
 1 

Turnaj šampión� 
���������	�

Pod tímto názvem se hraje již t�etí ro�ník 
klubové sout�že prvních deseti zemí z po-
sledního ME dopln�ných o domácí a lo�ské-
ho vít�ze. Ta letošní se odehrála v Barcelon� 
7.-10.10. 2004. 

 
Juan Antonio Samaranch, �estný p�edseda 

mezinárodního olympijského výboru, neza-
pomn�l na sv�j slib a navštívil turnaj. Pod 
jeho vedením olympijského výboru byl bridž 
oficiáln� uznán za olympijský sport. Prohlé-
dl si vugraph a hrací místnosti a pod�koval 
organizátor�m, že p�inesli do Barcelony tak 
d�ležitou sportovní událost.  
Skupina A: 

Po�adí Tým Body 
1. Itálie 1 96,0 
2. Holandsko 83,0 
3. Švédsko 80,0 
4. Dánsko 73,0 
5. N�mecko 63,3 
6. Anglie 50,2 

Skupina B: 
Po�adí Tým Body 

1. Itálie 2 100,5 
2. Polsko 95,0 
3. Francie 79,0 
4. Turecko 62,0 
5. Rusko 52,5 
6. Špan�lsko 50,0 

První dva z každé skupiny postoupili do 
semifinále A, další do B a C. 

 
Finálové boje 

Ve finále pak zvít�zil TENNIS CLUB 
PARIOLI-ANGELINI ROMA, za který hráli 
Lorenzo Lauria - Alfredo Versace, Fran-
cesco Angelini - Antonio Sementa a Claudio 
Nunes - Fulvio Fantoni nad polskou Wrocla-
ví Cezary Balicki, Adam Zmudzinski, Woj-
ciech Ola�ski, Wlodzimeirz Starkowski, 
Stanislaw Golebiowski a Mariusz Kwiecin-
ski.  

Vít�zství bylo jasné, Italové vedli metodou 
start - cíl, i když 12 krabic p�ed koncem ješt� 
jen o 19 IMP. Nakonec ale zvít�zili na 48 
krabic o 55 IMP celkovým skórem 107:52. 

T�etí skon�ila druhá Itálie, Norberto 
Bocchi, Giorgio Duboin, Andrea Buratti, 
Massimo Lanzarotti, Mario D’Avossa, Gui-
do Ferraroa a Maria Teresa Lavazza n.p.c., 
která porazila v souboji o �tvrté místo Ho-
lansko.  

A že ani nejlepším se nemusí da�it bylo 
vid�t v butleru semifinále a finále, kde po-
slední skon�ili mnohonásobní mist�i sv�ta 
Norberto Bocchi - Giorgio Duboin s -1,82 
IMP na krabici. 

Páté místo získalo Turecko, které porazilo 
šestou Francii. Boj o poslední místo mezi 
domácím Špan�lskem a Ruskem vyhráli 
nakonec i p�es velký finiš Rus� domácí 
93:72. � 
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ME Malmö (2) 
���������	�

Zajímavých partií bylo v každém kole to-
lik, že se ani nedají zpracovat, ale aspo� 
n�které jsem nedokázal opomenout. Hned 
v druhém kole p�išly následující: 

Rozdání 10, 
oba v druhé 
rozdával E 

♠♠♠♠AQ86 
♥♥♥♥AK9872 
♦♦♦♦8 
♣♣♣♣106 

 

♠♠♠♠K95 
♥♥♥♥64 
♦♦♦♦Q6 
♣♣♣♣AKJ972  

♠♠♠♠7 
♥♥♥♥QJ105 
♦♦♦♦AJ1074 
♣♣♣♣753 

 

♠♠♠♠J10432 
♥♥♥♥3 
♦♦♦♦K95324 
♣♣♣♣Q8 

 

Zav�ená Bulharsko – Norsko: 
Západ Sever Východ  Jih 
Aronov Charlsen Stefanov Bentzen 
  pas pas 
1 BT 2♣♣♣♣*) 2♦♦♦♦ 3♠♠♠♠ 
pas 4♠♠♠♠ pas…  

2♣*) jsou drahé barvy.  
Na první pohled se zdá vše jasné, odevzdá-

te jen t�i zdvihy v levných barvách a splníte 
sv�j závazek. Bulha�i ale p�edvedli nápadi-
tou obranu, která nedovolila Norovi splnit 
jeho závazek. Po stažení t�í levných zdvih� 
pokra�oval Západ t�etím trefem! Pokud 
hlavní hrá� p�ebije v ruce, nebude mít �ím 
vysnapovat srdce, pokud na stole, nedostane 
se po vytrumfování na srdce. Pokud odehraje 
srdce, snapne druhé a impasuje trumfy, musí 
již vytrumfovat a pak uvízne v ruce. 100 pro 
Bulharsko. 

P�esto existuje správná sehrávka i na tuto 
obranu. Snapnout na stole a z ruky zahodit 

srdce! Nyní m�žeme p�ebíjet srdce hned, 
p�ejít na st�l impasem pikovým, znovu p�e-
bít srdce, dotrumfovat a dohrát na srdce. 

Na druhém stole ale nechali Bulha�i hrát 
soupe�e 3♣, a tak skv�lá obrana ze zav�ené 
místnosti p�išla vnive�.  

 
V našem zápase s N�meckem soupe�i brá-

nili bezelstn�ji, a tak Vítek Volhejn splnil 
bez problému 4♠= stejn� jako N�mci na 
druhém stole. 

Z následujícího slemu také z druhého kola 
jsem stejn� jako velká �ást sálu, p�esn�ji 22 
sehrávajích z 32, spadl. Skv�le ho zahrála 
Sabine Auken. 

Rozdání 12, 
NS v druhé 
rozdával W 

♠♠♠♠AQ1073 
♥♥♥♥3 
♦♦♦♦K5 
♣♣♣♣AQ542 

 

♠♠♠♠2 
♥♥♥♥J1072 
♦♦♦♦QJ1074 
♣♣♣♣J96  

♠♠♠♠9654 
♥♥♥♥9854 
♦♦♦♦983 
♣♣♣♣K3 

 

♠♠♠♠KJ8 
♥♥♥♥AKQ6 
♦♦♦♦A62 
♣♣♣♣1087 
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Klí�em je rozehrání trefové barvy. Na 
prostý padesátiprocentní trefový impas ne-
hrál nikdo, ale Bulhar Dyakov zahrál na 
podobn� vysokou šanci, že sedí dv� karty 
z KJ9 u Západu a propustil v�kol ♣7. Ten-
tokrát úsp�šn� se ziskem 17 IMP. 

 
U v�tšiny stol� odehráli hlavní hrá�i ♣A 

a pak nesli malou z Jihu. �ást uhodla 
a položila v druhém kole malou jako naši 
soupe�i v zav�ené. V�tšina pokládala jako já 
dámu a spoléhala na krále p�ed nebo dubl 
kluka. Bohužel tato ztráta 17 IMP p�isp�la 
k naší porážce 8:22. 

A takhle hrála ze Severu Sabine Auken 
v sout�ži žen. Výnos ♦3 vzala v ruce, vy-
trumfovala a na �tvrtý pik zahodila ze stolu 
tref. Západu, který musí t�ikrát zahazovat, už 
na poslední trumf není moc dob�e. Po dvou 
kárech musí zahodit n�kterou �ervenou bar-
vu. Vypadá to, že Východ drží t�etí kolo kár, 
a tak vybírá káro. Sabina nyní vysnapla 
srdce a vpustila Východ posledním kárem na 
nucený výnos do tref�.  

Pokud by Západ nezahodil káro, ale srdce, 
fungovala by stejná vpustka i v srdcích. 
V open týmech našel stejnou sehrávku jen 
Cezary Balicki z Polska. 

Rozdání 18, 
NS v druhé 
rozdával E 

♠♠♠♠QJ87 
♥♥♥♥Q5 
♦♦♦♦A85 
♣♣♣♣KQ82 

 

♠♠♠♠A105432 
♥♥♥♥1064 
♦♦♦♦- 
♣♣♣♣A543  

♠♠♠♠96 
♥♥♥♥AJ83 
♦♦♦♦63 
♣♣♣♣J10976 

 

♠♠♠♠K 
♥♥♥♥K972 
♦♦♦♦KQJ109742 
♣♣♣♣- 

 

B�žný závazek byl 5♦+1, protože v�tšina 
hrá�� vynášela ♣A. To se také stalo na obou 
našich stolech p�i zápasu s N�meckem. 

V již zmi�ovaném zápase Bulharska proti 
Norsku v bridžorám� vydražili Batov – Dya-
kov 6♦. Brogeland na Západ� se dv�ma esy 
kontroval a nyní musel vynést. Celý sál 
o�ekával, že zvolí kratší eso a trefovým 
výnosem slem zadá. Ten však bez váhání 
vynesl srdce k t�etímu esu partnera, který 
ihned vrátil pik a p�inesl Norsku 13 IMP. 
V zápasu proti Polsku v pátém kole se stali 
naši již na partii jedna ob�tí speciálního 
splintru Adama Zmudzinského. Po dražb�: 
Západ Sever Východ Jih 
Vozábal Balicki Zadražil Zmudzinski 
 1♣* pas 1♠ 
pas 2♠ pas 4♦* 
pas 4♥* pas 4 BT* 
pas 5♦* pas 6♠ 

1♣ vícezna�ný 
4♦ splinter 
4♥ kontrola alespo� druhého kola 
4 BT dotaz na 5 figur 
5♦ jedna klí�ová figura pro piky 

Co vynesete z: 
♠–    ♥AJ1082    ♦KJ54    ♣Q1032 
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David zvolil „bezpe�ný“ kárový výnos do 
singla hlavního hrá�e. 

 ♠♠♠♠KJ62 
♥♥♥♥K7 
♦♦♦♦Q1063 
♣♣♣♣K94 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥AJ1082 
♦♦♦♦KJ54 
♣♣♣♣Q1032  

♠♠♠♠94 
♥♥♥♥9543 
♦♦♦♦972 
♣♣♣♣J865 

 

♠♠♠♠AQ108753 
♥♥♥♥Q6 
♦♦♦♦A8 
♣♣♣♣A7 

 

Hlavní hrá� poprosil st�l o dámu a 14 IMP 
bylo na sv�t�. I tato partie tak zna�n� p�isp�-
la k vysoké porážce s jedním z favorit� 6:24. 

V sedmém kole jsme naopak dalšího favo-
rita stejn� vysoce 24:6 porazili. Povedlo se 
to i p�es následující partii, kde jsme nevyuži-
li drobnou šanci k dalšímu zisku: 

Rozdání 3, 
EW v druhé 
rozdával S 

♠♠♠♠Q54 
♥♥♥♥QJ3 
♦♦♦♦QJ86 
♣♣♣♣KQ8 

 

♠♠♠♠K9873 
♥♥♥♥74 
♦♦♦♦432 
♣♣♣♣A1063  

♠♠♠♠J62 
♥♥♥♥A1082 
♦♦♦♦1095 
♣♣♣♣J95 

 

♠♠♠♠A10 
♥♥♥♥K965 
♦♦♦♦AK7 
♣♣♣♣7432 

 

Do 3 BT p�išel výnos ♠3 do J a A. Hlavní 
hrá� zahrál srdce do dámy a esa. Západ by 
m�l nyní propustit druhý pik i p�esto, že má 
dozdvih, aby ztížil soupe��m dopo�ítání 
srdcí. Bulhar nezaváhal a srdce zaimpasoval, 
stejn� jako naši na druhém stole. 

V zápase proti Litv�, za kterou hrál na 
druhém stole i bývalý polský reprezentant 
Ola�ski, v 13. kole na nás Litevec, stejn� 
jako Bocchi v zápase proti Belgii, zahrál 
skvíz, i když také po trochu napovídajícím 
odblokování v pikách. Stálo nás to 12 IMP 
a prohru v zápase 14:16. 

Rozdání 7, 
oba v druhé 
rozdával S 

♠♠♠♠J2 
♥♥♥♥AJ7 
♦♦♦♦AJ1072 
♣♣♣♣A109 

 

♠♠♠♠Q985 
♥♥♥♥85432 
♦♦♦♦43 
♣♣♣♣J2  

♠♠♠♠A1063 
♥♥♥♥K10 
♦♦♦♦K98 
♣♣♣♣Q654 

 

♠♠♠♠K74 
♥♥♥♥Q96 
♦♦♦♦Q65 
♣♣♣♣K873 

 

Prakticky celý sál hrál 3 BT ze Severu 
a p�icházel výnos malý pik. Západ bral dá-
mou a vracel pik do esa. Velká v�tšina Vý-
chod�, v�etn� m�, vracela nyní ♠10, aby 
odblokovala piky a umožnila partnerovi 
podehrát srdce. 

Hlavní hrá� zahrál kárový impas, ale po 
odehraném piku a podehraném srdci bylo až 
p�íliš deklarované, že srdce nesedí, a tak bral 
esem a spolehl se na srdco-trefový skvíz. 

Skv�le odbránil partii Lauria, který poté, 
co se dostal do zdvihu na kárového krále, 
nezahrál �tvrtý pik, ale vrátil pasivn� káro. 
Na odehrávaná kára si sice musel osinglovat 
srdcového krále, ale hlavní hrá� zahrál srd-
cový impas na „bezpe�ného“ soupe�e. Pak 
Lauria „objevil“ v list� �tvrtý pik a stáhl 
porážející zdvih. 

V dalším rozdání na nás Litevci prost� do 
5♦ stáhli t�i trefové zdvihy, což v sále v�bec 
nebývalo zvykem.  
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rozdání 15, 
NS v druhé 
rozdával S 

♠♠♠♠KQ832 
♥♥♥♥843 
♦♦♦♦94 
♣♣♣♣QJ7 

 

♠♠♠♠J107 
♥♥♥♥QJ1052 
♦♦♦♦A7 
♣♣♣♣1043  

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥AK 
♦♦♦♦KQJ106532 
♣♣♣♣985 

 

♠♠♠♠A9654 
♥♥♥♥976 
♦♦♦♦8 
♣♣♣♣AK62 

 

Také �ekové sehrávali 5♦ poté, co si 
N�mci podpo�ili piky. Ludewig vynesl ♣K 
a Reps do n�j p�idal ♣Q.  

Partner musí mít ♣J, a tak je nejlepší po-
kra�ovat ♣2 nebo ♣6 podle výnosových 
dohod a nechat partnera rozhodnout. Lu-
dewig však stáhl ♣K a zkusil odehrát ♠A. 
Konec nad�jím a 400 pro �eky. 

V život� ale nenastává konec nad�jím tak 
snadno. Na druhém stole �ekli Gotard – 
Piekarek p�es trochu drahých 5♠ soupe�� 
ješt� 6♦, na které dostali kontra.  

Jih vynesl ♣A, do kterého také p�išla dá-
ma a pokra�oval ♠A ihned. 1090 a 12 IMP 
pro N�mecko. 

Že ani podce�ované Faerské ostrovy se 
základnou 100 hrá�� nep�ijely nep�ipraveny 
ukazuje i jejich následující rozdání proti 
Litv�. N�které páry m�ly na NS problémy 
i se spln�ním hry. Hedin Mouritzen si dal 
t�žší úkol.  

Západ Sever Východ  Jih 
 2♣ pas 3♣ 
pas 3♠ pas 5♠ 
pas 6♠ pas…  

 

Rozdání 1, 
oba v první 
rozdával N 

♠♠♠♠AKJ43 
♥♥♥♥AQJ93 
♦♦♦♦AQ 
♣♣♣♣9 

 

♠♠♠♠Q7 
♥♥♥♥K10862 
♦♦♦♦73 
♣♣♣♣Q864  

♠♠♠♠10986 
♥♥♥♥754 
♦♦♦♦J642 
♣♣♣♣K10 

 

♠♠♠♠52 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦K10985 
♣♣♣♣AJ7532 

 

Východ vynesl ♣10, výnos, který zvolilo 
i n�kolik dalších obránc�. Hlavní hrá� vzal, 
p�ešel dvakrát káry do ruky a snapl dv� srd-
ce. Pak se vrátil trefovým snapem, stáhl t�i 
kola trumf� a srdcové eso. Srdcový král sice 
nevypadl, ale hlavní hrá� získal slávu 
v následující koncovce: 

 ♠♠♠♠4 
♥♥♥♥QJ 
♦♦♦♦- 
♣♣♣♣- 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥K10 
♦♦♦♦- 
♣♣♣♣Q  

♠♠♠♠10 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦J6 
♣♣♣♣- 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦K10 
♣♣♣♣J 

 

Vpustil Východ trumfem, a když ten vyne-
sl káro, bylo jasné, že nemá nic jiného, 
a hlavní hrá� zaimpasoval. 

Další partie je ze zápasu proti Ital�m. 
Ukázalo se, že ani ti nejlepší ob�as nenajdou 
p�esnou obranu.  

Soupe�i mám ani jednou nedali hádanku 
trefovým výnosem, dokonce se umn� odblo-
kovali v srdcích, takže si Východ nechal ♦5 
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a Západ ♦6, a tak jsem splnil 3 BT. Naší je 
na druhém stole ale bohužel také neporazili. 

Rozdání 18, 
NS v druhé 
rozdával E 

♠♠♠♠QJ8 
♥♥♥♥AKQ3 
♦♦♦♦K98 
♣♣♣♣985 

 

♠♠♠♠1054 
♥♥♥♥J95 
♦♦♦♦A642 
♣♣♣♣K7  

♠♠♠♠A97 
♥♥♥♥1064 
♦♦♦♦Q1053 
♣♣♣♣J62 

 

♠♠♠♠K632 
♥♥♥♥872 
♦♦♦♦J7 
♣♣♣♣AQ103 

 

B�žná obrana probíhala tak, že Sever vzal 
t�etí kolo kár a vyrazil ♠A. Obrana stáhla 
poslední káro a podehrála tref. Hlavní hrá� 
se musel hned rozhodovat mezi 3-3 v dra-
hých a impasem trefovým. Zahrál v�tšinou 
na vyšší šanci 50% impasu oproti 36% roz-
padu 3-3 a padl. 

Zajímavé bylo, že na v�tšin� stol� 
v ženské sout�ži hlavní hrá�ky plnily, proto-
že braly esem a odložily �ešení na pozd�jší 
dobu i za cenu menší šance. 

I v nízkých závazcích je možné provést 
krásná zahrání, jak mi to p�edvedl Izraelský 
hrá� Pachtman v následujícím rozdání. 

♠♠♠♠942 
♥♥♥♥AKQ3 
♦♦♦♦Q1063 
♣♣♣♣A6  

♠♠♠♠A87 
♥♥♥♥1092 
♦♦♦♦A542 
♣♣♣♣952 

Sehrával jsem jako Východ 2 BT, do kte-
rých Jih, který zasáhl v pikách, také vynesl 
♠K. Vzal jsem rad�ji hned, aby nezm�nil na 
trefy, a zahrál ♦A. Od Jihu ♦K! 

Vidím, že se kára ned�lí. Jih má skoro jist� 
rozlohu 5-4-3-1, protože zasáhl do dražby 
1♠ a pak již nic nedražil. Má tedy 3 nebo 
4 srdce. O bodech sice nic moc nevím, ale 

asi jich bude víc u Jihu. Vychází mi tedy 
o n�co málo lepší impasovat kluka srdcové-
ho než hrát na 3-3. To jsem také ud�lal 
a padl, když celé rozdání bylo: 

 ♠♠♠♠103 
♥♥♥♥J65 
♦♦♦♦J98 
♣♣♣♣QJ843 

 

♠♠♠♠942 
♥♥♥♥AKQ3 
♦♦♦♦Q1063 
♣♣♣♣A6  

♠♠♠♠A87 
♥♥♥♥1092 
♦♦♦♦A542 
♣♣♣♣952 

 

♠♠♠♠KQJ65 
♥♥♥♥874 
♦♦♦♦K7 
♣♣♣♣K107 

 

Ze stejného zápasu je ješt� jedno rozdání. 
Po károvém výnosu sice nikdo nesplnil 6♠ 
z Východu, které jsme také vydražili, ale dají 
se splnit na skvíz bez redukce zdvih�. 

 ♠♠♠♠- 
♥♥♥♥1098 
♦♦♦♦QJ105 
♣♣♣♣AQ8765 

 

♠♠♠♠QJ10762 
♥♥♥♥AK 
♦♦♦♦9873 
♣♣♣♣106  

♠♠♠♠AK8 
♥♥♥♥76 
♦♦♦♦AK42 
♣♣♣♣K932 

 

♠♠♠♠9543 
♥♥♥♥QJ5432 
♦♦♦♦6 
♣♣♣♣J4 

 

Po károvém výnosu prost� odehrajete 
všechny piky a Sever je v problémech. Po-
kud zahodí kára, je to jednoduché, a pokud 
trefy, zahrajete trefový expas, jeden tref 
odevzdáte a vypracujete krále a t�etí tref. 

D�kladné analýzy Tomáše Mráze v disku-
sích o rozdání ukázaly, že nepom�že ani 
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zahození trefového esa nebo ponechání si 
srdce. 

 
Možná nejlepší dražbu ME p�edvedli No-

rové Brogeland - Sælensminde. 
rozdání 18 
rozdával E 
NS v druhé 

♠♠♠♠J9743 
♥♥♥♥QJ43 
♦♦♦♦6 
♣♣♣♣J87 

 

♠♠♠♠AQ 
♥♥♥♥A105 
♦♦♦♦AQ107 
♣♣♣♣AK42  

♠♠♠♠852 
♥♥♥♥8 
♦♦♦♦KJ53 
♣♣♣♣Q10953 

 

♠♠♠♠K106 
♥♥♥♥K9763 
♦♦♦♦9842 
♣♣♣♣6 

 

 
Západ Sever Východ  Jih 
  pas pas 
2♣ pas 2♦ pas 
2 BT pas 3♠ pas 
4♦ pas 4♥ pas 
4 BT pas 5♦ pas 
6♣ pas 7♦ pas… 

2♣ byly silné a 2♦ negativka. 2 BT ukáza-
ly 22-24 pravidelných bodu a 3♠ znamenaly 
transfer na levné. Západ pak zvolil jako 
trumfy kára a Východ dražil srdcovou krát-
kost. Následoval dotaz na klí�ové figury 
a Východ ukázal jednu z p�ti. 6♣ je pokus 
o velký slem a Východ má vše, co jeho part-
ner m�že pot�ebovat. Dámu trefovou, pátý 
tref i ♦J. Se sehrávkou pak již nebyl žádný 
problém a ani pikový impas nebyl t�eba. 

Ješt� jeden pár dražil 7♣ a splnil, když se-
d�l pikový impas. Zbytek sálu dražil nap�l 
malý slem a jen hru. 

V posledním rozdání v 30. kole v zápase 
proti Rusku vydražili naši soupe�i na druhém 
stole bezpe�ný závazek 3 BT. My stejn� jako 
v�tšina sálu jsme hráli b�žné 4♠. 

Rozdání 20 
rozdával W 
oba v druhé 

♠♠♠♠J1064 
♥♥♥♥2 
♦♦♦♦Q863 
♣♣♣♣AQJ8 

 

♠♠♠♠Q5 
♥♥♥♥A7 
♦♦♦♦K52 
♣♣♣♣K96543  

♠♠♠♠AK8732 
♥♥♥♥K1095 
♦♦♦♦A 
♣♣♣♣107 

 

♠♠♠♠9 
♥♥♥♥QJ8643 
♦♦♦♦J10974 
♣♣♣♣2 

 

U v�tší �ásti stol� p�icházel výnos trefem, 
po n�mž Sever stáhl ješt� eso a poslal trefo-
vý snap. Ztrát� dalšího trumfového zdvihu 
pak p�i konkrétní rozloze nešlo již zabránit. 

Pokud volil Jih výnos ♥Q, jako nap�íklad 
Belgi�ané proti Holandsku nebo Angli�ané 
proti Izraeli, hlavní hrá� zahodil tref na káro 
a plnil. 

Dramaticky se vyvíjela dražba i sehrávka 
v zapase Turk� proti Ma�ar�m. 
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Západ Sever Východ  Jih 
Kolata Honti Atabey Harangozo 
1♣ pas 1♠ pas 
1 BT pas 2♣ 2♥ 
pas pas kontra pas 
pas rekontra pas 3♦ 
pas pas 4♠ pas 
pas kontra rekontra pas… 

Jih se rozhodl se svou slabou ale rozloho-
vou kartou pasovat v první kole. Po um�lých 
2	 Východu pak našel 2
, a když jeho part-
ner použil SOS rekontra, utekl do 3�. Turci 
šli rad�ji po svém a vydražili 4�. 

Sever, rozdrážd�ný zásahem partnera, se 
�ty�mi trumfy a trefy za stolem dal celkem 
p�irozen� kontra. Turci ovšem již historicky 
netrpí nedostatkem odvahy, a tak oplatili 
rekontrem. 

Jih vynesl singl pik a p�ebil malý tref, kte-
rý jeho partner vrátil. Pak pokra�oval kárem 
do esa hlavního hrá�e. Pik do dámy ukázal, 
že trumfy opravdu nejsou dob�e d�leny. 
Atabey p�ebil tref a odehrál dva vysoké 
trumfy. 

 ♠♠♠♠J 
♥♥♥♥2 
♦♦♦♦Q86 
♣♣♣♣A 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥A7 
♦♦♦♦K 
♣♣♣♣K96  

♠♠♠♠87 
♥♥♥♥K1095 
♦♦♦♦- 
♣♣♣♣- 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥QJ86 
♦♦♦♦109 
♣♣♣♣- 

 

V této koncovce odehrál ♥K a vypustil 
Sever trumfem. Ten už musel pokra�ovat 
kárem, ale ze stolu následoval tref do snapu 
a na ♥A je p�echod na vysoké trefy. Není 

divu, že p�i této technice se Turci stále drželi 
tak vysoko v celkovém po�adí. 

Nám vynesli soupe�i také porážející ♣2 do 
kluka, ale pak našt�stí zm�nili na ♥2, evi-
dentn� singl. Ješt� ale zdaleka není vyhráno. 
Sko�il jsem hned králem, odehrál t�i kola 
pik�, kárové eso a zahrál ♣10. Soupe� vzal 
dámou a nemá co vrátit. Musel zahrát káro 
do stolu. Tím jsem získal životn� d�ležitý 
p�echod na st�l, vyimpasoval trefové eso 
proti trumf�m, vyrazil poslední trumf a uká-
zal karty. 

V následujícím rozdání splnila Sabine Au-
ken skv�lým zp�sobem 6♥. Hrál jsem je 
také, ale neodblokoval jsem se v�as ♥9, tak 
jako se neodblokovala v�tšina hrá��, a spolu 
s nimi jsem také padl. 

 
rozdával W 
EW v druhé 

♠♠♠♠AQ105 
♥♥♥♥KQ84 
♦♦♦♦952 
♣♣♣♣A9 

 

♠♠♠♠764 
♥♥♥♥10765 
♦♦♦♦76 
♣♣♣♣K1043  

♠♠♠♠J982 
♥♥♥♥2 
♦♦♦♦KQ4 
♣♣♣♣QJ65 

 

♠♠♠♠K3 
♥♥♥♥AJ93 
♦♦♦♦AJ1083 
♣♣♣♣74 

 

Skv�lý závazek p�i rozloze trumf� 3-2 se 
zm�nil v no�ní m�ru mnoha hrá��.  

B�žný trefový výnos vzala Sabine esem, 
zahrála srdce do esa a pak devítku srdcovou 
do dámy. Východ zahodil tref. Následovala 
t�i kola pik� a na t�etí zahozený tref. 

Na zahrané malé káro nemá Východ obra-
nu. Ješt� nejlepší je položit krále, ale pokud 
hlavní hrá�ka pozná, co se d�je, splní i tak. 
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 ♠♠♠♠10 
♥♥♥♥K8 
♦♦♦♦952 
♣♣♣♣9 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥107 
♦♦♦♦76 
♣♣♣♣K104  

♠♠♠♠J 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦KQ4 
♣♣♣♣J65 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥J3 
♦♦♦♦AJ1083 
♣♣♣♣- 

 

Nyní je vid�t, jak d�ležité bylo odbloko-
vání ♥9, protože jinak by hlavní hrá�ka 
uvízla v nesprávný �as na nesprávném míst�. 

M��ítkem techniky hlavní hrá�ky je i to, že 
žádný hlavní hrá� v sérii open po trefovém 
výnosu slem nesplnil. � 

Karta Vilamoura 
���������	�
�����������������

Portugalské m�sto Vilamoura, ve kterém 
se hrálo ME v roce 1995, má ve znaku štít po 
jehož obou stranách je umíst�no šest srdcí. 

Na ME v Malmö se vyskytly dv� karty 
s rozlohou 6-6, ale ne v srdcích. Na pravou 
Vilamouru jsme si museli po�kat až do Pra-
hy na MEJ.  

 
 

Rozdání 17, 
rozdával N 
oba v první 

♠♠♠♠3 
♥♥♥♥K98643 
♦♦♦♦10876 
♣♣♣♣KQ 

 

♠♠♠♠AJ1054 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦AJ4 
♣♣♣♣AJ754  

♠♠♠♠8762 
♥♥♥♥J 
♦♦♦♦952 
♣♣♣♣98632 

 

♠♠♠♠KQ9 
♥♥♥♥AQ10752 
♦♦♦♦KQ3 
♣♣♣♣104 

 

Je známo, že pokud se Vilamoura zahájí 
Multi, kon�í obvykle pro jednu stranu kata-
strofou. Ani soupe�i našich junior� nedoká-
zali tento stín p�ekro�it: 

Západ Sever Východ Jih 
 Martynek  Jelínek 
pas 2♦ pas 2 BT 
pas 3♦ pas 3♥ 
kontra pas pas pas 

 
Petr byl po-
m�rn� p�e-
kvapen, když 
jeho partner 
ukázal hláš-
kou 3♦ ma-
ximum na 
srdcích. Dal 
ale forcing 
3♥, které 
soupe� pobíd-
kov� okon-

troval. Jeho partner však nebyl schopen 
uv��it, že nejde trestné kontra, a tak zapaso-
val. Petr bez problém� splnil 11 zdvih�, 
a tak i když 4♥ kontra nebo 5♥ kontra neby-
lo v sále až tak výjime�ným závazkem, 730 
nikdo nep�ekonal. � 
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Expedice New York 
���������
��������������������

Když nám 
v polovin� kv�t-
na Zden�k Frabša 
nabídl, jestli si 
nechceme v lét� 
v New Yorku 
zahrát MS junio-
r� v individuálu 
a n�co se p�iu�it 
na následujícím 
campu, neváhali 
jsme ani chvilku 

a za�ali za�izovat vše pot�ebné. Zden�k nás 
p�ihlásil, zajistili jsme si víza a letenky 
a mohli jsme vyrazit.  

Po p�estupu v Kodani a nedobrovolném 
koupání Michala u Malé mo�ské víly jsme 
p�istáli v New Yorku v úterý 13. �ervence 
ve�er. Na letišti na nás již �ekala limuzína 
a odvezla nás do hotelu p�ímo doprost�ed 
Manhattanu. Po únavné cest� jsme se sotva 
stihli podivit zvláštnostem amerického hote-
lového pokoje a šli na kut�.  

Dopoledne jsme se prošli po Manhattanu 
a ve�er po Opening Ceremony za�alo 
1. kolo. 60% Michala a 57% Pavly a 8. resp. 
16. místo vypadalo pro za�átek slibn�. Pavla 
si bohužel vybrala sm�lu hned ve �tvrtek 
ráno a 44% ji srazilo do poloviny startovního 
pole, Michal díky 56% z�stává na 7. míst�. 
Ve�erní kolo se vyda�ilo ob�ma, 58% Pavly 
znamenalo návrat mezi lidi a 56% Michala 
pr�b�žné 4.(!) místo. V pátek ráno jsme 
naposledy zasedli ke stolu. Pavla potvrdila 
formu a celkových 53,75% jen t�sn� nesta�i-
lo na první dvacítku, Michal si však vybral 
svou dávku sm�ly a 46% ho srazilo na cel-
kové 12. místo. Po Closing Ceremony 

a slavnostní ve�e�i p�ešlo první zklamání 
a nastal �as na pohled zp�t. Celková bilance 
– 4 kola, 93 rozdání, 2. velký turnaj nás 
obou, 12. a 21. místo ze 116 hrá�� jist� není 
špatná. Ješt� je t�eba doplnit, že vít�zem se 
stal Michal Nowosadzki z Polska. 

Další den dopoledne nás autobusy odvezly 
nedaleko NY, kde v areálu Nyack College 
za�ínal týdenní juniorský camp. Poznali 
jsme spoustu nových lidí, zahráli si 
s r�znými partnery (a skv�le se u toho bavi-
li…), vyslechli n�kolik p�ednášek od p�ed-
ních amerických hrá�� a zú�astnili se jedno-
denního výletu do New Yorku (vid�li jsme 
dokonce i baseballový zápas…). 

V ned�li 25.7. nastal den odjezdu. Na letiš-
t� nás autobus p�ivezl bohužel zhruba 13 
hodin p�ed odletem, ale s tím jsme se jakž-
takž vypo�ádali. Po p�lnoci jsme nastoupili 
do letadla a za dalších 14 hodin po p�estupu 
v Dánsku dosedli na Ruzy�ské letišt�. 

Na záv�r dv� partie. První je z 2. kola in-
dividuálu: 

Rozdával W ♠♠♠♠AQ95 
♥♥♥♥62 
♦♦♦♦JT987 
♣♣♣♣T6 

 

♠♠♠♠K763 
♥♥♥♥K9 
♦♦♦♦65 
♣♣♣♣AQJ82  

♠♠♠♠J2 
♥♥♥♥AQ543 
♦♦♦♦AKQ2 
♣♣♣♣K9 

 

♠♠♠♠T84 
♥♥♥♥JT87 
♦♦♦♦43 
♣♣♣♣7543 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
  Michal  
1♣♣♣♣ pas 1♥♥♥♥ pas 
1♠ pas 6 BT pas 
pas kontra pas…  
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Jih našt�stí neporozum�l partnerovu kont-
ru a vynesl tref. Pokud se nyní rozpadnou 
srdce, máme 13 zdvih�. Nestalo se, takže po 
3 kolech srdcí Michal za�al tahat trefy a na 
5. tref je sever v káro-pikovém skvízu. Když 
odhodí pik, hlavní hrá� vypracuje 12. zdvih 
v pikách, když odhodí káro, kára potáhnou. 

 ♠♠♠♠AQ 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦JT98 
♣♣♣♣- 

 

♠♠♠♠K76 
♥♥♥♥ - 
♦♦♦♦65 
♣♣♣♣2  

♠♠♠♠J2 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦AKQ2 
♣♣♣♣ 

Druhá partie je z campu, konkrétn� z IMP 
páráku:  

Rozdával W ♠♠♠♠J 
♥♥♥♥74 
♦♦♦♦J97 
♣♣♣♣QJT9843 

 

♠♠♠♠AQ9 
♥♥♥♥AKT853 
♦♦♦♦AT64 
♣♣♣♣-  

♠♠♠♠8732 
♥♥♥♥QJ6 
♦♦♦♦K82 
♣♣♣♣AK6 

 

♠♠♠♠KT654 
♥♥♥♥92 
♦♦♦♦Q53 
♣♣♣♣753 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Michal    
1♥♥♥♥ pas (?) 1♠♠♠♠ pas 
3♦♦♦♦ pas 4♣♣♣♣ pas 
4♥♥♥♥ pas 4NT pas 
5♦♦♦♦ pas 7♥♥♥♥ pas… 

Michal hrál s italským partnerem, který 
vzal dražbu pon�kud do svých rukou a vyli-
citoval ostrý velký slem.  

Výnos pikovým klukem Michal vzal a ne-
napadlo ho nic lepšího než shodit pik na tref, 
zahrát na piky 3-3 a na tref a 13. pik shodit 
2 ztrátová kára. To nevyšlo, našt�stí si 
Jih odhodil od tref� a rázem byli soupe�i ve 
dvojitém skvízu. Kárová desítka pak zname-
nala 13. zdvih. 

Partii lze ale z otev�ených karet splnit do-
cela jednoduchým zahráním. Hlavní hrá� 
vezme pik dámou, trumfne esem a malou do 
dámy a zahraje pik proti A9. Jih musí nasko-
�it desítkou, hlavní hrá� p�ejde na st�l, od-
hodí pikovou 9 a vyimpasuje pikového krále 
proti trumf�m. Na st�l je ješt� jeden p�echod 
a na vysoký pik a tref zmizí ztrátová kára. 

Na úplný záv�r bychom cht�li pod�kovat 
EBL a �eskému bridžovému svazu za pod-
poru a umožn�ní zú�astnit se takovéto akce, 
Zde�kovi za pomoc p�i za�izování a všem, 
kdo nám drželi palce, za to, že nám drželi 
palce. � 

MS v individuálu 
���������	�

Po pro nás tak úsp�šném mistrovství sv�ta 
v individuálu junior� se konalo ve Veron� 
8.-10.9.2004 i mistrovství muž� a žen. Bylo 
po�ádáno jen pro zvané, a tak se na n�j nikdo 
z našich hrá�� nedostal. Startovní pole 52 
hrá�� bylo opravdu impozantní. Všechna 
jména n�co znamenala a ú�astnili se i po-
slední �ty�i mist�i sv�ta Piotr Gawrys (Pol-
sko), Jon Baldursson (Island), Paul Chemla 
(Francie) a Antonio Sementa (Itálie). 

Muži hráli 4 kola a ženy 3. Systém byl ur-
�en pro všechny stejný:  

Drahé 5-listy, 15-17 BT, lepší levná se 3-3 
v levných 1♣ a se 4-4 v levných 1♦. 2♣ 
forcing do hry. 2♦ také silné na jedné barv� 
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(8-9 hracích zdvih�) nebo 22-23 pravidelná 
rozloha. 2♥ a 2♠ slabé jednobarevné.  

Výnosy nejvyšší ze sledu, t�etí a pátá do 
barvy a �tvrtá do beztrumf�. Z malých karet 
druhá. Standardní signály (velká pozitivní).  

Sou�ástí systému byly i obecn� známé 
konvence jako Lebensohl, Michaels�v cue-
bid, Blackwood na p�t figur, transfery 
a další, které experti pokládají za standardní. 

První desítka muž�: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

BOCCHI Norberto
ROBSON Andrew
AUKEN Jens
SEMENTA Antonio
MOUIEL Herve
HAMAOUI Steve
WOLFF Bobby
HELNESS Tor
LEVY Alain
MAHMOOD      Zia 

 ITA 
 ENG 
 DEN 
 ITA 
 FRA 
 VEN 
 USA 
 NOR 
 FRA 
 USA 

56.68
56.23
55.28
53.82
53.44
52.80
52.41
52.26
52.17
52.15

 
Norberto Bocchi 

Jen pro zajímavost také deset posledních. 
Mari, De Falco, Hackett Justin, Jansma, 
Multon, Kokish, Nystrom, Gitelnam, Jin, 
Hacket Jason. Také co jméno, to legenda. 

Ženy: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

SOKOLOW Tobi 
CRONIER Benedicte 
SMITH Nicola 
HO Gloria 
KENNEDY Betty Ann 

USA 
FRA 
ENG 
TPE 
USA 

59.67 
58.13 
56.58 
54.84 
54.22 

� 

Jak jednoduché! 
����	�� �����

�lov�k pot�ebuje, aby mu soupe�i ob�as 
podali p�átelskou ruku, i když na kráse partie 
to nep�idá...  

Velké Karlovice 2004, druhé kolo párové-
ho turnaje. Otevírám dražbu na �tvrtém 
míst�, EW ve druhé. 

Západ Sever Východ  Jih 
pas pas pas 1♥ 
pas 1♠ 3♣ 3♦ 
pas 3♥ pas pas 
kontra pas pas pas 

Po výnosu Q♣ vidím dalších 26 následují-
cích karet:  

♠♠♠♠QJ94 
♥♥♥♥865 
♦♦♦♦AJ6 
♣♣♣♣K83  

♠♠♠♠75 
♥♥♥♥AKJ74 
♦♦♦♦KT982 
♣♣♣♣J 

První myšlenka – ješt� že nehrajeme 4♥♥♥♥, 
srdce budou jist� 5-0. Co když pokryji 
a sever bude pokra�ovat desítkou♣♣♣♣, já sna-
pnu a z jihu spadne devítka (?!), to by 8♣♣♣♣ 
z�stala vysoká! Tak se i stalo! �asto se ne-
stává, aby byla osmi�ka po dvou kolech 
nejvyšší, a to ješt� jeden hrá� barvu nep�i-
znal. Honza �ech se po partii omlouval za 
tuto chybu. Jist�, byla to velká chyba, navíc 
proto, že má v�d�t, že „kde je dáma, tam je 
devítka“ – v tomto rozdání ve t�ech barvách! 

Abych se dozv�d�l ho�kou pravdu, hraji 
eso srdcové, sever nep�iznává. 

Rozbor: sever m�l 7 tref�, má jist� figuru 
pikovou, ale na t�etím míst� v 1. proti 2. 
neotev�el. Má tedy �ty�list pikový. Pro� 
práv� �ty�list? Se t�ílistem by otev�el 3♣♣♣♣, 
s 5listem by dražil jinak. Má tedy rozlohu 
4027. Pikové figury jsou jist� rozd�leny, 
jinak by hrá� s AK♠♠♠♠ m�l regulérní otvírku. 
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Pikového krále má patrn� sever, eso bude 
mít jih, protože s pikovým králem by asi jih 
kontra nedal, král by byl z dražby asi p�ed 
esem soupe�e. Ješt� zbývá vyluštit, kde je 
Q♦♦♦♦. Pravd�podobn�jší je, že ji má jih, má t�i 
kára (sever 2) a dal kontra. Ale rozhodující 
pro to, jak hrát impas, je, že nemám dostatek 
vstup� na to, abych hrál impas proti severu. 
Jediný vstup na st�l je pot�ebný pro odehrání 
8♣♣♣♣. Proto Q♦♦♦♦  m u s í  být na jihu. Vím 
všechno, jak jednoduché!  

Celé rozdání: 
EW v druhé 
rozdával S 

♠♠♠♠KT82 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦73 
♣♣♣♣AT76542 

 

♠♠♠♠QJ94 
♥♥♥♥865 
♦♦♦♦AJ6 
♣♣♣♣K83  

♠♠♠♠75 
♥♥♥♥AKJ74 
♦♦♦♦KT982 
♣♣♣♣J 

 

♠♠♠♠A63 
♥♥♥♥QT932 
♦♦♦♦Q54 
♣♣♣♣Q9 

 

Hraji tedy káro ke klukovi – drží. Pokra�u-
ji drahocennou 8♣♣♣♣, shazuji pik a jih snapuje. 
Jih odehrává A♠♠♠♠ a pokra�uje pikou, Q♠♠♠♠, 
K♠♠♠♠, snapuji. Jak podpr�m�rné! V��ím však, 
že by tak hrálo hodn� obránc�. Jihu patrn� 
nedošlo, že úsp�ch je založen na koncovce 
s nuceným výnosem. Není d�vod sp�chat 
s pikami. Kdyby si rovn�ž u�inil rozbor 
a „geniáln�“ vrátil káro (!) (je to snad obtíž-
né zahrání?), tento �lánek bych možná ne-
psal, záleželo by, jak by dále s pikami za-
cházel. Zbytek je už opravdu very simple. 
Káro k esu, J♠♠♠♠ eliminuje piky u jihu, zaha-
zuji káro, káro ke králi, padá dáma, poslední 
káro jih snapuje a je v pasti nuceného výno-
su. Zasloužený nebo nezasloužený úsp�ch? 
� 

Dvoubarevné zásahy 
Marshall Miles, 
Oboustranná dražba 21. století 
P�eložil: Z. Frabša ml. 
Zásady 

Je jist� mnoho kon-
vencí, vyjad�ujících 
dvoubarevné listy po 
otev�ení soupe�� 
v barv� na prvním 
stupni, snad nejpopu-
lárn�jší je Michaels 
cue-bid v kombinaci 
s „neobvyklými“ 2NT. 

• Dražíme-li dvoubarevný list, jen velmi 
t�žko hledáme fit v jiné barv�. Nap�íklad 
pokud zasáhneme 2NT po otev�ení 1♥ 
s listem: 

  ♠AJ6  ♥--  ♦KQ983  ♣AJ1075 
 prakticky vylu�ujeme hru v pikách, proto 

doporu�uji pobídkové kontra. Ale s: 
  ♠954  ♥--  ♦AQJ96  ♣KQJ84 
 nevypadá, že by naší barvou byly piky, 

proto m�žeme nabídnout 2NT. 
• Za hloupý bych považoval zásah 2NT po 

otev�ení 1 v drahé s listem: 
 ♠Q8  ♥J  ♦QJ875  ♣KJ854 

Snadno budou soupe�i kontrovat náš závazek 
na t�etím stupni, navíc naše drahé figury 
spole�n� s hodnotami partnera jsou pravd�-
podobn� zdvihy do obrany. M�že se tedy 
stát, že partner p�edraží do zbyte�né obrany. 
• Honérová síla by tedy m�la být umíst�-

na v dlouhých barvách. S hrani�ní kar-
tou bych pasoval s KJ643, ale dražil 
s KJ1085. Záleží nám na tom, abychom 
partnera navedli na správnou linii vlast-
ního rozhodnutí v další dražb�. 

W N E S 
1♠ 2NT 3♠ ? 
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♠84  ♥J105  ♦K85  ♣Q10853 
ve stejných hrách bych sko�il na 5♣ 
s jistotou, že soupe��m p�jde 4-5♠. 
Te� se musí rozhodnout sami, �i 
p�edražit nebo kontrovat. Rozhodn� 
nebudeme litovat, má-li partner list po-
dobný jako: 
 ♠9  ♥86  ♦AQJ74  ♣KJ962 
 ♠9  ♥8  ♦QJ9643  ♣AJ972 

A nebude se nám líbit ukáže-li nap�.: 
 ♠A  ♥K7  ♦Q10763  ♣A9743 
S takovým listem m�l rad�ji zasáhnout 
2♦ a smí�it se s tím, že trefy už prav-
d�podobn� nestihne dražit. 

 
Síla karty 
N�kte�í zasahují 2NT s listy extrémní síly 
(slabé nebo silné) : 
 ♠7  ♥5  ♦KQ985  ♣QJ7653 
 ♠7  ♥A8  ♦AQJ98  ♣AKJ105 
ale už ne s: 
 ♠75  ♥8  ♦AKJ87  ♣KQ1093 
podobn� by použili cue-bid s: 
 ♠AJ975  ♥Q10982  ♦87  ♣J 
 ♠AQJ102  ♥KQJ96  ♦AQ  ♣5 
a nedražili by tak: 
 ♠AKJ54  ♥KQ962  ♦J5  ♣8 
To je styl známý jako mini-maxi, kdy draží-
me listy bu� blokující nebo hodn� silné. 
Vychází z p�edpokladu, že partner nebude 
v�d�t co d�lat, pokud síla zásahu bude hodn� 
široká. O zásazích tohoto druhu by se ur�it� 
dalo �íci mnoho dobrého, já však z�stávám 
z mnoha d�vod� u širokého použití dvouba-
revných zásah�. Hlavn� vím, že budeme hrát 
správnou barvu, i když �as od �asu nebudu 
v�d�t na jakém stupni chci hrát s: 
 ♠AKJ54  ♥KQ962  ♦J5  ♣8 
Po otev�ení 1♦ mi jen t�žko p�ejde p�es 
hrdlo 1♠, po kterém následují t�i pasy 
a partner vyloží st�l: 

 ♠8  ♥A1075  ♦985  ♣A9843 
 ♠3  ♥A1075  ♦985  ♣J9843 
Nezáleží na tom, jestli vydražíme hru, ale 
v jaké barv� hrajeme. 
S fitem pro jednu z barev a užite�nými kar-
tami, esa nebo figury v barvách partnera, 
invitujeme do hry. První z list� se na to ide-
áln� hodí. S druhým listem se po minimální 
oprav� partnera op�t dostáváme do dilematu 
s:  
 ♠AKJ54  ♥KQ962  ♦J5  ♣8 
kde bychom pasovali, ale už s: 
 ♠AKJ54  ♥AQ1082  ♦J5  ♣8 
m�žeme dát výzvu. Když vym�níme ♥Q za 
♥KJ, pak ur�it� i po minimální odpov�di 
partnera sko�íme na hru. Jednou za �as se 
stane, že partner bude mít dva malé dubly 
v drahých a dlouhé dámy a kluky v levných 
barvách, no co, nem�žeme vždy o�ekávat 
dobrý výsledek. Používání dvoubarevných 
zásah� v širokém bodovém rozmezí s p�ed-
pokladem t�íkartového fitu partnera se vy-
plácí na „dlouhé trat�“. Po zásahu 1♠ 
a následném nabídnutí srdcí pak partner ví, 
že máme piky delší než srdce a nevylu�uje-
me též rozlohu 6-4. Se stejn� dlouhými 
barvami a sílou na dvojitý zásah použijte 
rad�ji Michaelse. 
 
Rozloha 
Po otev�ení v levné barv� slibuje cue-bid ob� 
drahé aspo� 5-5. Je zvykem tvrd� dodržovat 
dohody, n�kdy však dejte p�ednost vlastnímu 
rozumu. Po otev�ení 1♦ máte list: 
 ♠AKJ8  ♥Q9754  ♦K87  ♣3 
Zásahem 1♥ �asto minete fit pikový. Navíc, 
jestli dražba nevyhasne, nejsme natolik silní, 
abychom nabídli 2♠ a nechali partnerovi 
vybírat s minimální kartou srdce na t�etím 
stupni. Pobídkové kontra se vzhledem 
k singlu trefovému moc nehodí, proto mi 
p�ijde jako nejmenší zlo použít 2♦. Rad�ji 
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s rozlohou 4♠ + 5♥, než opa�n�. Hodn� 
pár� p�istoupilo na dohodu, že dvoubarevný 
cue-bid po otev�ení v levné slibuje p�tilist 
srdcový, ale ne jist� pikový. 
A co ud�láte s následující kartou po otev�ení 
1♦? 
 ♠AKJ8  ♥AQ106  ♦K985  ♣6 
Dražíte 2♦ a pak zvýšíte partner�v výb�r 
o jeden stupe�. Výrazn� �ast�ji partner p�i-
nese: 
 ♠Q642  ♥K8  ♦74  ♣J8754 
 ♠107643  ♥K8  Q7  ♣J874 
než: 
 ♠642  ♥73  ♦J42  ♣Q5432 
Kdo ví, možná partner splní hru na trumfy 
4-3. 
 
Michaels po otev�ení v drahé 
Zatímco tém�� všichni draží Michaelse po 
levné na drahých barvách, zp�soby užití cue-
bidu po drahé jsou kontroversní. Michaels, 
nedražená drahá + levná, má širší užití než 
nedražená drahá + trefy (extrémy). Výhodou 
dražení extrém� je bezesporu možnost rychlé 
volby partnera, když zná ob� barvy, ale 
Michaels má výrazn� �ast�jší využití. Pro� 
se vlastn� draží extrémy a ne nejvyšší + 
st�ední? Protivník po pravici zahajuje 1♠ a 
my máme: 
 ♠4  ♥KQ97  ♦AQJ743  ♣Q6 
Dáme pobídkové kontra a po 2♣ partnera 
nabídneme 2♦.  Známé jako Oprava bez 
zm�ny stupn� (Same level preference). Na 
nabídku drahé barvy nebo na dražbu na 
vyšším stupni, pot�ebujeme po pobídkovém 
kontru siln�jší kartu. P�edstavme si nyní, že 
po otev�ení 1♠ držíme list: 
 ♠4  ♥KQ97  ♦Q6  ♣AQJ743 
Kontra a následná oprava z 2♦ do 3♣ by 
znamenala p�inejmenším: 
 ♠42  ♥K98  ♦AQ  ♣AKJ973 

tj. karta, kde partnerovy sta�í napojení trefo-
vé a zádrž piková do 3NT. S kartou: 
 ♠4  ♥KQ97  ♦Q6  ♣AQJ743 
nemáme šanci ukázat �ty�list srdcový, pokud 
nehrajeme dvoubarevné zásahy (nebo polský 
NT). Proto je pot�eba se s partnerem dohod-
nout, že Michaels 1♠-2♠ m�žeme použít 
i jen se �ty�listem srdcovým. S dobrým p�ti-
listem srdcovým rad�ji zasáhn�te 2♥, pak 
m�žete cue-bid použít na dobrý �ty�list, nebo 
slabý p�tilist. 
Není dobré používat dvoubarevky s drahým 
šestilistem a levným p�tilistem na zahájení 
1 v barv�. Kibicoval jsem hrá�i, který po 1♥ 
použil 2♥ s kartou: 
 ♠AK10954  ♥7  ♦J  ♣KJ643 
jeho partner, který držel: 
 ♠J6  ♥Q1053  ♦A987  ♣AQ9 
nemohl tušit, že nejlepší hra je 4♠, ale ne 
3NT (navíc 6♣, nebo 6♠ nejsou špatné zá-
vazky). Kdyby m�l zasahující o jeden tref 
více, místo malého piku, byl by závazek 
3NT optimální, bez ohledu na to, zda hraje-
me extrémy nebo Michaelse. 
 ♠AJ96  ♥K8  ♦7  ♣K8764 
V tomto p�íklad� jsou trefy p�íliš slabé na 
cue-bid 2♥ po otev�ení 1♥. Proto zasáhn�te 
1♠. Mén� výhodnou pozici však budete mít 
po otev�ení 1♠, když držíte podobný list se 
�ty�mi srdci. 
 
Michaels po otev�ení slabým dvoutrikem 
Populárním zp�sobem ukázání silného 
dvoubarevného listu po zahájení slabým 
dvoutrikem v drahé barv� je skok v nové 
barv�, který slibuje dv� konkrétní barvy. Po 
otev�ení 2♠ disponujeme následujícími listy: 
 ♠K6  ♥AQJ95  ♦KQJ83  ♣J 
 ♠7  ♥KJ965  ♦8  ♣AKJ1064 
S prvním listem by pak náleželo sko�it na 
4♦ a s druhým na 4♣. Jinak �e�eno, dražíme 
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skokem nižší ze zbývajících barev. Konvencí 
ztrácíme možnost ukázání invitu s jednoba-
revnou kartou na levné. P�icházíme i o mož-
nost závazku 3NT a partner bude mít t�žkou 
volbu, �i s dublem opravit na drahou. Po 
ukázání kár a srdcí, kde soupe� zahájil 2♠, 
máte list: 
 ♠KQ6  ♥Q7  ♦J65  ♣K8753 
Rádi byste hráli 3NT, když pravd�podobn� 
odevzdáte t�i zdvihy shora, ale 4♥ bude i tak 
dobrý závazek. Svými bo�ními figurami 
chráníte partnera p�ed zkrácením jeho trum-
fové barvy. Ale s: 
 ♠8754  ♥Q7  ♦K65  ♣A754 
volíme rad�ji závazek 5♦. Odevzdání t�í 
zdvih� shora je málo pravd�podobné a ne-
chceme riskovat špatné d�lení srdcí jako 
trumfové barvy. 
Rozhodnutí je ztíženo i díky širokému rozp�-
tí síly dvoubarevných list�, se kterou se 
draží. 
 ♠8  ♥K9875  ♦A  ♣A109852 
 ♠-- ♥AKJ98  ♦K7  ♣AKJ754 
Na druhou stranu, jak prodat takové listy, 
jestli nedražíme konvenci? N�kte�í používají 
cue-bid, ale p�ináší to ur�ité komplikace. Po 
2♠-3♠ je partner povinen dražit sv�j nej-
bližší t�ílist, nebo dlouhou barvu? Nebo po: 
 W N E S 
 2♠ 3♠ pas ? 
bude �ty�i v levné forsing jestli se trefíte do 
fitu? A m�žeme si dovolit sko�it s rezervou, 
když nevíme jaké barvy má partner? Spole�-
n� s konvencí Michaelse po otev�ení dva 
v drahé se obvykle hraje cue-bid barvy zahá-
jení jako dotaz na zádrž, nej�ast�ji se zdvihy 
na levné barv�. 
 
Odpov�di na dvoubarevky 
Mark Bartusek, se kterým �asto hrávám, 
zpracoval odpov�di na Michaelse po otev�e-
ní jedna v levné (které se dají použít i po 

1NT na drahých). Jsou jednoduché a dob�e 
se pamatují, protože se v obou p�ípadech 
opírají o stejné principy. Pro up�esn�ní si 
ukážeme dražbu po 1♣-2♣ slibující ob� 
drahé barvy. 
Odpov�di: 
2♦ naturální ukázání kárové barvy 
2♥/♠ výb�r barvy, slabé 
2NT výzva s fitem pro ob� drahé (obvyk-

le 3-3), žádá o další popis listu. 
3♣ výzva na srdcích s nejmén� dublem 

pikovým 
3♦ výzva na pikách s nejmén� dublem 

srdcovým 
3♥/♠ výzva se singlem v druhé drahé 
 
Po 2NT partner draží: 
3♣ slabé 
3♦ pr�m�rný list se stejn� dlouhými 

barvami 
3♥/♠ pr�m�rný list s delší draženou bar-

vou 
4♣/♦ silný list s draženou krátkostí, sle-

mové úmysly. 
 
Zkusíme na p�íkladu: 
 ♠Q10875  ♥AKJ87  ♦K3  ♣5 
Partner odpovídá 3♥. List se nám za�íná 
líbit, když partner ukázal pikovou krátkost. 
Kdyby namísto toho �ekl 3♠, p�íliš mnoho 
hodnot v jeho krátkosti vám znehodnocuje 
list. Po 3♣ nebo 3♦, bychom stáli p�ed t�ž-
kým rozhodnutím, ale nakonec se rozhodli 
spíše pro celou hru. 
Podívejme se nyní na dražbu po zásahu 
RHO: 
 W N E S 
 1♣ 2♣ 3♣ ? 
3♦ ukazuje invit s aspo� jedním drahým 
fitem, kdyby E nabídl 3♦ místo 3♣, funkci 
výzvy by p�evzalo kontra. 
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 W N E S 
 1♦ 2♦ 3♣ ? 
Podobn�, 3♦ je invit s aspo� jedním drahým 
fitem. 
 W N E S 
 1♦ 2♦ 3♦ ? 
Zde op�t p�ebírá funkci výzvy kontra. 
Ale jak se má po ukázání výzvy zachovat 
partner s dvoubarevkou a listem: 
 ♠AKQ74  ♥J7543  ♦J  ♣Q8 
když by p�ijal výzvu v pikách a ne v srdcích? 
Draží 3♥: „Jestli máš fit srdcový, jsem p�íliš 
slabý na p�ijetí výzvy“. Když partner opraví 
do pik�, dražíme celou hru. Analogicky pak 
s: 
 ♠J7543  ♥AKQ74  ♦J  ♣Q8 
dražíme 3♠ a nutíme partnera se srdcovým 
fitem na 4♥.  
S listem, se kterým p�ijmete výzvu 
s libovolným fitem, pak dražíte 3NT (s vý-
hodou, že se bude závazek sehrávat z listu, 
který není známý). 
 
Podobn� lze upravit dražbu s invitující sílou 
a fitem pro jednu z barev partnera, když jsme 
ješt� nemohli ukázat podporu, v situacích: 
 W N E S 
 1♠ 2♠ pas ? 
 
 ♠J76  ♥Q974   ♦K873  ♣Q7 
Co dražíte po ukázání tref� a srdcí? Partner 
má aspo� deset karet v dražených barvách, 
♦K je nejasná hodnota, ale �ty�list srdcový 
a dv� dob�e umíst�né dámy by mohly sta�it, 
jestli narazíme na: 
 ♠98  ♥AKJ2  ♦J  AJ10953 
 ♠A  ♥J8653  ♦J  ♣AK9842 
Navíc i kárový král m�že znamenat zdvih. 
Dražíme 3♥ nebo 4♥? Musí existovat n�jaké 
prost�ední �ešení. Když partner nadražil 10 
karet ve dvou barvách, málokdy budete chtít 
hrát ve zbývající. Proto se pomocí 3♦ draží 

srdcový invit. Trefovou výzvu pak ukážete 
4♣. 
Alternativn� by bylo možné hrát výzvu na 
jedné z barev p�es 3♦, když by partner po-
dobn� jako v p�edchozí ukázce dražil tu 
barvu, ve které by výzvu nep�ijal, a 4♦ by 
ukazovalo p�ijetí invitu v obou barvách. 4♥ 
by ukazovalo p�tilist srdcový, kdyby partner 
s 3-3 v obou nev�d�l, kterou hru má volit. 
Toto schéma by pak dopl�ovaly 4♣ jako 
invit se singlem �i šikenou v srdcích. 
 
Shrnutí 
• Nevyplácí se dražit dvoubarevn� bez 

nad�je na celoherní závazek, bu� 
v útoku, nebo v obran�. Dáváte p�íliš 
mnoho informací hlavnímu hrá�i o svém 
list�. 

• Nebojte se širokých rozmezí síly dvou-
barevných zásah�. 

• Oby�ejn� se jedná o 5-5, ale p�ípustné 
jsou výjimky. Cue-bidem slibujete pou-
ze �ty�list v druhé nebo vyšší drahé bar-
v� 

• Michaels po otev�ení slabým dvoutri-
kem je dobrým pomocníkem v nouzi. 

• Systém odpov�dí Bartuska umož�uje 
nadražení velké škály list� odpovídají-
cího. 

 
Kviz 
1. W N E S 
 IMP/none 

-- pas 1♥ ? 
 ♠J10763  ♥9  ♦A10743  ♣Q6  
2. W N E S
 IMP/All  
 1♥ pas 2♥ ? 

♠A9743  ♥--  ♦QJ10763  ♣76 
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3. W N E S 
 IMP/All 
 1♥ pas 3♥ ? 
 ♠AK743  ♥8  ♦AK843  ♣86 
4. W N E S 
 IMP/All 
 -- -- 1♦ 2♦ 
 3♦ kontra pas ? 
 ♠AJ985  ♥AJ1043  ♦6  ♣Q4 
5. W N E S
 IMP/All 
 -- -- 1♦ 2♦ 

3♣ 3♦ pas ? 
♠97652  ♥AQ1053  ♦J5  ♣A 

 
�ešení 
1. Sta�í zásah 1♠. Když se rozdání objevilo 

v OK bridži, Jih dražil 2♥ Michaelse 
a Sever s kartou: 

  ♠Q54  ♥J6542  ♦Q5  ♣AK8 
 p�istál ve 4♠ s kontrem. Možná m�l jen 

invitovat, ale maximum pasu s dobrou 
podporou pro levné barvy ho dohnalo až 
do hry. P�edpokládal u partnera nejen roz-
lohu, ale p�edevším kvalitn�jší dlouhé 
barvy. Po zásahu 1♠ by invitoval cue-
bidem barvy soupe�� a 2♠ by ur�it� paso-
val. I kdyby zvýšil do 3♠, nedostane kon-
tra.  

2. Názor expert� na tento list se liší. Jedni by 
dražili dvoubarevn� 3♥, jiní zas 3♦, s tím, 
že piky ukáží v dalším kole i na 4. stupni. 
Považuji ob� akce za velice nebezpe�né 
a p�ikláním se k zásahu 2♠. Nalezneme-li 
fit, m�žeme hrát 4♠ v obran�, nebo v úto-
ku. Jen t�žko by mohl být dobrý závazek 
5♦. 

3. I tady doporu�uji pikový zásah. Postavíme 
partnera p�ed t�žkou volbu, když náš list 
mohl být slabší o kárového krále, ale co se 
dá d�lat. Partie se publikovala v Australian 

Bridge v trochu jiné podob�. Východ dra-
žil 3♦, Bergenovo zvýšení se 7-9 body 
a �ty�kartovou podporou. V takovém p�í-
pad� jsou 3♥ na míst�, když umož�ují hrát 
4♦ místo 3♠. 

4. Jen malý test pam�ti. Partner invituje 
s fitem pro jednu drahou. P�ijímáme hláš-
kou 3NT (ne však 4♦, které by ukazovaly 
krátkost se slemovými ambicemi). 

5. Hrá�i zvyklí používat Michaelse se slabý-
mi listy by jist� p�ijali výzvu s libovolným 
fitem partnera. Pominu-li malou sílu, nelí-
bí se mi singl eso, dv� malé v barv� soupe-
�e a nep�kná piková barva. Nemyslím, že 
by se list hodil na p�ijetí výzvy v obou 
drahých. Dražil bych rad�ji 3♠, p�ijetí 
srdcového a odmítnutí pikového invitu. 
Uvažte, že p�ijetí srdcové výzvy ur�it� ne-
znamená minimální list, a jestli má partner 
kvalitní pikovou barvu, m�že sám zkusit 
hru. � 

Grosvenor�v gambit 
���	���!�"�������#�
��$
���#��
����

��������%���&���'�(���)�*���+����

%���*�������,-./�

Pan Turner byl notá�, pov��ený správou 
majetku po tajemn� zesnulém Philipu Gros-
venorovi, Florida. Grosvenor byl na jihový-
chod� USA celkem známý v bridžových 
kruzích, ale jinak se o jeho život� nic moc 
nev�d�lo. Zanechal po sob� nezanedbatelné 
jm�ní a také �adu zápisník� a diá��, shrnují-
cích jeho bridžové zkušenosti. Ve své po-
slední v�li jasn� zd�raznil, že tyto nesm�jí 
být zve�ejn�ny d�íve než p�t let po jeho 
smrti.  

Grosvenor se p�est�hoval do Bostonu 
z Anglie v roce 1946. Pravideln� za�al hrát 
bridž až v roce 1958, kdy se p�est�hoval do 
Atlanty. Soud� dle jeho poznámek, byl 
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schopným hrá�em, možná až p�íliš zam��e-
ným na analytickou stránku bridže.  

V roce 1961 získal bridžovou zkušenost, 
která výrazn� ovlivnila zbytek jeho života 
a taktéž trochu ovlivnila samotnou hru, které 
v�noval v�tšinu svého �asu. Rozdání pochází 
z pravidelného turnaje, ve kterém usedl proti 
dv�ma místním expert�m. Z jeho poznámek: 

 ♠♠♠♠108 
♥♥♥♥J3 
♦♦♦♦A873 
♣♣♣♣J8764 

 

♠♠♠♠QJ7632 
♥♥♥♥75 
♦♦♦♦106 
♣♣♣♣AK9  

♠♠♠♠94 
♥♥♥♥Q84 
♦♦♦♦J962 
♣♣♣♣Q1053 

 

♠♠♠♠AK5 
♥♥♥♥AK10962 
♦♦♦♦KQ4 
♣♣♣♣2 

 

Grosvenor sed�l na východ� a Jih sehrával 
odvážných 6♥♥♥♥. Západ zahrál dv� kola vel-
kých tref�. HH snapl druhé kolo, bouchl 
dv�ma velkými piky, t�etí snapl klukem na 
stole. M�l v úmyslu zahrát na druhou nebo 
t�etí trumfovou dámu v impasu. Na t�etí kolo 
pik� ale Grosvenor omylem zahodil malé 
káro! Hlavní hrá� tedy zahrál trumfy shora 
na vypadnutí druhé dámy západu. Když se 
tak nestalo, Jih deklaroval bez jedné. Gros-
venor v klidu ukázal svoji trumfovou dámu 
a chystal se na další rozdání. Jih doslova 
vybuchl, zapojil se i Sever, který partnerovi 
tvrdil, že m�l n�jak p�ijít na to, že má hrát 
impas. V další partii ud�lal stále ješt� mr-
mlající Jih renonc a Grosvenor splnil nesmy-
sln� p�edraženou hru. Oba experti odcházeli 
od stolu ve velmi špatné nálad�. Až do konce 
turnaje o tom nešastném slemu naštvan� 
debatovali a v turnaji skon�ili s pouhými 
41%.  

Další dva dny o onom slemu p�emýšlel 
i pan Grosvenor. Jeho zahrání nic nestálo. 
Závazek se prost� nedal splnit - kdyby 
v pátém zdvihu p�esnapl st�l, hlavní hrá� by 
nárokoval zbytek zdvih� a dosáhl naprosto 
stejného výsledku. NS dosáhli na dané kra-
bici správného výsledku, ale zp�sobem, 
který zavinil jejich fatální selhání v dalším 
rozdání. Hrá� s analytickou myslí Grosveno-
rova kalibru si toho nemohl nevšimnout. 
Sice k tomu došlo omylem, ale zcela jist� 
bude možné takových výsledk� dosáhnout 
úmysln�. Sta�í hledat p�íležitosti, kdy bude 
možné bez rizika dosáhnout p�irozeného 
výsledku nep�irozeným zp�sobem, který 
soupe�e vyvede z rovnováhy. Tak se na 
podzim 1961 zrodil Grosvenor�v gambit.  

Grosvenorovy zápisky ukazují, že v násle-
dujících letech sv�j gambit piloval a dovád�l 
k dokonalosti, vyhledávaje chyt�ejší a více 
uspokojující cesty k úsp�chu. Následující 
rozdání se dle jeho deníku odehrálo v Bri-
minghamu na podzim 1964  

 ♠♠♠♠K4 
♥♥♥♥A83 
♦♦♦♦K973 
♣♣♣♣KJ108 

 

♠♠♠♠Q62 
♥♥♥♥102 
♦♦♦♦J1062 
♣♣♣♣A973  

♠♠♠♠J10983 
♥♥♥♥J9754 
♦♦♦♦    
♣♣♣♣654 

 

♠♠♠♠A75 
♥♥♥♥KQ6 
♦♦♦♦AQ854 
♣♣♣♣Q2 

 

Citace z Grosvenorových poznámek: "Hrál 
jsem s Frankem v Master's Sunday a dosáhl 
p�kného výsledku proti X. (Jméno postiže-
ného známého floridského experta je ze 
slušnosti vynecháno.) Oflekoval jsem tak 
n�jak na pravd�podobnost 6♦♦♦♦ a vynesl tre-
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fové eso. Jak jsem uvid�l st�l, vytušil jsem, 
že se naskytla p�íležitost pro Gambit. X vzal 
druhou trefu v ruce a upadl v hluboké p�e-
mýšlení. Bylo mi jasné, že proklíná Boha za 
d�lení trumf� 4-0 na špatné stran�. Nakonec 
zahrál z ruky malého trumfa v nad�ji, že 
jsem t�eba kontroval na partnerovy trumfy. 
V tempu jsem p�idal dvojku károvou. Hlavní 
hrá� si m� dlouze prohlédl - co se to sakra 
d�je? Po chvilce vrt�ní se na židli zvolil 
logicky správné zahrání krále."  

"Když Frank nep�iznal, dostal jsem oprav-
du up�ímné obavy o zdravotní stav pana X. 
(Grosvenor zjevn� v�d�l, že X. utrp�l p�ed 
rokem srde�ní p�íhodu). Snášet jeho sžíravé 
a naštvané komentá�e bylo tém�� p�íjemné. 
B�hem další partie se X ješt� t�ásl frustrací 
a všiml jsem si, že nenalezl úpln� triviální 
skvíz ke spln�ní 3NT - a když odcházel od 
stolu, on i jeho partner byli �ádn� naštvaní. 
Mrzelo m�, že proti nim už ten ve�er nebudu 
hrát." Grosvenorovi brzo došlo, že gambit je 
daleko ú�inn�jší v týmových zápasech, pro-
tože v párových turnajích z jeho brilantních 
zahrání protifuje spousta jiných pár�, které si 
ty dobré výsledky ni�ím nezasloužily. Od 
roku 1965 proto Grosvenorovy zápisky 
ohledn� gambit� zmi�ují tém�� výjime�n� 
týmové zápasy - kup�íkladu oblastní sout�ž 
v Memphisu:  

"Do semifinále vy�azovacích boj� jsme 
postoupili s velkou porcí št�stí a v n�m jsme 
potkali druhý nasazený tým sout�že. V první 
p�lce se mi poda�ily dva gambity, za což 
jsme byli odm�n�ni nesmyslným blafem za 
+1100. Zápas jsme nakonec prohráli, ale jen 
o 4 IMP..."  

Jak Grosvenor pronikal do princip� gam-
bitu, byl �asto zklamán, že soupe�i danou 
situaci v�bec neocenili. Brzy p�išel na to, že 
jemnosti jeho zahrání musí být ušity na míru 
soupe��m, protože n�kte�í slabší hrá�i si t�ch 

nejjemn�jších gambit� ani nevšimnou. Jeho 
zápis z 10.9.1966 zachytil zjevn� velmi 
p�íjemné rozdání z New Orleans:  

 
 ♠♠♠♠10954 

♥♥♥♥1076 
♦♦♦♦A9652 
♣♣♣♣3 

 

♠♠♠♠KJ3 
♥♥♥♥J2 
♦♦♦♦Q74 
♣♣♣♣QJ972  

♠♠♠♠862 
♥♥♥♥Q94 
♦♦♦♦K103 
♣♣♣♣K1085 

 

♠♠♠♠AQ7 
♥♥♥♥AK853 
♦♦♦♦J8 
♣♣♣♣A64 

 

"Hrál jsem s Frankem v sobotu švýcara 
tým�. Vydražili jsme v n�m velmi hratelná 
4♥.  

Západ vynesl trefu do mého esa. Další tre-
fu jsem snapl na stole a zahrál impas do 
pikové dámy. Západ vzal, ale nenapadlo ho 
zm�nit na kára a zahrál další trefu, kterou 
jsem op�t snapnul na stole. Te� už jsem 
v�d�l, že když budou srdce 3-2, splním - 
zahraji dv� srdce shora, eso pikové a další 
piku. Ale s pot�šením jsem si uv�domil, že 
mám p�íležitost vyzkoušet Gambit. Zahrál 
jsem t�i kola srdcí. Východ se dobral na 
dámu a najednou toho m�l hodn� k p�emýš-
lení... Moje ruka musí vypadat n�jak takhle: 
AQ-AKxxx-?xx-Axx Jestli mám károvou 
dámu, je závazek ložený. Jestli nemám figu-
ru, vždycky spadnu... ale jestli mám práv� 
Jxx, tak jeho výnos od K103 závazek zadá. 
Když tohle vymyslel, zahrál trefu. Tu jsem 
snapnul a zahrál eso pikové a piku, o moje 
dv� kára se postaralo eso a vypracovaná 
pika. Spln�ní závazku následovala chvíle 
ticha. Pak se Východ náhle zvednul, odešel 
od stolu a do zbytku zápasu už nenastoupil. 
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P�ed další session jsem hrá�e zahlédl, jak se 
prochází po St. Charles Avenue. Když jsem 
mu cht�l pod�kovat za jeho zamyšlenou 
spolupráci, prudce se oto�il a zapadl do 
nejbližšího baru."  

Z Grosvenorových poznámek usuzuji, že 
n�kdy na ja�e 1967 objevil záke�né vylepšení 
svého gambitu, �ímž možná zpe�etil sv�j 
osud. Do té doby se Grosvenor spokojil 
s pácháním tak zjevných chyb, že žádný 
racionáln� uvažující soupe� nebyl schopen 
jich využít, protože prost� p�edpokládal, že 
takové chyby by nikdo neud�lal - a tak bylo 
normálního výsledku dosaženo nenormální 
cestou. Grosvenor za�al vyhledávat p�íleži-
tosti, jak pomocí svého gambitu ovlivnit 
nejen psychiku soupe�e, ale i výsledek dané-
ho rozdání. Takové p�íležitosti byly však 
velmi vzácné, Grosvenor�v deník popisuje 
jeho marné snahy v tomto sm�ru. Až 18. 
srpna 1967 v deníku �teme: 

"Euréka! Stalo se to!. Hráli jsme proti Y. 
[Tady Grosvenor popisuje zápas proti n�ja-
kým expert�m v Dallasu.] V druhé polovin� 
p�išlo následující rozdání:  

 ♠♠♠♠J4 
♥♥♥♥105 
♦♦♦♦J3 
♣♣♣♣KQ109752 

 

♠♠♠♠A10865 
♥♥♥♥73 
♦♦♦♦Q876 
♣♣♣♣84  

♠♠♠♠973 
♥♥♥♥QJ42 
♦♦♦♦10952 
♣♣♣♣AJ 

 

♠♠♠♠KQ2 
♥♥♥♥AK986 
♦♦♦♦AK4 
♣♣♣♣63 

 

"Naši spoluhrá�i na lince NS hráli 3NT. 
Západ vynesl malou piku, hlavní hrá� vzal 
v ruce a zahrál trefu do krále. Východ pro-
pustil, hlavní hrá� pak ze stolu zahrál srdco-
vou desítku, která podržela. Dva pikové, 
�ty�i srdcové, trefa a dv� kára - 3NT. U naše-
ho stolu sehrával Y. Také dostal pikový 
výnos. Vzal v ruce, zahrál trefu do krále, 
kterého jsem p�evzal esem. Partner se dobral 
na piku a vyrazil poslední držení. Hlavní 
hrá� znovu zahrál trefu a když partner do-
markoval po�et, impasoval do desítky. No 
�ekn�te, kdo by mohl zahrát z AJ v dublu eso 
do prvního zdvihu, když na stole není jediný 
vstup! Hlavní hrá� nakonec t�ikrát padl, 14 
IMP pro nás. Zápas jsme vyhráli o 3IMP..."  

Jak se Grosvenor stal známým, n�kte�í 
hrá� za�ali otev�en� protestovat proti jeho 
stylu. V jeho deníku se do�teme, že po inci-
dentu v New Orleans soupe�i podali protest 
(zamítnut) a v b�eznu 1967 p�išla na Tour-
nament Committee v Jacksonu žádost, aby 
Grosvenorovi zakázali ú�ast v turnajích, 
které spadaly do jejich pravomoci. Jednou, 
v Mobielu, vyvolal jeho gambit takové nega-
tivní emoce, že jeho tým rad�ji vzdal finálo-
vý zápas, než by riskoval vít�zství. Na pod-
zim 1967 Grosvenora napadli t�i neznámí 
muži na parkovišti p�ed hotelem Edgewater 
Gulf v Biloxi.  

Kv�li t�mto nep�íjemnostem se Grosvenor 
postupn� stahoval z velkého bridžového 
života, ale své zvláštní schopnosti vytrvale 
trénoval na regionálních turnajích po celém 
jihovýchod� USA. Jeho protivníci si postup-
n� zvykli, co je za�. I p�esto bylo n�kdy 
velmi t�žké poznat, kdy Grosvenor gambit 
používal a kdy ne. V deníku z 13. února 
1968 najdeme popis partie hrané proti mezi-
národn� známému páru z Miami:  
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 ♠♠♠♠KJ 
♥♥♥♥K84 
♦♦♦♦K753 
♣♣♣♣KJ92 

 

♠♠♠♠Q3 
♥♥♥♥10762 
♦♦♦♦J98 
♣♣♣♣8753  

♠♠♠♠107 
♥♥♥♥J95 
♦♦♦♦Q1062 
♣♣♣♣AQ106 

 

♠♠♠♠A986542 
♥♥♥♥AQ3 
♦♦♦♦A4 
♣♣♣♣4 

 

Sever otev�el 1♣♣♣♣ a nakonec vydražil 6♠♠♠♠, 
které Grosvenor na východ� okontroval. 
Západ vynesl trefu do krále stolu a Grosve-
norova esa. Trefovou dámu jih snapl, p�ešel 
pikovým králem na st�l a zahrál pikového 
kluka. Grosvenor p�idal desítku. Hlavní hrá� 
se stal p�ed dv�ma m�síci ob�tí Gambitu na 
turnaji v Houstonu a te� stál p�ed t�žkým 
rozhodnutím. Hraje Grosvenor gambit nebo 
ne? Pokud ano, propušt�ní kluka by bylo 
krásnou pomstou.  

Mnozí �tená�i si vzpomenou na publicitu, 
které se této partii dostalo, když hlavní hrá� 
♠♠♠♠J propustil. Mén� je již známo, že hrá�i NS 
po této sout�ži již nikdy nenastoupili v jed-
nom páru. Ke Grosvenorov� dobru se sluší 
poznamenat, že na dosažený výsledek nebyl 
nijak hrdý - z jeho poznámek jasn� vyplývá, 
že se cítil zran�n tím, že jeho oddanost ke 
gambitu vedla k takovému výsledku...  

To, co následovalo, je všeobecn� známo. 
T�i dny po tomto turnaji bylo Grosvenorovo 
t�lo nalezeno na pláži v Key Largo. Prsty 
jeho pravé ruky byly zlámány, m�l velké 
zhmožd�niny na hlav� a ramenou. Navzdory 
dopisu na rozlou�enou, nalezeném v motelu 
Golden Whelk a následnému koronerov� 
verdiktu o sebevražd� se najdou mnozí, kte�í 
okolnosti Grosvenorovy smrti zpochyb�ují. 

Sv�t bridže je bezpochyby ochuzen o tohoto 
náladového a vysoce talentovaného hrá�e, 
ale jeho zvláštní d�dictví z�stane sou�ástí 
této hry. � 

Velká cena Prahy 
���������	�

V�tšina sout�ží velké ceny probíhala 
v pražské klubu a pouze hlavní párový turnaj 
se odehrál v hotelu ATOL. P�i letošní ú�asti 
55 dvojic by se však i ten vešel do pražského 
klubu.  

Zde jsou výsledky: 

Úvodní párový turnaj, 13.10., 27 pár� 
  1. Pokorná – Kurka  64,93 
  2. Batela – Batelová  61,10 
  3. Fogaras – Kovács  59,11 
  4. Píša – Pojman  57,78 
  5. Frank – Sigmund  57,31 
  6. Kulišanová – Tom�íková  57,12 
  7. Ertnerová – Kosi�ka  57,07 
  8. Böhmová – Schulzová  56,19 
  9. Volhejn – Svoboda  53,17 
10. Vajdová – Vozábal  50,95 

Paton , 14 tým�, 14.10. 
1. Printtech (HUN) 72 

Fogaras, Kovacs, Fóldi F., Fóldi J. 
2. Šajny 69 

Pokorná, Kop�iva, Svoboda, Volhejn V. 
3. Martynek 66 

Jelínek P., Sigmund, Vondrá�ková L., 
Martynek ml. 

4. Sukuto 64 
Kulišanovi, Suchá, Tom�íková 

5. Nula  63 
Vrko�, Kuk, Nulí�ek, Lauer 

Hlavní párový turnaj, 55 dvojic, 16.10. 
1. Erdeová – Hnátová 60,92 
2. Fogaras - Kovacs (HUN)  59,95 
3. Vozábal – Zadražil 58,69 
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4. Foldi - Zold (HUN)  57,58 
5. P�kný – Zají�ek 57,43 
6. Erde – Mašek 56,47 
7. Bahníková – Mráz 56,19 
8. Kielczewski - Wlad (POL)  55,47 
9. Holý – Nulí�ek 54,92 
10. Lan�ová – Svobodová 54,73 

 
Vít�zky párového turnaje 

Hlavní turnaj tým�, 18 tým�, 15. a 17.10. 
Jak už se i u nás stává dobrým zvykem, 

byl turnaj p�enášen na internetu, kde jsem jej 
také spolu s více 200 diváky z celého sv�ta 
sledoval. A zde je skórovací lístek poslední-
ho zápasu, který o vít�zi rozhodoval 
v podání Vuegraphu Bridge Base. 

 
Po oukávacích dvou partiích, kdy o skóre 

rozhodovala konzervativn�jší licitace, vydra-
žili Bahník – Svoboda p�kných 6♠♠♠♠.  

rozdání 27, 
oba v první 
rozdával S 

♠♠♠♠743 
♥♥♥♥J94 
♦♦♦♦1062 
♣♣♣♣10982 

 

♠♠♠♠1052 
♥♥♥♥AK7632 
♦♦♦♦753 
♣♣♣♣Q  

♠♠♠♠AKQJ96 
♥♥♥♥85 
♦♦♦♦AJ8 
♣♣♣♣64 

 

♠♠♠♠8 
♥♥♥♥Q10 
♦♦♦♦KQ94 
♣♣♣♣AKJ753 

 

Na první pohled vypadá 12 zdvih� bez 
problém�, protože prosnapneme srdce, ale 
po dvou kolech tref� se vše pokazí. Pokud 
nejsou trumfy 2-2, není na st�l p�echod. 
Škoda, že st�l má tak malý druhý trumf. 
Pokud by byla jen zam�n�na ♠♠♠♠5 a ♠♠♠♠7, pou-
žil by hlavní hrá� vypracovaná srdce jako 
trumfy a pak p�ešel na ♠♠♠♠7 na st�l. Zde se ale 
nedalo nic d�lat a tak ztráta 11 IMP vypadala 
osudov�. 

Když v rozdání 29 nevyužil ani jeden tým 
možnost vydražit 6♦♦♦♦ na šanci trochu p�es 
50%, rozhodovala o všem poslední partie na 
obrázku vlevo. V ní jdou p�i trochu pe�liv�j-
ší sehrávce na EW 4♠♠♠♠. V otev�ené je odbrá-
nili 5♣♣♣♣ jen -1, ale v zav�ené se 5♥♥♥♥ kontra -5 
ukázalo až p�íliš drahé a 16 IMP rozhodlo 
zápas i turnaj ve prosp�ch Acolu. 

1. ACOL 182 Bahníková, Bahník, 
Mráz, Svoboda 

2. Acolvik 177 Pokorná, Kurka, 
Hradil M, Jelínek Z. 

3. AMBO 167 Kop�iva, Vond�ich, 
Svobodová, Erde 

4. Bahníci 165 Holý, Bahník M, 
Bahník O, Bahník Š 

5. Print(t)ech 
(HUN) 162 Fogaras, Kovacs, 

Foldi, Zold 
� 
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Lámejte si hlavu – 
�ešení 
���������	�

Problém 1 
Závazek 7♠, výnos ♣K. 
 

 ♠♠♠♠AJ105 
♥♥♥♥J6 
♦♦♦♦K105 
♣♣♣♣5432 

 

♠♠♠♠84 
♥♥♥♥Q873 
♦♦♦♦J94 
♣♣♣♣KQJ10  

♠♠♠♠932 
♥♥♥♥K105 
♦♦♦♦72 
♣♣♣♣A9876 

 

♠♠♠♠KQ76 
♥♥♥♥A942 
♦♦♦♦AQ863 
♣♣♣♣- 

 

Musíte zahrát na obrácený st�l a k tomu 
pot�ebujete na st�l o jeden p�echod více, než 
máte na vysoké karty. Snapnete tref a na st�l 
p�ejdete impasem na kárového kluka, pak 
znovu snapnete tref a op�t p�ejdete na st�l 
károvým králem. Následuje t�etí p�ebitek, 
dotrumfování a dohrání na kára. 
Problém 2 

 ♠♠♠♠AQ 
♥♥♥♥Q93 
♦♦♦♦AK842 
♣♣♣♣KJ8 

 

♠♠♠♠J954 
♥♥♥♥K8652 
♦♦♦♦75 
♣♣♣♣102  

♠♠♠♠K7632 
♥♥♥♥AJ74 
♦♦♦♦3 
♣♣♣♣Q95 

 

♠♠♠♠108 
♥♥♥♥10 
♦♦♦♦QJ1096 
♣♣♣♣A7643 

 

 

Západ Sever Východ  Jih 
Salomaa  Backstrom  
 1♦ pas 2♦ 
pas 3 BT pas 4♦ 
pas 4♠ pas 5♦ 
pas pas pas  

Jak sehrát 5♦ ze Severu po ♥7 do krále 
a ♠5 zpátky?  

Sue Backstromová, hrající na Mistrovství 
Evropy v Malmö za finský Open tým, nalez-
la skv�lý výnos malým srdcem, když Sever 
vynechal srdcový cue-bid. Hlavní hrá� za-
impasoval vrácený pik a pak již neexistovala 
cesta ke spln�ní závazku. 

Mohl ale zahrát lépe. Z výnosu se zdá, že 
Západ má ♥AK, a tak by možná s délkou 
v srdcích a ♠K zasáhl. Hlavní hrá� tedy 
m�že vzít pik esem, eliminovat trefy a zahrát 
pik na nucený výnos. Splní, je-li ♠K za 
impasem, nebo pokud sedí tref. Tedy na 
pravd�podobnost stejná šance jako na impas 
pikový, ale na indikace mnohem v�tší. 
Problém 3 

Jak sehrát 4♥ z Východu po pikovém vý-
nosu? 

 ♠♠♠♠9864 
♥♥♥♥A5 
♦♦♦♦AJ98 
♣♣♣♣J72 

 

♠♠♠♠AQ5 
♥♥♥♥Q832 
♦♦♦♦K107 
♣♣♣♣AQ4  

♠♠♠♠K2 
♥♥♥♥KJ1094 
♦♦♦♦642 
♣♣♣♣1063 

 

♠♠♠♠J1073 
♥♥♥♥76 
♦♦♦♦Q53 
♣♣♣♣K985 

 

Nic nezkazíme, pokud si p�idáme šance 
p�evést partii do výhodné koncovky. Nap�ed 
vytrumfujeme. Pokud má srdcové eso Sever, 
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musí pasivn� vrátit srdce nebo pik. Pak zku-
síme trefový impas, a pokud sedí, je již zá-
vazek doma. Na pik zahodíme tref, odehra-
jeme eso trefové, snapneme poslední tref 
a hrajeme káro do desítky. Je zajímavé, že 
tuto linii sehrávky na mistrovství Evropy ve 
Švédsku mnoho sehrávajících p�ehlédlo. � 

Licita�ní sout�ž 
���������	�

Problém 1 
Oba v první, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
 pas 1♠ pas 
2♦ pas 3♣ pas 
3♠ pas ?  

E:   ♠AQJ85   ♥K   ♦K  ♣QJ9732 
Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
1♥ pas 1♠ pas 
?    

W:   ♠AQ86   ♥J8643   ♦KQJ5  ♣- 
Problém 3 
Oba v druhé, rozdával Jih, týmy. 

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

 W:   ♠9   ♥AKQ87   ♦K7654  ♣65 
Odpov�di: 

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

Problém 1 
David Vozábal: 
4♠. V rámci toho, že 3♣ byly manšforsing, 
mám list do slemu naprosto nevhodný - 
figury v krátkých barvách a v dlouhých 
trefech, které nemám kam uklidit, jen QJ. 
Dále je tém�� jisté, že partner má jen 3-list 
pikový. Aby slem šel, musí mít partner mi-
nimáln� 4 figury z t�chto p�ti: král pikový, 
ob� �ervená esa, AK v trefech. S takovým 
listem m�že jít p�es 4♠ dál sám. 
Otakar Svoboda: 
4♠. P�kný šestnáctibodový optický klam, ale 
na to panel asi nesko�í. Realita je, že chybí 
3 esa a 2 krále. Mimoto Západ má pravd�po-
dobn� jen 3-listý fit, (v�tšina hrá�� dnes 
používá se 4-listou podporou n�jakou kon-
venci - t�eba 2 NT). Vypracovat trefy - t�eba 
proti singl esu - pak nemusí vyjít.  
Anatol Filip: 
4♠. P�íkaznou situaci jsem již vyvolal hláš-
kou 3♣ a tím jsem svou píse� již zazpíval. 
Jan Martynek mladší: 
3 BT. Mám dohodu, že po silném sfitování 
na 3. stupni je hláška 3NT vy�kávací a cue-
bid slibuje krátkost. V mém listu jsou sice 
2 krátkosti, ale jsou to singl králové a navíc 
jeden z nich je do partnerovy barvy, takže je 
s klidem zatím zap�u. 3 BT mají tu výhodu, 
že hned zjistím, jestli má partner trefový 
cuebid a pokud ano, tak mu budu moci uká-
zat krále karového (do partnerovy barvy se 
krátkost necuebiduje a navíc jsem už krát-
kost vylou�il). 
Karol Lohay: 
4♥♥♥♥. Pekná karta 5 stratových zdvihov, mož-
no sa pokúsi o malý slem, cue bid asi part-
nerovi pomôže. 
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�tená�i: 
EW v první 
rozdával N 

♠♠♠♠942 
♥♥♥♥A9732 
♦♦♦♦J732 
♣♣♣♣4 

 

♠♠♠♠K76 
♥♥♥♥J1064 
♦♦♦♦A85 
♣♣♣♣AK8  

♠♠♠♠AQJ85 
♥♥♥♥K 
♦♦♦♦K 
♣♣♣♣QJ9732 

 

♠♠♠♠103 
♥♥♥♥Q85 
♦♦♦♦Q10964 
♣♣♣♣1065 

 

Rozdání 17 z 25 kola Open na ME 
v Malmö. Jak správn� zhodnotil Ota Svobo-
da, karta Východu má sice mnohem menší 
cenu, než na jakou vypadá, ale dva singly 
jsou dva singly. Hezká konvence doporu�ená 
Martensem na jeho školení je dražit po fitu 
drahé barvy na t�etím stupni jako pokus 
o slem krátkosti a bez krátkosti 3 BT. Hlášky 
4♦ a 4♥ by vyjad�ovaly p�íslušné singly 
a 4♣ pak ukazují v tomto sledu oba. 
�tená�i tentokrát zvolili hlášku, kterou ex-

perti zcela vylou�ili – cuebid v barv� partne-
ra – a dávali nej�ast�ji 4♦ v 27% nebo 3 BT 
ve 23%. Spektrum další dražby bylo ale 
velmi široké a vyskytovaly se v n�m všechny 
hlášky na �tvrtém stupni. 

Problém 2 
David Vozábal: 
3♠. Tady mají výhodu ti, u kterých jsou 2♣ 
forsing (mohou sko�it na minisplintra 3♣), 
nebo ti, kte�í hrají fragment - sko�í na 3♦. 
Protože pat�ím k té zbylé skupin�, volím 
naturální hlášku odpovídající síle listu. 2♠ 
jsou málo, 4♠ ostré. 
Otakar Svoboda: 
3♦. Hrajete-li fragmenty m�žete dražit 3♦ = 
singl tref nebo 4♦ = trefová chicana. Po 4♦ 

ale hrozí nebezpe�í, že s ohledem na p�íšer-
nou srdcovou barvu dojdete do nesmyslného 
slemu. Jsem tedy pro 3♦, ale partnerovu 
stopku 3♠ ur�it� dorazím do �ty�. Ze dvou 
d�vod�: zaprvé partner mohl brzdit kv�li 
srdcové krátkosti - a to je zde naopak plus - 
ale p�edevším je to týmák a nem�žu riskovat 
nevydraženou manš v druhé. Pokud hraji 
splintery, �eknu trefovou krátkost na podob-
ném principu. 
Anatol Filip: 
4♦. V pražském Acolu trefová šikena + 
4-listá podpora. 
Jan Martynek mladší: 
4♠♠♠♠ . na 4♣♣♣♣ (splinter) mám málo, na 2♠♠♠♠ zase 
moc. Pokud m�žu použít hlášku 3♦♦♦♦ jako 
"fragment bid" - krátkost trefová a síla aspo� 
na výzvu, tak to ud�lám. Pokud v systému 
fragmenty nemám, tak dám (jsme ve II.) 
p�ednost p�ímému skoku na hru (slibující 
spíše rozlohový list, s pravidelným silným 
listem bych mohl rebidovat 2 BT). 
Karol Lohay: 
4♣. Nie je �o uvažova, splinter je na mies-
te. 
�tená�i: 
V americké dražební sout�ži rozd�lili experti 
své hlasy: 3♠ - 12x, 4♣ - 5x, 2♠ - 3x, 4♠ - 
2x, 2♦ - 2x. Stejn� jako u nás se tedy rozho-
dovalo mezi ukázáním krátkosti a p�ímým 
zvýšením v po�adí nebo skokem. Až polovi-
na Ameri�an� volila pro n� typické p�ímo�a-
ré 3♠, když 4♣ ozna�ili za p�elicitování 
a 2♠ za podlicitování. 
�tená�i u nás dražili odvážn�ji a až ve 

32% p�ípad� volili 4♣. K nim je nutní ješt� 
p�ipo�íst 18% za 4♦ také ve smyslu ukázání 
trefové krátkosti. Teprve za nimi se umístil 
americký favorit 3♠ se 23%. Inu, proti Ame-
rice hrajeme p�kn� ost�e. 
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Problém 3 
David Vozábal: 
Pas. Nejpravd�podobn�jší cesta k plusovému 
skóre. Partner má tak�ka jist� rozlohu 4225, 
možná 4135, ale i tak bude barevný závazek 
na 3. stupni nejspíš horší než 2NT. 
Otakar Svoboda: 
3♣. Partner má lepší trefy než pikové držení, 
barevný závazek bude bezpe�n�jší. 
Anatol Filip: 
3♦. Hláška, která ješt� stále hraje na všech 
strunách. Stále je otev�ená možnost r�zných 
�áste�ných závazk�, ale i hry. 
Jan Martynek mladší: 
Pas. 3♦ by sice mohly být nejlepší partscore 
ale u m� by to byl forsing - hledání nejlepší-
ho celoherního závazku (3 BT, 4♥♥♥♥, 5♦) dle 
zásady "radši budu hrát lepší manš než lepší 
�ásák". Takže te� musím pasovat. 
Karol Lohay: 
3♦. Je potrebne dolicitova rozlohu, partner 
už bude vedie, �o s tým �alej. 
�tená�i: 
Jak dražili experti v Americe? 3♦ - 4x, pas - 
3x, 3♣ - 2x. B�žní Ameri�ané licitovali 
prakticky jen 3♦. Také naši �tená�i volili 
v�tšinou v 48% 3♦. Další možnost byla pas 
se 33% a ostatní hlášky již jen sporadicky. � 

Domácí výsledky 
Tomáš Fo�t  
Vrchoviny 2004 

Vít�zem tradi�ního letního individuálu, 
po�ádaného letos v zá�í, se stal individuálový 
specialista Michal Kopecký. Losovaný páro-
vý turnaj vyhráli Jelínek ml. – Martynek ml. 
VC �eské Bud�jovice 3.-5.9., 36 pár� 
  1. Pokorná – Svoboda 63.57 
  2. Vajdová – Vozábal 60.86 

  3. Dít�tová E. – Baláš 57.69 
  4. Pivni�ka – Vrko� 57.47 
  5. Erdeová – Hnátová 56.73 
  6. Hoderová – Kopecký 56.39 
  7. Jelínek Z. - Martynek ml.  54.69 
  8. Vondrá�ková L. – Sigmund 54.47 
  9. Zají�ek – Stupka 54.24 
10. P�kná – P�kný 53.62 
VC �eské Bud�jovice 3.-5.9., 11 družstev 
1. �ízci kpt. Nulí�ek 127 
 Jelínek Z., Martynek jun.*, Macura* 
2. Velká Morava kpt. Haman 122 
 Picmausová, Picmaus, Kotecký 
3. PTZT kpt. Zají�ek 119 
 Pokorná, Svoboda, P�kný 
4. Deri kpt. Ty� 114 
 Dít�tová E., Baláš, Fo�t 
5. Vlasá�i kpt. Vozábal D. 113 
 Vajdová, Pulkrab, Šlemr 
VC Perníkový tref 2004 
Párový turnaj 18.9.2004, 59 dvojic 
  1. Wdowiak E.-Wdowiak S POL 62.86 
  2. Bahník Petr-Svoboda O. BKP 61.09 
  3. Haman-Pivni�ka BRN-BKP 60.39 
  4. Poslednik-Wachnowski POL 60.20 
  5. Martynek-Martynek j*PAR-BKP 59.13 
  6. Vozábal D. –Zadražil BKP 59.11 
  7. Boche�ski-Mieczkowski POL 57.75 
  8. P�kný-Zají�ek CBM-NEK 56.86 
  9. Kop�iva-Vond�ich BKP 56.50 
10. Vondrá�ková*-Jelínek P.* BKP 56.35 
Turnaj tým�. 17. a 19.9.2004, 19 tým� 
1. ACOL 78 
 Bahníkova E.-Svoboda, Bahník P.-Mráz 
2. Poživa�ní samci 58 
 Pulkrab P.-Šlemr, Vozábal D.-Zadražil 
3. Salati 53 
 Martynek j.*-Jelínek P.*, Fo�t-Jelínek Z. 
4. Dabl Morag 52 
 Makatrewicz - Stanczak, 
 Bochenski -Mieczkowski  
5. AMBO 50 
 Frabša j.-Hlavá� R., Kop�iva-Vond�ich  
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Bridžový týden v Tatrách 

 
Turnaj družstev, 18 tým� 
1. Košice 164 
 Boros - Munka, Lohay - Ploš�ica 
2. Klasik 162 
 Ochvat - Rezek, Kostková - Krátký 
3. Tom�íková 156 

Frabša j.-Hlavá� R, 
Tom�íková - Nesvadba 

4. Gyor 150 
 Hajos - Horvath, Banki - Hittmann 
5. JZD Liban 147 
 Vajdová - Vozábal, Hradil M.-Jelínek Z. 
Párový turnaj, 48 dvojic 
1. Hugie� I.-Hugie� L. POL 62.00 
2. Dula-Henc SVK 58.65 
3. Ochvat-Rezek CZE-SVK 58.56 
4. Hradil M.-Jelínek Z. CZE 58.25 
5. Lohay-Ploš�ica SVK 57.00 
6. Klim�ík-Menyhért SVK 55.72 
7. Grosmanová-Grosman CZE 55.53 
8. Jedli�ka M.-Tom�áni SVK 54.70 
9. Stachowski-Waligórski POL 54.50 
10. Vajdová-Vozábal D. CZE 53.85 

Krátce 
���������	�

Kalendá� turnaj� EBL 
• 2005, Tenerife, Kanárské ostrovy, Špa-

n�lsko, 18. �ervna – 2. �ervence – 2. ev-
ropské otev�ené mistrovství. 

• 2005, Wroclaw, Polsko, 14. – 24. �er-
vence – 20. evropské juniorské mistrov-
ství. 

• 2005, Brussels, Belgie, 13. - 16 �íjna – 
4. evropský pohár šampión�. 

• 2006 Verona, Itálie, Fiera Congress 
Palace, 10.-24.�ervna, otev�ené mistrov-
ství sv�ta. 

• 2006, Warsaw, Polsko, 12. – 26. srpna –
48. evropské mistrovství tým�. 

• 2007, Stavanger, Norsko, 16. – 30. �er-
vence –3. evropské otev�ené mistrov-
ství.  

� 

Odposlechnuto 
0����1	#	�����

� Po skon�ení velké ceny p�i �ekání na vý-
po�et po�adí si povzdechne hrá�: „Také 
bych jednou cht�l, aby za mnou chodili 
soupe�i, ptali se kolik procent jsme ud�lali 
v druhém kole, a po�ítali, zda jsou p�ed 
nebo za námi.“ Jeho partner suše odpoví-
dá: „Ti, kte�í by se námi mohli srovnávat, 
už dávno odjeli“. 

� „Do kolika pasujete odpov�� na zaháje-
ní,“ ptají se soupe�i. „Do �ty�,“ odpovídá 
hrá�. „Ale vždy je už p�l šesté“, diví se 
druhý soupe�.  

� Hlavní hrá� sehrává 3 BT poté, co LHO 
zasáhl v pikách a sám vynáší dámu piko-
vou. V ruce má druhé eso a na stole se 
v této barv� objeví t�etí kluk. I ptá se sou-
pe�e, zda ze sledu vynášejí nejvyšší nebo 
... jinak (ani se mu necht�lo vyslovit to ci-
zí slovo Russinov). "Samoz�ejm� nejvyš-
ší!" odpovídá RHO. "A v tomto p�ípad�?" 
– ukazuje hlavní hrá� na kluka na stole. 
"V tomto p�ípad� partner vynesl singla", 
rozhodl obránce.  

�  


