. Pokorná Jana, Tom�íková Zdena, 

Kop�iva Ji�í, Nesvadba Petr 
2. Krásová Diana, Kupková Lucie, 

Krása Ond�ej, Zají�ek Bohumír 

3. Hoderová Pavla, Janková Jana, 
Martynek Jan, Macura Milan 

4. Zdobinská Gabriela, Mandysová Micha-
ela, Galbavý Št�pán, Tegze Miron 

5. Medlínová Blanka, Úlehlová Markéta, 
Medlín Ji�í, Netík František 

6. Dít�tová Eva, Kulišanová Jarmila, 
Fo�t Tomáš, Kulišan Ji�í 

7. Št�pánová Pavla, Horová Zuzana, 
Frabša Zden�k, Urban Viktor 

8. P�kná Denisa, Vajdová Pavlína, 
P�kný Pavel, Vozábal David 

9. Grosmanová Ta�ana, Svobodová Pavla, 
Grosman Zden�k, Svoboda Otakar 

10. Ertnerová Jana, Nymšová Lucia), 
Kos Michal, Kosi�ka Tomáš  

Kralupské eso, 17.4.2004, Kralupy, 56 dvojic 
Ne�ekaná ú�ast sice zpo�átku po�adatele 
trochu zasko�ila, ale vše se nakonec vy�ešilo 
a ti co nep�ijeli, mohou jen litovat. 
  1. P�kný – Zají�ek 65.42 
  2. Medlín J. - Tegze j. 61.88 
  3. Batelová – Batela 60.46 
  4. Hradil M. - Jelínek Z. 59.42 
  5. Kýn – Novák 59.15 
  6. Zadražilová – Pírek 58.77 
  7. Frabša j. - Hlavá� R. 58.42 
  8. Hnátová – Krásová 57.69 
  9. Erdeová – Mašek 57.08 
10. Bahníková - Svoboda O. 56.46 

Jizerský pik, 24.4.2004, Liberec, 39 dvojic 
  1. Macura – Svoboda 62.39 
  2. Šlemr – Martynek 62.23 
  3. Bahníková – Erdeová 58.33 
  4. Bahník – Bahník 57.67 
  5. Baláš – Picmaus 56.20 
  6. Nulí�ek – Zají�ek 55.50 
  7. Kocikek – Mieszczanowicz 55.33 
  8. Grosman – Franz 54.61 
  9. Dít�tová – Fo�t 54.54 
10. Jotov – Vild 54.11 
� 
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Krátce 
����������

Seminá� rozhod�ích 
Kurz a seminá� rozhod�ích v Telecitta 6.-

10. února byl úsp�chem jak v po�tu, tak 
v kvalit�. Zú�astnilo se 88 vedoucích turnaj� 
z 25 zemí.  

Záv�re�né zkoušky umožnily zaregistrovat 
nového vedoucího turnaje na úrovni EBL, 
Petra Jelínka z �R, a deset nových EBL 
národních vedoucích turnaj�: Robin Barker  
a Stuart Davies z Anglie, Matthias Schueller 
z BRD, Jens-Ulrik Fought a Jeppe Golsche 
Knappe z Dánska, Sytze Sietsma z Nizoze-
mí, Andras Booc z Ma�arska, Luis Lantaron 
ze Špan�l, Martin Nygren ze Švédska, Her-
man De Weal z Belgie.  
Turnaj junior� 

Ve dnech 20.2.-22.2.2004 navštívil Slo-
vensko prezident EBL Gianarrigo Rona 
a uskute�nilo se zde také zasedání komise 
EBL pro mládež pod vedením Panose Ge-
rountopoulose. 

Sou�asn� se hrál �ty�zápas junior� �eska, 
Ma�arska, Rakouska a Slovenska. P�ítomni 
byli nejen vysocí funkcioná�i EBL, ale zá-
stupci bratislavského magistrátu.  

Reprezentanti jednotlivých stát� nastoupili 
ve složení: 
�esko P�kný (npc), Jane�ek, Posledník, 

Sigmund a Vondrá�ková. 
Ma�arsko Hodosi, Nyárádi, Szabó a Szentés 
Rakousko Leiter (npc), Eglseer, Grümm, 

Hupka a Rokyta 
Slovensko Hri�ák, Jedli�ka, Krošlák, Mik-

lík, Tokárová a Tom�áni.  
Naši ješt� v posledním zápase s Ma�ar-

skem bojovali o první místo a jen ztráty 
v druhé polovin� zápasu je o n�j p�ipravily. 

1. Ma�arsko 61 ( 158) 
2. Rakousko 53 (   78) 
3. �esko 51 (   80) 
4. Slovensko   1 (-316) 
Domácí sice skon�ili z velkou ztrátou po-

slední, ale jsem si jistý, že pokud bude Slo-
vensko pokra�ovat v práci s juniory jako 
doposud a bude se jim i nadále v�novat tak 
skv�lý hrá�, jakým je Edo Velecký, budou se 
jich muset naši hrá�i v p�íštích letech hodn� 
obávat. � 

Pozvánka na Metuji 
Ji�í Baláš 

Letní bridžový víkend 

Nové M�sto nad Metují 
Program  
Pátek 18.30 Vedlejší párák 
4. 6. 
Sobota 10.20 Zahájení 
5. 6 10.30 VC Pohár Metuje - 1. kolo 
 15.00 VC Pohár Metuje - 2. kolo 
 20.00 Individuál 
Ned�le   8.00 Švýcarské týmy 
6. 6. 14.00 Pohošt�ní 
 14.30 Vyhlášení vít�z� 

Hraje se v sokolovn� 

Vklady 
Vedlejší párák  100,- K� za pár 
VC Pohár Metuje  300,- K� za pár 
Individuál    50,- K� za hrá�e 
Týmy   300,- K� za tým 

Ceny 
Putovní trofej POHÁR METUJE 
Pen�žité ceny pro nejmén� 10% ú�astník� 
každé sout�že 
V�cné ceny 
• VC Pohár Metuje: 
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� nejlépe umíst�ný pár, v n�mž hraje žena 
� nejlépe umíst�ný zahrani�ní pár 
� nejlépe umíst�ný pár, v n�mž hraje juni-

or 
� pár s nejv�tším zlepšením ve druhém 

kole - raketa 
• nejúsp�šn�jší hrá� a hrá�ka víkendu 

Ubytování 
V žádostech o rezervaci nocleh� uvád�jte, 
zda p�ijedete v pátek, nebo až v sobotu a zda 
dáváte p�ednost hotelu �i ubytovn�. Žádosti 
adresujte: 

MUDr. Marie Volhejnová 
Nad stadionem 1319 
Nové M�sto nad Metují 
549 01 
tel.: 491 472 198, 723 87 76 95 

Uzáv�rka rezervací: 1. �ervna 2004 

Kontaktní adresa 
Ji�í Baláš 
Mírová 740 
Dobruška 
518 01 
mob. tel.  777 92 15 16 
e-mail:   jiri.balas@finesko.cz 

Nové M�sto nad Metují se t�ší, že ho 
v �ervnu navštívíte.  
� 

Odposlechnuto 
 �������������

Dnešní odposlechnuto je vybráno ze ško-
lení reprezentant� Kryštofem Martensem 
a z jeho vypráv�ní. 
� Na školení reprezentant� �íká Kryštof 

Martens: „D�íve jsem hrával partii na nej-
v�tší šance. Dnes už hraji jen na ty šance, 
které vycházejí.“ 

� „Pro� jsi šel do slemu, když jsi v�d�l, že 
chybí dv� esa?“ „No, v�d�l jsem, že chybí 

dv� esa, ale když jsem m�l tak p�knou kar-
tu.“ 

� „Kryštofe, pov�z nám n�co o forcing pa-
su.“ „Nevím, jestli to mám ud�lat. Víte, 
když budete celý život jezdit se starou 
škodovkou a já vám dám do ruky nové Fe-
rari, tak se hned v první zatá�ce zabijete.“ 

� Hrá� rozlohou 5341 draží nap�ed 5-list 
pikový, pak 4-list kárový a pak, když jeho 
partner stále draží BT, je zvedne. Padají ze 
3 BT a jeho partner se do n�j pouští: „Pro� 
jsi ne�ekl ješt� 3-list srdcový, mám 5-list, 
podpo�il bych t� a hráli bychom správný 
závazek.“ 

� Dražba jde 1♠ - 3♠ - pas. 3♠ byla výzva 
s 11 body, ale zahajitel se 17 body nedora-
zil. Pro jistotu se však hned pustil do part-
nera: „	ekni rovnou 4♠ a nikdy mi ne�íkej 
3♠, to m� irituješ.“ 

� Partner zvyšuje zahájení jeden na dva, ale 
má podle systému absolutní maximum. 
9 bod�, p�kný fit, singl, dobrý vedlejší p�-
tilist. Zahajitel po delším rozvažování pa-
suje a odpovídající se do n�j dává: „Pro� 
jsi neud�lal pokus. Jen se m� zeptej a já ti 
všechny ty své poklady ukáži.“ 

A ješt� dv� ze života: 
� Absolventi mého bridžového kurzu p�i 

tréninkovém hraní: Zahajitel licituje 1♦, 
obránce zasáhne 1♠ a partnerka zahajitele 
draží 2♣. Kibic – zkušený bridžista - vidí, 
že hrá�ka má v listu 2 drahé 4-listy. Po 
ukon�ení partie p�i diskusi zkušený kibic 
�íká: „Jano, to p�ece nem�že být Stay-
man.“ „Já vím, že ne, ale když mn� se ten 
Stayman tak líbí.“  

� P�ebor �R mixových tým�, nejmenovaný 
známý mixový pár. Po vyložení stolu part-
nerkou �íká on: „Když chceš d�lat adrena-
linový sport, tak si p�ivaž k noze lano 
a b�ž skákat z mostu!“  

� 


