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Nové t řídy 
Jaroslav Hájek  
 
V červenci skončila další bridžová sezóna, 
po mnoha bojích a soutěžích z ní vyšli vítěz-
ně především tito hráči. 
 

Na prvním místě bychom měli jmenovat 
nové doživotní mistry. Mladá generace se 
opravdu činí, protože tuto elitní skupinu 
obohatila hned o tři členy – jsou jimi Petr 
Pulkrab, Jakub Šlemr a pozici nejmladšího 
mistra v republice po Honzovi Martynkovi 
přebírá Milan Macura, který stále ještě patří 
do kategorie junior. Pokud však zopakuje 
své vynikající výkony Michal Kopecký, 
připraví Milana o tento primát už příští rok. 
Michal je jediným českým bridžistou, který 
může rozšířit řady mistrů po příští sezóně, 
pokud splní mistrovskou podmínku. 
 

Novými kandidáty mistra se stávají Eva 
Dítětová a Jiří Baláš. Svou první ze dvou 
nutných kandidátských podmínek letos zís-
kali Pavel Kučera, Zdeněk Laštovička, Ka-
mil Žylka a Lukáš Teichmann. O kandidát-
skou třídu naopak letos přišli Jaroslav Holý, 
Jiří Mašek a Zdeněk Pírek. V ohrožení pro 
příští rok jsou čerství držitelé Dítětová 
a Baláš a také Miroslav Hradil. Pokud si 
chtějí kandidáta udržet, musí nutně splnit 
kandidátskou podmínku. 
 

A teď bude následovat výčet bridžistů, kteří 
na své cestě k bridžovému mistrovství nově 
povýšili. Všem patří veliké gratulace. 

První výkonnostní třídu letos nově získali 
Helena Novotná, Jitka Kotěšovcová, Monika 
Kyptová, Jiřina Slaninová, Jaroslav Maňák, 
Jan Škalda, Bohumil Kocián a Jan Peka. 
 
Druhou výkonnostní třídu letos nově získali 
Jana Březinová, Jana Vítečková, Eva Skyvo-
vá, Kateřina Gucklerová, Blanka Petrásková, 
Berenika Králíková, Kristýna Schulzová, 
Jana Bambasová, Helena Maternová, Zdeňka 
Dvořáková, Jiřina Sochorová, Jaroslav Pe-
trásek, Jan Nedbal, Jiří Červenka, Pavel 
Snopek, Petr Herrmann, Václav Drábek, 
Miloš Pilař, Karel Vidimský, Martin Kra-
mář, Jiří Kálal, Jan Slanina, Jiří Kosmel, 
Jaroslav Paďour a Jan Cícha. 
 
Třetí výkonnostní třídu letos nově získali 
Blanka Šťastná, Drahoslava Zbořilová, Mi-
lena Večerková, Věra Poláčková, Marie 
Jarošová, Yveta Štaralová, Marie Rosolová, 
Hana Kynclová, Stanislava Krebsová, Jana 
Lerchová, Jan Králík, Zdeněk Friš, Ondřej 
Kafka, Ondřej Gallik, Vojtěch Šindlář, Ja-
romír Vaněk, Edvard Outrata, Pavel Vlasák, 
Zdeněk Kalvoda, Vladimír Macek, Jan Ko-
márek a David Hradecký. 
 
Čtvrtou výkonnostní třídu letos nově získali 
Dagmar Gajdošová, Kateřina Pavelková, 
Marcela Rubáčová, Lucie Krečmerová, Hana 
Dostálová, Nelly Štáfková, Helena Šmídko-
vá, Ludmila Ševčíková, Jana Zerzaňová, Jiří 
Foukal, Albert Diok, Vít Kozikowski, To-
máš Kedra, Michal Kedra, Jan Meduna, 
Alexander Zawadski, Piotr Zak a Vojtěch 
Obadálek.  
� 
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ME 2008 v Pau 
– výsledky 
Tomáš Fořt  
 
Mistrovství přineslo několik překvapení. 
Naštěstí mezi ta pozitivní patřil výkon naše-
ho Open družstva, které dosáhlo nejlepší 
umístění v dosavadní historii mistrovství 
Evropy. 
 
Bojovalo se o medaile pro první tři, ale 
i postup do Bermuda Bowl pro prvních šest 
a právo vítězů lig v účasti v Poháru šampió-
nů pro prvních deset družstev.  
 
Naše družstvo zůstalo těsně před branami, 
když skončilo na skvělém 13. místě z 38 
účastníků. Ale upřímně řečeno i účast na 
tomto 14-ti denním mistrovství přinesla pro 
většinu účastníků nutnost finančních obětí, 
namátkou propadnutá letenka po skončení 
základní části a nutnost zakoupení nové, 
prodloužení pobytu o další týden atd. A i 
přes částečné nalezení řešení, přeci jen tyto 
peníze musel někdo uhradit. Dalším problé-
mem je dovolená, protože pro většinu druž-
stva je již trochu problém využit polovinu 
dovolené na Mistrovství Evropy. A jakkoliv 
bych postup na Bermuda Bowl našemu druž-
stvu velice přál, dovedu si také představit 
obrovské problémy, které by přinesl. Ale 
bohužel tyto problémy nebude muset ještě 
letos náš bridž řešit, protože na desáté místo 
nám chybělo 31 VP a na postupové šesté 
dokonce 42 VP.  

 
 
Celé družstvo hrálo velmi dobře a letošní 
úspěch přičítám i kapitánovi, který zvolil 
správnou strategii nasazování.  
 
Volhejn – Kopecký drtili družstva z dolní 
poloviny tabulky, což jsme na dřívějších 
mistrovstvích nikdy příliš neuměli a Kurka – 
Mráz, jejichž kvality se ještě jasněji ukázaly 
ve finále, udrželi ta silná. Vozábal – Šlemr 
hráli dlouhou dobu skvěle, ale ke konci tur-
naje se začala projevovat méně dokonalá 
sehranost, než měly ostatní dvojice. Také 
bych řekl, že pro všechny naše hráče byla 
dvoutýdenní soutěž na hranicích jejich sil, 
a že jich opravdu vydali maximum. 
 

 
Mistři Evropy 2008 – Norové 
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Pořadí open: 

1. NORWAY 299 

2. RUSSIA 287 

3. GERMANY 286 

4. BULGARIA 285 

5. ITALY 279 

6. NETHERLANDS 273 

7. DENMARK 269 

8. ICELAND 265 

9. FRANCE 263 

10. SWEDEN 262 

 
O stříbro a bronz se bojovalo až do konce a 
týmy na druhém a čtvrtém místě dělí pouhý 
1 VP. Italové ještě kolo před koncem okupo-
vali nepostupovou pozici a hráli poslední 
kolo s vedoucími Němci. Porazili je 25:5 a to 
jim získalo postup a Němce stálo zlato. 
 
V ženách zvítězili favorizované Francouzky. 
Naše družstvo skončilo na 15. místě z 25 
účastnic a nepomohla ani návštěva slavného 
poutního místa v Lurdech. Na postup do 
Bermuda Bowl s první šesticí by bylo třeba 
o 65 VP více.  

 
Mistryně Evropy 2008 – Francie 

Pořadí žen: 

1 FRANCE 466 

2 ITALY 450 

3 SPAIN 442 

4 SWEDEN 435 

5 GERMANY 426 

6 DENMARK 425 

7 POLAND 423 

8 NETHERLANDS 416 

  ENGLAND 416 

10 NORWAY 415 

 

 
Naše ženy počítají výsledky 

 
V seniorech zvítězili Turci před Švédy 
a Belgií. Čtvrté místo seniorů Polska je je-
jich jediným postupovým místem na Bermu-
da Bowl. České seniorské družstvo se letos 
mistrovství nezúčastnilo. 
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Mnoho zápasů bylo letos promítáno v pří-
mých přenosech v bridžorámě a na interne-
tových serverech BBO a Swan. 
 

 
Hrací místnost bridžorámy 

 
Zápasy před televizními kamerami kladou 
velké nároky na soustředění hráčů. A ne 
každý miluje, když jej při hře sleduje několik 
set lidí v přímém přenose v sále a ještě něko-
lik tisíc na internetu. Někteří se na to ovšem 
přímo těší. 
 

 
Vít Volhejn v zápase proti Finům 

 
A ještě jedno zajímavé rozdání v podání 
Davida Vozábala z tohoto veledůležitého 
kvalifikačního zápasu s Finy, kteří ač většinu 
času bojovali na čele, nakonec skončili mezi 
nepostupujícími družstvy. 
 

Rozdání 13. Rozdával Sever. Oba v druhé. 

  

♠ J 9 7 6 5 4 3  
♥ K 9 6 4  

♦ -  
♣ J 9  

♠ K Q T  
♥ -  

♦ Q J 7 5 4 3 
♣ K T 7 5  

 

 

♠ -  
♥ A Q J 8 5 2  

♦ A T 8 6  
♣ Q 8 2  

  

♠ A 8 2  
♥ T 7 3  

♦ K 9 2  
♣ A 6 4 3  

 
David Vozábal sehrával 6♦ ze Západu. Na 
výnos malým srdce položil ♥J, které drželo, 
a sám hned přebil další srdce. Pak následoval 
trumf a nepříjemné překvapení, Sever nepři-
znal. David vzal esem, odehrál srdcové eso, 
na které zahodil tref, a snapl srdce. Nyní 
přebil pik a zahrál ze stolu velkou srdcovou 
dámu. 

  

♠ 9 7 6 5 4 
♥ - 

♦ -  
♣ J 9  

♠ K Q  
♥ -  

♦ Q J 7 
♣ K T  

 

 

♠ -  
♥ Q 8 

♦ T 8 
♣ Q 8 2  

  

♠ A 8 
♥ - 

♦ K 9 
♣ A 6 4  
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Srdcovou dámu přebil Jih králem a David 
zahodil K z K10! Jih se bál zadat trefový 
zdvih výnosem esa a tak raději pasivně po-
kračoval trumfem. 
 
Ale pasivita většinou nedochází odměny. 
Sever také nejistý situací v trefech zahodil 
klíčovou kartu ♣9. Hlavní hráč nyní prostě 
vezme na stole desítkou károvou, na posled-
ní srdce zahodí poslední tref a zahrání ♣Q 
vypracovává ♣8, na kterou je ještě vstup 
posledním trumfem stolu.  
 
Na mistrovství se objevila nová míchačka, 
která pozná obrázky karet i bez čárových 
kódů. 

 
 
Další evropské akce se ponesou asi stále ve 
stejném rozmáchlém duchu, protože na tis-
kové konference EBL na dotaz odpovědělo, 
že náklady na mistrovství se pohybovaly 
kolem jednoho milionu Euro a nemá v úmys-
lu přijímat jakékoliv kompromisy snižující 
dosažený standard. 
� 

 

Velká cena 
Znojma 
Tomáš Fořt  
 

 
 
V impozantní budově Louckého kláštera 
v sále s obrovskými kostelními barokními 
obrazy se konala první Velká cena Znojma. 
A troufám si říci, že co do kvality jí již těžko 
v letošním ročníku nějaká jiná překoná. Kdo 
se letošního Znojma nezúčastnil, může jen 
trpce litovat. Ale naštěstí bude za rok další 
šance.  
 

 
 
Na rozdíl od jiných soutěží byly vklady 
běžné a ceny obrovské. Sponzoři dali na 
ceny celkem neuvěřitelných 34 tisíc. Jen 
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v hlavním párovém turnaji bylo 8 cen za 
pořadí a 5 speciálních cen. První cena ve 
Velké ceně byla 6 000 Kč, v týmech 5 000 
Kč a ve vedlejším párovém turnaji 1 500 Kč.  
 
Je to samozřejmě zá-
sluha místních organi-
zátorů především Hon-
zy Pivničky, Milana 
Homolky, Borka Bra-
bence, Jarmily Plánské 
a dalších místních 
bridžových hráčů 
a přátel vodo-cyklo-
turistické skupiny. 
 
Velkou cenu zahájil místostarosta Znojma 
Mgr. Marian Keremidský. Prohovořil také 
doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA, rektor 
VŠKE, který vzbudil velký potlesk, když 
uvedl, že uvažuje o výuce bridže na jeho 
vysoké škole. Dobrou hru nám popřál i další 
z velkých sponzorů Ing. Petr Mahel, který 
"na zelené louce" během patnácti let vybu-
doval prosperující továrnu H&M s.r.o. na 
výrobu plastových oken a zimních zahrad. 

 

Samozřejmě nelze 
opomenout podporu 
Znovína, v jehož 
prostorách se turnaj 
odehrával. Všichni 

účastníci také doslali dárkovou tašku s lahví 
dobrého rulanského šedého a lahvičkou 
svatovavřineckého.  
 

 
 
Večer ovšem na řízené – alespoň zpočátku – 
ochutnávce s výkladem ve sklepích Znovína 
mohl každý vypít, co snesl. 

 
 
O vysoké ceny se zasloužili i další štědří 
příznivci bridže: 
 

 
Ing. arch. Radomír Kaman 
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Bahník – Svoboda 

 
Úvodní párákový turnaj, 18 dvojic 
  1. Bahník P. – Svoboda O.  68.99 % 
  2. Kuk – Vrkoč P.  57.45 % 
  3. Šlemr – Martynek j.  56.97 % 
      Fiala E. – Kalužík  56.97 % 
  5. Pivnička – Kopřiva  55.72 % 
  6. Kořínek – Maňák  54.81 % 
  7. Bahníková – Svobodová P.  53.37 % 
      Heroutová – Tichá M.  53.37 % 
  9. Galbavá – Galbavý  50.96 % 
10. Dítětová – Fořt  49.28 % 
 

 
Zdeněk Jelínek přebírá cenu za vítězství 

Dvoukolová VC Znojma, 29 párů 
  1. Holý – Jelínek Z. 59.38 
  2. Pivnička – Kopřiva 58.34 
  3. Šídlová – Pulkrab j. 56.66 
  4. Bahník P. – Svoboda O. 55.80 
  5. Šlemr – Martynek j. 55.62 
  6. Galbavá – Galbavý 55.54 
  7. Haman – Kocián B. 55.46 
  8. Kořínek – Maňák 54.69 
  9. Holič – Ochvat 54.54 
10. Bahník M. – Šklíba 54.15 
 

 
 
Turnaj družstev, 9 týmů. 
1. ACOL 103.0 
 Svobodová – Svoboda, Bahníková – Bahník 
 

2. Mamini mazánci 74.0 
 Hájek – Kubala, Heroutová – Tichá M. 
 

3. Memphis 71.0 
 Kuk – Vrkoč, Kopřiva – Pivnička 
 

4. Hermanek 69.5 
 Galbavá – Šlemr, Galbavý – Martynek j. 
 

5. Kobra 68.0 
 Haman – Kocián, Kučera – Winter 
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Z úvodního párového turnaje pochází i ná-
sledující rozdání 22. 
 
 ♠KQ6 

♥J84 
♦QJ83 
♣982 

 

♠- 
♥AK9632 
♦K652 
♣A104 

 

 

♠AJ942 
♥Q 
♦A1074 
♣KJ5 

 ♠108753 
♥1075 
♦9 
♣Q763 

 

 
EW v druhé, rozdával Východ. 

Západ Sever Východ Jih 

Fořt Karhan Dítětová Kunert 

  1♠ pas 

2♥ pas 3♦ pas 

4♦ pas 4 BT pas 

5♣ pas 6♦ pas… 

Závazek vypadá při nejpravděpodobnějších 
rozlohách naprosto pevný, ale je třeba sehrá-
vat trochu opatrně pro případ špatných roz-
loh.  
 
Po pikovém výnosu stůl zahazuje tref a Vý-
chod bere esem. Pak hraje káro do krále 
a káro zpět. Pokud by Sever položil malou, 
přidá bezpečně desítku. U našeho stolu při-
dal Sever správně kluka. Tak jak karty leží, 
může hlavní hráč i propustit, ale kdyby srdce 
nebyla 3–3, vedlo by propuštění k pádu.  
 
Hlavní hráčka tedy vzala esem, odblokovala 
srdcovou dámu, přešla na stůl snapem piky 
a začala tahat srdce. Kdyby srdce byla 4–2, 
měl by ještě v koncovce Jih šanci se prosla-
vit položením ♣Q na malou trefu zahranou 
z ruky, ale v této partii již nebyl problém. 
 
Bohužel výsledek dal „jen“ 75%, protože 
část sálu hrála sice riskantnějších, ale v pá-
rovém turnaji výživnějších 6♥ nebo 6 BT. 
 

 
� 

 10 

 

Slapy, léto 
2008 
Eva Dítětová  
 

 
 
Týden začal jako vždy přivítacím rautem 
s jednohubkami a šampaňským. Pak již 
následovaly ranní jackpoty, odpolední před-
nášky a večerní turnaje.  

Společnost se sešla 
skvělá a tak nebylo 
divu, že téměř každý 
večer jsme po turnaji 
ještě poseděli nad 
rozborem partií nebo 
spíš jen tak u pozdně 
večerního občerstvení. 
Spolu s Isabelou San-
tusovou jsme také 
oslavili její narozeniny. 

 
Přálo nám i počasí, takže jsme si užili také 
výletů do krásné přírody v okolí Slapské 
přehrady. 

 
 

Výsledky turnajů 
Sobota večer, úvodní, 21 dvojic 
1. Čech, Petrovský 68.69 % 
2. Dítětová E., Tomčíková 67.78 % 
3. Vyoralová, Prostecký 65.56 % 
4. Čechová, Petrovská 64.72 % 
5. Kulišanovi 64.65 % 

 
 
Neděle ráno, jackpot, 19 dvojic 
1. Čechovi 67.68 % 
2. Bečka, Urban 65.40 % 
3. Dítětová, Pick 64.14 % 
4. Langerová, Voleníková 59.09 % 
5. Kulišanovi 54.29 % 
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Pondělí ráno, jackpot, 21 dvojic 
1. Fořt, Petrovský 63.13 % 
2. Tomčíková, Pick 62.88 % 
3. Březinová, Sochorová 58.89 % 
4. Kopecká, Zieleniec 58.08 % 
5. Kulišanovi 55.81 % 

 
 
Dvoukolový hlavní turnaj, 23 dvojic 
1. Kulišanovi 62.16 % 
2. Čechovi 59.92 % 
3. Březinová, Sochorová 59.74 % 
4. Gucklerová, Bečka 58.99 % 
5. Dítětová E., Fořt 58.83 % 

 
Putovní poháry memoriálu Zdeňka Grosma-
na osobně předala vítězům prvního ročníku 
Táňa Grosmanová. 
 
Úterý ráno, jackpot, 21 dvojic 
1. Štefanová, Krajícová 63.06 % 
2. Gucklerová, Pick 60.83 % 
3. Čechová, Prostecký 60.00 % 
4. Paříková, Tomčíková 59.34 % 
5. Vyoralová, Fořt 58.89 % 
 

Úterý večer, guláš, 19 dvojic 
1. Vyoralová, Prostecký 65.40 % 
2. Bečka, Gucklerová 62.63 % 
3. Marhounová, Čížková 57.58 % 
4. Dítětová E, Fořt 56.82 % 
5. Petrovští 56.31 % 
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Po turnajích byly k dispozici výtisky rozdání 
s vypočtenými dosažitelnými výsledky, aby 
hráči mohli provádět rozbory partií. 
 
Středa ráno, jackpot, 22 dvojic 
1. Paříková, Fořt 66.14 % 
2. Kulišanovi 65.45 % 
3. Vyoralová, Čechová 63.18 % 
4. Rokosová, Tomčíková 59.32 % 
5. Dítětová E., Čech 58.18 % 
 
Středa večer, tandemový, 22 dvojic 
1. Vítečková, Kulišanová 65.68 % 
2. Weberová, Tomčíková 60.91 % 
3. Dvořáková, Dítětová E. 57.05 % 
4. Dítětová R., Čech 56.14 % 
5. Vyoralová, Čechová 52.95 % 

 
 
Čtvrtek ráno, jackpot, 22 dvojic 
1. Gucklerová, Picková 64.55 % 
2. Březinová, Sochorová 63.41 % 
3. Rokosová, Bečka 62.05 % 
4. Kulišanovi 61.14 % 
5. Dítětová E., Pokorná 60.68 % 
 
Čtvrtek večer, závěrečný, 22 dvojic 
1. Čech, Petrovský 64.55 % 
2. Paříková, Rokosová 61.36 % 
3. Gucklerová, Bečka 56.59 % 

4. Špottová, Štefanová 56.14 % 
5. Tomčíková, Fořt 55.00 % 
    Březinová, Sochorová 55.00 % 
    Čechová, Petrovská 55.00 % 
 
Pátek ráno, jackpot, 21 dvojic 
1. Čechová, Petrovská 63.06 % 
2. Pokorná, Fořt 61.62 % 
3. Gucklerová, Vyoralová 61.39 % 
4. Santusová, Fišer 60.28 % 
5. Čech, Petrovský 58.08 % 
 
Pátek odpoledne, Kůžička 20 dvojic 
1. Fišerovi 66.16 % 
2. Pokorná, Tomčíková 62.37 % 
3. Hoffmannová, Prostecký 61.87 % 
4.  Kulišanovi 61.11 % 
5. Bečka, Urban 57.83 % 
 

 
Páteční turnaj dostal jméno podle přerušení 
na pojídání kůžičky z opékaného prasátka.  
Po skončení turnaje byly předány ceny 
a medaile včetně poháru za nejlepší bridžo-
vou cvičitelku „Buď fit“ pro Libušku Paří-
kovou. Večer následovalo dojedení ostatních 
částí letos velmi povedeného prasete.  
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Pořadí nejlepších hráčů a hráček: 
Hráči:  

  1. Čech 277 
  2. Fořt 250 
  3. Petrovský 221 
  4. Bečka 215 
  5. Kulišan 213 
  6. Prostecký 175 
  7. Pick 138 
  8. Fišer  95 
  9. Zieleniec 94 
10. Urban 92 
 

Hráčky: 
  1. Čechová 262 
  2. Kulišanová 248 
  3. Gucklerová 232 
  4. Dítětová 211 
  5. Tomčíková 210 
  6. Vyoralová 209 
  7. Březinová 185 
  8. Sochorová 166 
  9. Rokosová 165 
10. Petrovská 164 
 

V sobotu následoval již jen poslední jackpot 
s dělením celého vkladu a odjezd domů. 

 
 
Sobota ráno, jackpot, 15 dvojic 
1. Dítětová E., Fořt 71.67 % 
2. Hoffmannová, Gucklerová 60.42 % 
    Březinová, Sochorová  60.42 % 
4. Pokorná, Tomčíková 57.20 % 
5. Fišerová, Prostecký 56.67 % 
 

 
Další fotografie a kompletní výsledky všech 
soutěží jsou uvedené na internetu: 
http://www.bridgecz.cz/Eva/slapy08leto/slap
y0808v.htm 
Příští rok máme rezervovanou opět celou 
kapacitu hotelu. Těším se s vámi nashleda-
nou na Slapech 22.8.-29.8. 2009. 
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V úterním guláši se 
vyskytlo následující 
rozdání, které Alena 
Petrovská splnila, i když 
na první pohled vypadá 
v guláši i po příznivém 
výnosu zcela nesplnitel-
ně.  
 

Rozdání 4, zahajoval Západ, oba v druhé. 
♠7 
♥AKQJ9874 
♦2 
♣A74 
 

 
♠AKQ10986432 
♥- 
♦7 
♣J8 

 
Optimální závazek ze strany NS je 6♠, ale po 
7♦ soupeřů je těžké nedražit 7♠. Do těch 
soupeři, kteří nečekali, že káro projde, na-
štěstí vynesli ♣K.  
 
V běžném turnaji je šance na srdce 3–2, ale 
v guláši je prakticky nulová. Přesto není jiná 
možnost než zahrát srdce. První kupodivu 
prochází, ale druhé již Východ přebíjí trum-
fem. Naštěstí ale trumfovým klukem. Nyní 
již není problém na ♠7 přejít na stůl a vše 
odhodit na srdce. 
 
A dvě dražby ze středečního tandemového 
turnaje. 

Oba v první, rozdával Sever, páry. 
Západ Sever Východ Jih 

 2♦ pas 5♦ 

pas pas ?  
 Východ:   ♠108654   ♥KQ6   ♦-   ♣AJ1064 
 
I když jde o turnaj, kde hrají hráči ze slabší 
skupiny s těmi silnějšími a silnější by měli 
tedy být v dražbě aktivnější, není dobré 
porušovat obecné zásady a tak také Východ 
po bloku s podprimérní kartou nezasáhl. Na 
Jihu ovšem seděla ta silnější hráčka z dvojice 
– Zdena Tomčíková – a ta nelenila a zdvihla 
laťku. Naštěstí si Východ vzpomněl na od-
polední přednášku o reopen a použil netra-
diční reopen na pátém stupni. 5♠, které za-
dražil, šlo kupodivu přesně splnit. Jedinou 
vadou na kráse bylo, že partnerka ač odpo-
lední přednášku také absolvovala, tak zapo-
mněla na základní pravidlo reopen, nezvyšo-
vat partnerovu dražbu, a se svou kartou se 
neudržela a zvýšila do 6♠, ze kterých Vý-
chod již jednou spadl. 
 
NS v první, rozdával Západ, páry. 

Západ Sever Východ Jih 

2♣ 4♥ ?  

 Východ:   ♠KJ86   ♥5   ♦QJ1063   ♣853 
 
Po bloku již není moc velký prostor. 
V tandemovém turnaji takové jemnůstky 
jako kontra na 4♥, ať je již od kohokoliv, 
nejsou domluvené a tak Východ raději zvolil 
4♠. Partnerka měla také 4list a v pikách šlo 
přesně 10 zdvihů, kdežto soupeři by padli 
jen za levných 300. 
� 
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Víkendové 
rozvernosti 
Jan Špírek, Aleš Špírek  
 
Leadership 
 
John C. Maxwell ve své knize „Rozvíjejte 
své vůdčí schopnosti“ píše: „Existuje velmi 
málo knih zabývajících se uměním vést, 
většina se jich zabývá uměním řídit“.  
 
Zastávám stejný názor. Každý z nás jsme 
neustále ve svém životě něčím ovlivňováni, 
někým řízeni a naopak, vykonáváme nátlak 
nebo dáváme příklad ostatním. Sociologové 
uvádějí, že 90% lidí má výhrady ke svému 
vedoucímu. Tedy člověku, který je řídí, 
mnohdy vzbuzuje strach, když hledá viníka 
při určitém selhání, přikazuje jak se má co 
udělat atd.  
 
Lidé v převážné míře inklinují k jedincům, 
kteří mají přirozenou autoritu. Kteří ostatní 
neřídí, ale vedou. Tito lidé mají pochopení 
pro problémy ostatních a ukazují vlastním 
příkladem, jak tyto problémy řešit. Soustře-
ďují se na kladné stránky každého jednotliv-
ce a dodávají ostatním sílu a důvěru v jejich 
vlastní schopnosti. Pro takového člověka 
existuje pojmenování: „ Leader“. 
 
Slovo Leader po II. světové válce téměř 
vymizelo z české mluvy, protože jeho pře-
klad = Vůdce, českému národu připomínalo 

Hitlerovu „Tisíciletou říši“. Opět se začalo 
používat až 90. létech. 
 
V bridži na štěstí existuje minimální množ-
ství lidí, jejichž cílem je pouze vydobýt si 
určitou pozici a pak už nic. V drtivé většině 
se jedná o leadery, kteří v sobě mají schop-
nost získat a vést další následovníky. Tito 
lidé jsou významní ne pro svoji sílu, ale pro 
svoji schopnost dodávat sílu jiným. 
 
Jedno staré přísloví říká, že lano se nedá 
tlačit. Pokud někoho tlačíte dopředu, výsled-
ky se mohou dostavit, ale nikdy to nemá 
dlouhého trvání. Jestliže chcete něco vybu-
dovat, něco, co bude mít trvalý význam, 
musíte za sebou ostatní lidi táhnout. Lidi, 
kteří jsou stejní jako Vy. Kteří mají hlad po 
hmatatelných výsledcích, kteří se nechají 
vést a udělají všechno pro zdar svého snaže-
ní. 
 
Jednoho dne mne navštívil v zaměstnání 
neznámý člověk a představil se mi jako 
Karel. „Tak Ty prý hraješ bridž“, zeptal se 
mne. „To bylo dříve“, odpověděl jsem. 
„V Karviné jsme měli kroužek. Tady v Nera-
tovicích se dva roky snažím dát něco dohro-
mady, ale marně.“ „A co tomu chybí“?, 
nenechal se Karel odbýt. „Lidé, pane, lidé“, 
povzdechl jsem si. „Lidé sice mají zájem, ale 
když se mají učit, tak to vždycky ztroskotá.“ 
„Lidi nejsou problém. Důležité je to, aby se 
měli co učit“, podíval se na mne Karel pode-
zíravě. „To by až tak velký problém nebyl“, 
usoudil jsem. „Takže domluveno“, končil 
rozhovor Karel. „V úterý v 17,00 před Kul-
turním domem.“ „Počkejte“, začal jsem 
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oponovat. „Když chcete hrát bridž, potřebu-
jete k tomu nejen lidi, ale i místnost, krabice, 
karty a další věci…“ „To není problém“, 
opakoval se Karel. „Nezapomeň! V úterý 
před KD“ a zmizel, jak se objevil. 
 
Když jsem v úterý přišel před KD, postávalo 
před hlavním vchodem několik lidí. Pár 
obličejů pro mne nebylo neznámých, ale to 
bylo všechno. Těsně před pátou se objevil 
Karel. Na uvítanou nám všem řekl pouze tři 
slova. „Ahoj. Jde se“ a zamířil dovnitř. Na 
hlavních dveřích visela cedulka: „Bridge 
salónek 124“. V místnosti byly připraveny tři 
stoly. Zasedli jsme a Karel začal: „Kdo 
z Vás už někdy hrál bridž?“ Přihlásili se 
čtyři lidé. „Tak Vy čtyři si sedněte 
k jednomu stolu a my ostatní se budeme 
dívat“, řekl a vytáhl karty. Rozdělil jsem 
reverzy, vyndal žulíky, zamíchal tu svoji 
polovinu a rozdal. Partnera jsem se zeptal, 
jaký budeme dražit systém. „Bridž“, odpo-
věděl mi a já jsem pomalu začal chápat, že ty 
naše začátky budou srovnatelné s těmi, které 
jsem zažil v Karviné.  
 
Ten večer dopadl docela dobře. Chvilku 
jsme hráli, chvilku povídali, každý řekl něco 
o sobě a na konec jsme se dohodli, že zalo-
žíme bridžový kroužek. Karel, tak, jak mu to 
bylo podobné, ostatním sdělil: „Nic se neboj-
te. Tady Honza napíše „noty“, já zařídím 
místnost a další lidi. Všem Vám dám vědět. 
Nebude to žádný problém.“ 
 
Ve středu hned po ránu mne Karel navštívil. 
„Tak co bude s těmi notami“?, suše se ze-
ptal. „To nepůjde tak rychle“, odpověděl 

jsem. „Mám tady jeden systém. Jmenuje se 
Polský tref. Ale pro začátečníky je to moc 
složité. To bych musel předělat. A navíc je 
to v tužce.“ „Tak to předělej“, měl se Karel 
k odchodu. „Zítra si pro to přijdu…“ 
 
Těch šestnáct hodin do příštího dne mi stači-
lo jen tak tak. Strhaný a vyčerpaný jsem 
předělaný systém předal Karlovi. „Vidím, že 
tady chybí název systému“, řekl po chvilce, 
když se probíral jednotlivými stránkami. 
„Jak to nazveme, Polský tref?  Ne, to ne-
smíme“, nesouhlasil jsem. „Vybral jsem 
některé umělé hlášky a něco přidal.“ „Tak to 
nazveme Varšavský tref a bude to“, rozhodl 
Karel. „To přece není žádný problém.“  
 
Když jsme se příští úterý sešli, bylo nás již 
na čtyři stoly. Každý z účastníků dostal pře-
psaný a svázaný Varšavský tref. Karel na 
adresu nás všech poznamenal: „Každý si ty 
noty pořádně prostudujte, příští úterý začí-
náme naostro.“ Je pravda, že ještě dnes hraje 
Varšavský tref polovina párů v kroužku. 
 
Podobné to bylo s krabicemi. Ty naše vyro-
bené z kartonu již byly značně amortizované. 
Když jsme přijeli do Prahy na setkání no-
váčků, Karel si zapůjčil jednu krabici a od-
vezl si ji domů. Po týdnu nám dal vědět: „Na 
sobotu si nic neplánujte. Sejdeme se ve Sva-
zarmu v devět a budeme vyrábět nové krabi-
ce. Vždyť je to ostuda. Tak dlouho už hraje-
me bridž a člověk aby se styděl pozvat si 
někoho do kroužku.“ Mezi prací jsme krátké 
přestávky na odpočinek věnovali technice 
sehrávky. 
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Z jihu sehráváte 3 BT, západ vynáší tref. 
K druhému zdvihu odehráváte A káro a od 
východu padá J.  
 

♠Q10642 
♥63 
♦AK754 
♣A 
 

 
♠J9 
♥AKQ54 
♦982 
♣K109 

 
Závazek uhrajete s jistotou, pokud jsou srdce 
děleny 4–2 a zbylá kára jsou na západě.  
 
Někteří hráči se dopouštějí chyby tím, že na 
začátku sehrávky příliš pospíchají. Nejprve 
si musíte spočítat jisté zdvihy - máte jich 
sedm shora. Takže další dva musíte vyrobit 
buď v kárech nebo srdcích. K dalšímu zdvi-
hu vyneste ze stolu malé káro. Když východ 
nepřizná, západ rovněž podleze, aby kára 
zablokoval. To máte tři kárové zdvihy, dva 
v trefech, takže se můžete pustit do vypraco-
vání srdcí. Pokud se zbavíte kárové dvojky 
již ve druhém zdvihu, nemáte šanci zahrát 
impas v případě, že západ vezme druhý 
kárový zdvih. V tom případě uděláte pouze 
dva kárové zdvihy a obrana si vypracuje 
trefy dříve, než Vám se podaří vypracovat 
piky.  
 

Je pravda, že do týdne byly dvě sady krabic 
hotové a my jsme si mohli pozvat přátele 
z Českého Brodu a Kralup nad Vltavou.  
 
Ty naše začátky však nebyly tak růžové, jak 
by se na první pohled zdálo. Během času 
Varšavský tref přešel kroužku do krve, ale 
nastal další problém. Úroveň kroužku nešla 
nahoru. „Něco s tím musíme udělat“, svěřil 
jsem se jednoho dne Karlovi. „Není pro-
blém“, rozhodl okamžitě. „Uděláme školu, 
každý čtvrtek večer. A tak se stalo. Začali 
jsme od impasů, přešli na eliminaci, vpustku 
a další základní techniky. Na konci každé 
dvouhodinovky jsem měl vždy připraveno 
pár kvízů, však to znáte.  
 
Jednou jsem zaslechl, jak si jeden z hráčů 
posteskl: „Je to pro mne strašně těžké.“ A 
druhý mu přizvukoval: „To máš pravdu, je to 
horší, než kriminál“ a podíval se na mne. Ta 
slova mne trochu zaskočila, ale uvědomil 
jsem si, že jejich myšlenka má zdravé jádro. 
 
William Sydney Porter seděl ve vězeňské 
cele a nevěděl, co s volným časem. Mrzela 
ho zpronevěra, jíž se dopustil. Ještě více ho 
mrzelo těch několik let, co musel ve vězení 
zůstat. Rozhodl se psát krátké humorné po-
vídky, které zasílal různým časopisům 
a nakladatelstvím pod pseudonymem 
O´ Henry. Když odcházel z vězení, byl již 
nejslavnějším spisovatelem tohoto žánru ve 
Státech.  
� 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  
Tomáš Fořt  
 

Problém 1 
 
Tentokrát jde o výnosový problém. Rozdání 
je z prvního kola VC Českých Budějovic. Na 
většině stolů zvítězili EW a sehrávali 4♥, ze 
kterých je soupeři doufali porazit. To se jim 
však ani na jednom nepodařilo. Na několika 
stolech však NS použili zásadu jít ve spor-
ných situacích výš a předražili soupeře zá-
vazkem 4♠.  
 
Ani z otevřených karet není snadné nalézt na 
Východě porážející výnos proti 4♠ hraným 
ze Severu. Najdete jej? 
 
 ♠AQ652 

♥85 
♦A93 
♣987 

 

♠1094 
♥KQJ1072 
♦75 
♣42 

 

 

♠8 
♥9643 
♦KJ864 
♣AKQ 

 ♠KJ73 
♥A 
♦Q102 
♣J10653 

 

 
 
 
 

Porážející výnos je trochu paradoxní. Musí-
me napřed zadat zdvih, abychom vytvořili 
porážející hrozbu.  
 
Porážející je malé káro. Hlavní hráč nemůže 
zahrát tref před vytrumfováním, protože 
bychom poslali snap kárový. A když napřed 
vytrumfuje a pak teprve hraje trefy, po kaž-
dé, kdy jsme u zdvihu, hrajeme srdce a vyrá-
žíme tak přechody na trefy. Pořadí našich 
zdvihů lze samozřejmě i otočit a napřed hrát 
srdce. 
 

Problém 2 
 
 ♠- 

♥Q2 
♦10 
♣1072 

 

♠- 
♥K43 
♦4 
♣A4 

 

 

♠32 
♥A 
♦Q2 
♣K 

 ♠QJ 
♥- 
♦K 
♣QJ9 

 

 
Jak může Západ získat pět zdvihů z šesti, 
když vynáší a jsou-li srdce trumfy. 
 
 
Západ hraje malý tref ke králi. Pak přebije 
pik srdcovým králem. Odehraje trefové eso 
a zahodí pik. Pak vypustí káro a Výnos Jihu 
přebije ♥3. Sever si může vybrat, zda přebije 
nebo podsnapne, ale nic nepomůže. 
� 
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Licita ční 
sout ěž 
Tomáš Fořt  
 
Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží 
přirozeně na základě Standard American, 
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné 
bloky. 
 

Problém 1 
Oba v první, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   ? 
 Jih:   ♠2   ♥A109875   ♦J9863   ♣4 
 
 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 pas pas 1♣ 

kontra rekontra 1♥ 1♠ 

2♥ pas pas ? 
 Jih:   ♠QJ108   ♥3   ♦A43   ♣AKJ86 
 
 

Problém 3 
NS v druhé, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

3♣ 3♦ pas ? 
 Jih:   ♠A1063   ♥AK62   ♦83   ♣1052 

Odpovědi: 
 

Problém 1. 2. 3. 
Vozábal 2♥ 3♥ 3♥ 

Martynek ml. 3♥ kontra 3 BT 

Kopecký 2♥ 3♦ 3♥ 

Čtenáři pas kontra 3♥ 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
2♥ znamenající 5–5 s levnou barvou. V 
tomhle mám jasné zásady: mám-li 6–5, zahá-
jím vždy dvoubarevně a popíšu tím alespoň 
10 karet svého listu než jednobarevně multi 
nebo slabým dvoutrikem (záleží, jak to kdo 
hraje) popisujícím 6 karet a 5 list mít v zálo-
ze jako "překvapení" proti soupeřům, proto-
že většinou je to pak nemilé překvapení pro 
partnera. 

Jan Martynek mladší: 
3♥. V první proti druhé bych zahájil 4♥. Ve 
druhé hře 2♥ (ať už slibují 5–5, čemuž bych 
dal přednost, nebo klasický slabý dvoutrik, 
pokud nemám dvoubarevné zahájení). 
V první proti první mě nejlepší přijdou 3♥. 
Ale je to spíše o stylu, správně může být 
každá z uvedených možností. 

Michal Kopecký: 
2♥. Záleží, jaké mám systémové dohody, 
jaký je stav zápasu, jaký máme s partnerem 
styl… Pokud můžu, tak zahájím dvoubarev-
ně 2♥. Jako Multi to otvírat nechci. Alterna-
tiva je zahájit rovnou 3♥, což je ale na prv-
ním místě nebezpečné, protože můžu splést 
partnera. Pasovat se mi nechce v žádném 
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případě, i když mám jen 5 bodů a barvy 
nejsou nic moc. 

Čtenáři: 
Experti dávali přednost dvoubarevnému 
zahájení nebo vysokému bloku. Čtenáři ve 
45% případů odložili rozhodnutí na dobu, 
kdy budou mít více informací a v prvním 
kole pasovali. Za všechny Karol Lohay: 
„Jedno kolo určite počkám.“ Druhé místo ve 
čtenářském hodnocení získaly jednobarevné 
slabé 2♥ s 36%. 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
3♥. Hláška 1♠ je dražební chyba, takže zadá-
ní této úlohy zní, jak ven z problému, který 
jsem si způsobil o kolo předtím. Mám 15 
bodů a partner dal rekontra, i když po pase, 
hru hrát budeme. Nabízejí se 3 BT, tak se 
prostě zeptám, jestli partner drží srdce. Ne-
má ani fit pikový, neměl by mít asi ani 3list 
trefový, jelikož hláška 1♠ slibuje nepravidel-
nou rozlohu a tudíž 5 trefů, takže asi bude 
mít hromadu kár, ve kterých bychom mohli 
udělat nějaké zdvihy. 

Jan Martynek mladší: 
Kontra. Je pobídkové a ukazuje rezervu. 
Pokud jej partner zapasuje, nemělo by být 
zle. 

Michal Kopecký: 
3♦. Nechápu, co partner draží. Jaký má smy-
sl dávat trestné rekontra, když nemá ani 
srdce, aby oflekoval 2♥, ani piky, aby mi je 
zvýšil. Je snad možné, že má kára a nemohl 
říct 1♦, protože by slíbil do 8 bodu. Takže 
řeknu 3♦. Bodů mám dost a snad se ten můj 
vzbudí a řekne 3 BT. 

Čtenáři: 
Převzal jsem tento příklad z australské dra-
žební soutěže a zdá se, že k dražbě Australa-
nů v této partii mají naši hráči značné výhra-
dy. Ale nikdo není dokonalý.  
 
Australští experti volili nejčastěji 3♥ a kon-
tra, oboje v 33%. Australští čtenáři prefero-
vali ve stejném poměru kontra a pak 3♣ ve 
25%. 3♥ u nich získala jen 20%. Naši experti 
také rozdělili své názory na třetiny, a čtenáři 
podobně jako australani dávali přednost ve 
45% kontru a 3♣ dostaly ještě 36%. 
 
Eva Dítětová: „Nakonec jsem se rozhodla 
pro kontra. Ale musím říct, že už ve druhém 
kolem bych dražila jinak, než je popsáno. Ve 
druhém kole bych dražila pas a teď bych 
mohla v klidu licitovat 2♠. Moje kontra 
nemůže být trestné, už jednou jsem řekla 
hláškou 1♠, že se mi nechce trestně kontro-
vat srdce. Takže moje hláška kontra nyní 
ukazuje spíš bodovou rezervu a dává šanci 
partnerovi trestně zapasovat, pokud má čtyř-
list srdcový.“ 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
3♥. To je svízel. Nejradši bych měl dohod-
nuté, že v podobné pozici nejsou 4♣ cuebid 
pro kára, ale 4–4 v drahých. Takhle asi budu 
muset říci 3♥ na 4list a doufat v nějaký pozi-
tivní vývoj událostí, jako např. 3 BT od 
partnera nebo 4♦, která doloupnu do 5. 

Jan Martynek mladší: 
3 BT. Na první pohled to může hláška 3 BT 
vypadat bez trefové zádrže divně, ale nemám 
moc na výběr. Je slušná šance, že buď 
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a) trefy drží partner nebo 
b) trefy budou zablokované nebo 
c) trefu ani zahajitel nevynese. 

Michal Kopecký: 
3♥. Nic chytřejšího mě nenapadá. Forsing to 
je, partner může říct 3♠, 3 BT, 4♦ nebo 4♥. 
V prvním případě dorazím do 4♠, 3 BT za-
pasuji, 4♦ asi taky, ale budu mít nutkání říct 
5♦. No a 4♥ na 7 trumfů bude asi nejlepší 
manš. A pokud je partner řekne na dubl 
dámu, tak budu bojovat o holý život a třeba 
splním. 

Čtenáři: 
Australští experti mírně upřednostňovali 3♥ 
v 38% před 4♣ v 33%. Čtenáři dali 3♥ v 
39% a pak volili pas ve 24%. 
 
Naší experti také volili 3♥, ale čtenáři tento-
krát rozdělili své sympatie mezi mnoho 
hlášek. Nejvíce z nich dostaly opět 3♥, ten-
tokrát však jen 27% 
 
V reálné partii se sice daly po expertní se-
hrávce splnit proti trumfům 4-1 4♠, ale vět-
šina hráčů padala ze všeho, co řekli. Ani 
trefy bohužel nebyly zablokované, takže 
3 BT nejdou. 

 
� 

 

Pozvánka na 
evropské akce 
Tomáš Fořt  
 

7. evropský pohár šampiónů 

 
6.-11.11.2008 proběhne v Amsterdamu ve 
White House utkání dvanácti nejlepších 
evropských klubových týmů. Deset tvoří 
vítězové lig zemí umístivších se na prvních 
deseti místech na evropském šampionátu 
v Pau. Jedenáctý je minulý vítěz “Tennis 
Club Parioli Angelini” a dvanáctý bývá 
přizvaný na divokou kartu, většinou jde tým 
pořadatelů. 
 
San Remo, 12.-27. června 2009 
Soutěže na otevřeném mistrovství Evropy 
2009 budou mít stejnou formu jako na po-
sledním mistrovství v Antalyi. Budou zde 
tedy mixové, seniorské, ženské a open týmy 
i páry. Hrací místnost bude klimatizovaná. 
 
Plány EBL na další roky 
V roce 2009 se bude konat juniorský šampi-
onát zřejmě v červenci v Rumunsku, evrop-
ský pohár šampiónů pro rok 2010 v listopadu 
v Paříži, týmové mistrovství Evropy v červ-
nu 2010 v belgickém Ostende a v roce 2012 
dánském Aarhusu. 
� 
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Domácí 
turnaje 
Tomáš Fořt  
 
Konečné pořadí Velkých cen 2007 / 2008 
Ze 162 hodnocených se v první dvacítce 
umístili. 

1. Kopecký M. 630 
2. Macura 508 
3. Bahníková E. 507 
4. Martynek J. jr. 449 
5. Bahník P. 441 
6. Šlemr J. 433 
7. Vozábal 394 
8. Volhejn V. 372 
9. Hoderová P. 336 

10. Fořt T. 330 
11. Dítětová E. 309 
12. Kopřiva J. 300 
13. Pivnička J. 288 
14. Martynek st. 287 
15. Medlín J. j. 282 
16. Laštovička Z. 266 
17. Zadražil 261 
18. Baláš 253 
19. Svoboda O. 252 
20. Novotný J. 199 

 
Pořadí hráčů podle soutěžních bodů 
Prvních 10 splnilo podmínku mistra, do 30. 
místa podmínku kandidáta mistra. 
1. Kopecký, M. Trutnov KM  109.76 

2. Šlemr, J. BK Praha KM  89.76 
3. Martynek, J. BK Praha M 86.60 
4. Macura, M. BK VŠE KM  83.34 
5. Bahník, P. BK Praha M 77.10 
6. Vozábal, D. BK Praha M 69.22 
7. Pulkrab, P. Máj ČB KM  68.42 
8. Bahníková, E. BK Praha M 65.26 
9. Fořt, T. Pardubice M 63.40 
10. Martynek, J. Pardubice KM  59.18 
11. Zadražil, M. BK Praha M 58.34 
12. Kopřiva, J. BK Praha M 57.20 
13. Svoboda, O. BK Praha M 56.96 
14. Zajíček, B. BK Praha M 54.92 
15. Dítětová, E. BK Praha 1 52.96 
16. Žylka, K. Havířov 1 50.50 
17. Volhejn, V. NMM  KM  48.70 
18. Baláš, J. NMM  1 47.60 
19. Tomčíková, Z. BK Praha KM  46.20 
20. Lauer, Z. BK Praha M 45.96 
21. Frabša, Z. Pardubice KM  45.34 
22. Nulíček, V. BK Praha KM  44.44 
23. Krása, O. BK Praha KM  44.26 
24. Hoderová, P. NMM  KM  43.96 
25. Teichmann, L. Havířov 1 42.76 
26. Vondřich, V. BK Praha KM  41.18 
27. Šklíba, M. Pardubice KM  38.16 
28. Janková, J. Trutnov KM  38.16 
29. Laštovička, Z. BK Praha 1 37.98 
30. Kučera, P. Zlín 1 36.84 
� 
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První malá 
dobrodružství  
Eva Dítětová  
 

Také začínáte a 
zažíváte svá první 
malá dobrodružství 
u bridžových stolů? 
Pak je tato rubrika 
určena právě Vám. 
Pozor! Pokročilým 
hráčům vstup povo-

len pouze na vlastní nebezpečí. 
 
Druhý dává malou 

Mnozí z vás mi říkají, že byste měli zájem 
o nějaký pokračovací kurz. To by bylo velice 
obtížné zrealizovat, protože jste na zcela 
různých úrovních pokročilosti. Ale všem by 
vám velmi pomohlo, kdybyste se vrátili na 
chvíli ke knížce pro začátečníky, ze které 
jsme se učili v našich kurzech bridže.  
 
Vezměte si knížku a pomalu si ji pečlivě 
přečtěte. Přitom si uvědomte a třeba i zvý-
razňovačem označte to, co neděláte nebo na 
co při hře nemyslíte. Dnes, když již máte 
spoustu partií odehraných, tak některé věci 
lépe pochopíte a uvědomíte si, kde děláte 
chyby.  
 
Jedno ze základních pravidel je „druhý dává 
malou“. Na této partii z bridžového festivalu 
v Turecku vám chci ukázat, jak moc je toto 
pravidlo důležité dodržet.   

Roz. Východ, 
EW v první 

♠82 
♥76 
♦K752 
♣AQ842 

 

♠AJ95 
♥QJ54 
♦984 
♣J9  

♠KQ1074 
♥K32 
♦AQ3 
♣75 

 ♠63 
♥A1098 
♦J106 
♣K1063 

 

 
Východ Jih Západ Sever 

1♠ pas 2♠ 3♣ 
3♠ pas 4♠ pas 
pas pas   

 
Závazek je trochu ostřejší, ale hráč na Jihu 
nemá s výnosem problém. Partner licitoval 
trefy, proto Jih vynáší trefovou trojku. Sever 
bere esem a vrací trefovou čtyřku. Jih bere 
králem. Nyní by už další tref byl do dvojité 
chicane a umožnil by hlavnímu hráči na 
jedné straně přebít trumfem a na druhé straně 
odhodit ztrátové káro. Jih tedy vrací károvou 
šestku. Sever dává krále a Východ bere 
esem. Na diagramu vidíte, že obrana má 
nárok na ještě jeden kárový zdvih.  
 
Hlavní hráč na Východě hraje jedno nebo 
dvě kola trumfů, zůstává v ruce a hraje 
z ruky malé srdce. Teď musí Jih podle pra-
vidla „druhý dává malou“ dát malou kartu. 
Není určitě nijak nebezpečné dát malou 
kartu. Pokud má krále Sever, vezme zdvih 
on a pokud ho má hlavní hráč, bude si na něj 
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Jih s esem čekat. Hlavní hráč vezme srdce 
klukem, teď může přejít do ruky pikem 
a zahrát další srdce z ruky, ale Jih zase dá 
malou a čeká si s esem na krále, kterého jistě 
teď už má hlavní hráč, když Sever první 
srdcový zdvih nevzal. Až jednou zahraje 
Východ srdcového krále, Jih vezme, vrátí 
srdce nebo káro a počká si na kárový zdvih. 
Závazek bude poražen. 
 
Teď se podíváme obráceně – co by se stalo, 
kdyby Jih dal na druhém místě velkou, tj. 
položil srdcové eso do prázdna. Nyní by 
hlavní hráč už s partií neměl žádný problém. 
Zahodil by ztrátové káro na srdci a splnil by 
4♠.  
 
Stejně by partii zadal i srdcový výnos esem. 
Ale to je zase jiné pravidlo – o výnosech – a 
o těch si povíme někdy jindy. 
� 
 
 

Lámejte si 
hlavu 
Tomáš Fořt  
 

Problém 1 
Tentokrát jde o výnosový problém. Rozdání 
je z prvního kola VC Českých Budějovic. Na 
většině stolů zvítězili EW a sehrávali 4♥, ze 
kterých je soupeři doufali porazit. To se jim 
však ani na jednom nepodařilo. Na několika 
stolech však NS použili zásadu jít ve spor-
ných situacích výš a předražili soupeře zá-
vazkem 4♠.  

Ani z otevřených karet není snadné nalézt na 
Východě porážející výnos proti 4♠ hraným 
ze Severu. Najdete jej? 
 
 ♠AQ652 

♥85 
♦A93 
♣987 

 

♠1094 
♥KQJ1072 
♦75 
♣42 

 

 

♠8 
♥9643 
♦KJ864 
♣AKQ 

 ♠KJ73 
♥A 
♦Q102 
♣J10653 

 

 
 

Problém 2 
 
 ♠- 

♥Q2 
♦10 
♣1072 

 

♠- 
♥K43 
♦4 
♣A4 

 

 

♠32 
♥A 
♦Q2 
♣K 

 ♠QJ 
♥- 
♦K 
♣QJ9 

 

 
Jak může Západ získat pět zdvihů z šesti, 
když vynáší a jsou-li srdce trumfy.  
� 
 


