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Pozvánka do 
Sanrema 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Po velkém organizačním úspěchu 
Otevřeného mistrovství Evropy v roce 2007 
v turecké Antalyi, pořádá EBL již čtvrtý 
ročník mistrovství, tentokrát 12.-27. 6. 2009 
v Sanremo v Itálii. 

 

Jako pokaždé i letos se soutěží ve čtyřech 
kategoriích: mixy, open, ženy a senioři. A v 
každé kategorii vždy týmy i páry. Vklady 
jsou sice tučné, ale startovní pole bude 
obsahovat nejsilnější evropské i světové 
hráče, protože účastnící ze zámoří tvoří 
tradičně nezanedbatelnou část startovního 
pole. Vítězové získají medaile a další 
úspěšní hráči peněžní ceny a WBF a EBL 
mistrovské body. 
 
Turnaje jsou otevřené a to je příležitost pro 
každého zahrát si na silném turnaji. Vlastně 
stačí jen zajistit cestu, sehnat ubytování 
a přihlásit se na internetových stránkách. 
Hráči, kteří doposud v databázi EBL nejsou, 
sice musí napřed na předepsaném formuláři 
doplnit své nacionále do databáze, ale kdo 
již někdy na ME nebo MS hrál, jen vybere 
své jméno. Přihlášku musí potvrdit ČBS. 
 
Hrát se bude v kongresovém centu Palafiori, 
kde byly dříve pořádány slavné květinové 
trhy. Sanremo je známé nejen svým 
písňovým festivalem ale i jako letovisko na 
Ligurské riviéře nedaleko francouzských 
hranic.  
 

 
Účast bude zřejmě vysoká a i z Čech se 
chystá hodně hráčů. Naši reprezentanti si 
tentokrát většinou zajistili ubytování přímo 
v centru Sanrema blízko hrací místnosti 
a hned u moře. � 



 

 

Evropský 
pohár 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Deset vítězů ligových soutěží zemí, které se 
na posledním ME v Pau umístili v první 
desítce, poslední vítěz (druhé družstvo Itálie) 
a domácí družstvo (druhé družstvo 
Holandska) se zúčastnili nejprestižnější 
evropské soutěže klubových družstev.  
 
Kvalifikace na dvacet rozdání proběhly ve 
dvou skupinách po šesti týmech. Vítěz 
skupiny A pak hrál semifinále na 64 rozdání 
s druhým ze skupiny B a naopak. Vítězové 
semifinále se pak utkali ve finále opět na 64 
rozdání a poražení bojovali o bronz. 
 
Skupina A 

1. BS - NETHERLANDS 93 

2. PARIOLI - ITALY 80 

3. HBC - NORWAY 75 

4. ABC - RUSSIA 74 

5. BR - ICELAND 65 

6. FNC - FRANCE 56 
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Skupina B: 

1. BCBR - GERMANY 104 

2. BCQ - BULGARIA 87 

3. SBK - SWEDEN 76 

4. TWH - NETHERLANDS 68 

5. DNC - DENMARK 57 

6. ASB - ITALY 56 

 
Němci ukázali dlouhodobou vysokou 
výkonnost a v semifinále jen velmi těsně 
podlehli Italům. Ti pak nezaváhali ani ve 
finále a stali se již pošesté ze sedmi ročníků 
vítězi evropského poháru šampiónů. 
 

 PARIOLI – ITALY 90 

 BS – NETHERLANDS 44 
 
Sestava evropských klubových mistrů: 
Cpt. Ercole BOVE – Francesco ANGELINI, 
Fulvio FANTONI – Claudio NUNES, 
Lorenzo LAURIA – Alfredo VERSACE. 
 
V boji o třetí příčku porazili Bulhaři Němce. 
 

 BCQ – BULGARIA 94 

 BCBR – GERMANY 68 
� 
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Celostátní liga  

 Tomáš Fořt 

 
V lednu pokračovaly druhým kolem zápasy 
1. i 2. celostátní ligy. Po šesti zápasech z 
devíti je tedy pořadí. 
 
1. liga 
  1. P.S. 125 
  2. Acol 114 
  3. JAS 94 
  4. Esa 92 
  5. Star 80 
  6. Triga 79 
  7. FAJA 78 
  8. Polabiny 76 
  9. ZOO 74 
10. Callimero 69 
 
2. liga 
  1. SUKL 104 
  2. LGM 101 
  3. Pernštejn 93 
  4. Teplice 93 
  5. Ladies 91 
  6. Logik 90 
  7. P.P. 89 
  8. ESO 84 
  9. Chaos 83 
10. HABRA 62 
 
Finále 3. ligy se hraje až společně s třetím 
kolem 1. a 2. ligy. 
� 

 

Švédská 
psychologie 

 Tomáš Fořt 

 
 ♠♠♠♠K83 

♥♥♥♥A9865 
♦♦♦♦9873 
♣♣♣♣8 

 

♠♠♠♠4 
♥♥♥♥J732 
♦♦♦♦A542 
♣♣♣♣J952  

♠♠♠♠A7 
♥♥♥♥KQ10 
♦♦♦♦KQJ10 
♣♣♣♣KQ104 

 ♠♠♠♠QJ109652 
♥♥♥♥4 
♦♦♦♦6 
♣♣♣♣A763 

 

 
Na jednom z minulých ME po dražbě 

Západ Sever Východ Jih 
  2♣ 4♠ 
pas pas kontra pas… 

 
vynesli soupeři trumf do esa a trumf zpět. 
Jörgen Lindquist bývalý švédský 
internacionál sehrával svůj beznadějný 
závazek. Když nešlo získat zdvihy 
technikou, zkusil to psychologicky. V třetím 
zdvihu zahrál malý tref z obou listů. Obránci 
zahráli kára a hlavní hráč přebil druhé kolo. 
Pak pokračoval trefovým snapem, károvým 
snapem do ruky a začal stahovat dlouhé 
trumfy. V tříkartové koncovce „věděli“ oba 
obránci, že partner má ♣A a tak drželi srdce 
a oba zahodili trefy. � 
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Víkendové 
rozvernosti 

 Jan Špírek, Aleš Špírek 

 
Chalupářská juniorka 
 
Ten den sluneční aktivita patrně kulminovala 
a chalupa, z jedné třetiny naplněná dětmi, se 
otřásala v základech. Všechen použitelný 
časoprostor byl přeplněn k prasknutí 
vřískáním a hemžením. Všichni dospělí 
postupně zalézali do ulit spánku nebo 
neproduktivně relaxovali, tupě zírajíce do 
čerstvě nabíleného stropu. Hrát se v této 
atmosféře prostě nedalo.  
 
I já jsem zatoužil po kousíčku chládku, ale 
jaksi na mne nikde nevybylo místo. Všechna 
použitelná lůžka byla obsazena a ven se 
prostě nedalo vyjít. Ledaže…, v té chvíli 
jsem si připadal jako Blanický rytíř, který 
přišel zachránit nejen některé tupě lelkující 
jedince, ale i sebe a skutek, který jsem se 
rozhodl spáchat, byl později ohodnocen jako 
čin, který odděluje chlapce od mužů…  
 
Nabídl jsem vůdcům vřeštící tlupy, 
primánům a sekundánům Neratovického 
gymnasia, pěkné rozdání s otazníkem a 
rázem byl klid. Jih sehrává 3 BT a východ 
vynáší 7 tref. 

 

 ♠KJ53 
♥3 
♦9843 
♣KJ32 

 

♠109874 
♥K852 
♦QJ10 
♣7  

♠A 
♥J105 
♦765 
♣A109654 

 ♠Q62 
♥AQ974 
♦AK2 
♣Q8 

 

 
Se stolu malá, východ přidává 9 a HH bere 
Q. Vynáší 2 pik, západ přidává 4, stůl K 
a východ A.  
 
„Já vynesu malé káro“, rozhodla Andulka. 
„Já J srdce“, překřikoval ji Dan. „Chce to 
vysoký tref“, nekompromisně tvrdil Ondra. 
„A kdo z Vás by to chtěl sehrávat jako 
hlavní hráč“, zeptal jsem se. „Nikdo“, 
vyhrkli studentíci, „vždyť to tam není“. „Tak 
se na to podíváme“, nenechal jsem se odradit 
jejich ultimativním rozhodnutím. 
 
„Po zahrání malého kára Jih sebere A, 
odehraje K a vynese poslední káro. Západ 
vynese pik, který jih vezme Q a vynese tref 
do K. Východ vezme A a vrací 10 tref, 
kterou bere J na stole. Ve pětikarté koncovce 
zahraji poslední káro a jih je v potížích. 
Odhodí-li srdci, hraji srdce shora. Odhodí-li 
pik, zahraji pik a západ mi musí vynést ze 
svých srdcí. 
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Přijde-li do třetího zdvihu srdce, jak si přál 
Michal, západ vezme K a hraje pik do Q 
hlavního hráče. Ten vrátí malé srdce do 10 
východu. A ať vynese cokoliv, už nic 
nezachrání. Jih má tři srdcové, dva pikové, 
dva trefové a dva kárové zdvihy. Pokud si 
vzpomínám, Ondra si přál vynést 10 tref. 
Ani to nepomůže. Bere J na stole a hrají se 
kára shora. Do zdvihu se dostane západ a 
vynese pik, jako v prvním případě“, dokončil 
jsem analýzu.  
 
Děti neustále překládaly karty zpět a hledaly 
cestu, jak závazek porazit. „Je to škoda, tak 
těžké rozdání a obrana vlastně nemá šanci“, 
rozlítostnil se Marek. „Ten závazek ale je 
k poražení“, pronesl jsem nezávazně a začal 
pomalu přemýšlet, na které lůžko si 
zanedlouho lehnu. „Je třeba pasivně vynést 
do kár. Tím se jihu odebere možnost 
manévrovat v pikách a trefech, o srdcích 
nemluvě. Pak totiž HH udělá dva pikové, 3 
kárové a dva trefové zdvihy. Na vypracování 
druhého srdcového zdvihu už nebude mít 
sílu, protože bude postrádat kárový zdvih, 
obzvlášť, když východ po vztetí A tref 
zaútočí J srdce.“  
 
Ve chvíli, kdy byla analýza završena, 
Andulka, plná dojmů, pečlivě složila celé 
rozdání na stůl a začala cloumat spícím 
otcem: „Taťko, taťko, pojď mi ukázat, jak 
bys bránil tyhle tři bezy. A vezmi s sebou 
babičku, to bude něco pro ni.“ „Počkej 
chvilku, nechal se slyšet Matouš. Můj táta by 
o tohle rozdání určitě nechtěl přijít.“ Ondra a 
Marek rychle odešli do vedlejší místnosti, 
protože i jejich rodiče by jim určitě měli za 

zlé, pokud by je na „něco tak báječného“ 
v tuto chvíli nevzbudili.  
 
„Tak ukaž, co to tam máš“, zeptal se malátný 
otec Jirka Andulky a pomalu začal vstávat 
z lůžka. Pozvolna dovrávoral k problému, 
ale byl ve stavu, kdy sotva rozeznal trefy od 
piků. Potkali jsme se v půli cesty a za 
okamžik jsem zaujímal jeho polohu v leže já 
a začal dřímat. Mezi tím se prostor kolem 
stolu zalidnil a z počátku klidné ševelení se 
po chvilce změnilo v burácivý halas. To však 
už bylo beze mne. Jediné, co mi utkvělo 
v paměti, než jsem se propadnul do 
absolutního blaha byla výhrůžka, patrně 
míněna absolutně vážně: „Zabít ho je 
málo…“ 
� 
 
 

Silvestr na 
Malé Skále 

 Eva Dítětová 

 

 
 

Tradiční silvestrovský bridžový 
týden se konal letos opět na Malé 
Skále. Program tvořily ranní 
jackpoty, večerní turnaje a 
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odpolední volné hraní, výlety (třeba na 
zamrzlé Mumlavé vodopády) nebo spánek, 
podle založení účastníků.  
 

 
K analýzám rozdání sloužily tištěné 
diagramy s uvedením optimálních závazků. 
 

 

 
Nezaváhal, kdo v rámci Vánoc navštívil 
známý triptych Jírova betlému, jehož 
nejvyšší postavy měří přes dva metry. 
Kromě jesliček tvoří jeho další části i 
vraždění neviňátek a útěk do Egypta. 
 
 

Nedorazili sice původně avízovaní 
reprezentanti Nigerie, ale i tak letos 
nechyběli zahraniční hosté, kteří přijeli do 
Čech až z Izraele specielně kvůli našemu 
bridžovému týdnu. A na Malé Skále se jim 
velmi líbilo. 
 
Výsledky turnajů 
Neděle 28.12. večer, úvodní, 18 dvojic 
1. Dítětová E., Fořt 65.06 % 
2. Gerychová, Bečka 63.92 % 
3. Gucklerová, Pokorná 61.08 % 
4. Březinová, Sochorová 59.66 % 
5. Petrovští 58.52 % 
 
Pondělí 29.12. ráno, jackpot, 13 dvojic 
1. Petrovský, Fořt 73.50 % 
2. Danieli, Danieli 59.50 % 
3. Dítětová E., Petrovská 57.50 % 
4. Benák, Scháňka 57.00 % 
5. Gucklerová, Gerychová 50.45 % 

 
 
Úterý 30.12. ráno, jackpot, 13 dvojic 
1. Dítětová E., Petrovský 59.50 % 
2. Picková, Bečka 57.73 % 
3. Pokorná, Rokosová 55.50 % 
4. Dítětová R., Vronská 53.50 % 
5. Benák, Scháňka 52.27 % 
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Dvoukolový hlavní turnaj, 20 dvojic 
1. Pokorná, Dítětová E. 63.13 
2. Vajdová, Vozábal 62.88 
3. Petrovští 60.48 
4. Klas, Literák 57.58 
5. Gucklerová, Bečka 57.45 

 
 
Středa 31.12. ráno, jackpot, 14 dvojic 
1. Petrovská, Grosmanová 64.39 % 
2. Petrovský, Fořt 63.64 % 
3. Pokorná, Dítětová E. 60.23 % 
4. Březinová, Sochorová 58.71 % 
5. Vronská, Pick 56.44 % 
 
 

Středa 31.12., silvestrovský, 16 dvojic 
1. Dítětová E., Fořt 65.91 % 
2. Klas, Literák 64.94 % 
3. Březinová, Sochorová 61.04 % 
4. Petrovská, Fišer 60.39 % 
5. Gucklerová, Bečka 53.90 % 

 
 

I když po celý týden bylo 
jídlo také skvělé, 
silvestrovská 

večeře, 
opulentní noční raut i půlnoční 
ovar předčily všechna 
očekávání. Prostě jídla, pití, 
zábavy i bridže bylo pro 
všechny dostatek.  
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A když ještě ženy zapěly a víno teklo 
proudem, neměl Silvestr chybu. 

 
 

Čtvrtek ráno 1.1. jackpot, 11 dvojic 
1. Petrovský, Grosmanová 63.75 % 
2. Petrovská, Březinová 60.63 % 
3. Pickovi 55.39 % 
4. Dítětová R., Vronská 55.00 % 
5. Benák, Scháňka 53.13 % 
 

Čtvrtek 1.1. večer, novoroční, 18 dvojic 
1. Kulišanovi 71.59 % 
2. Grosmanová, Pick 62.78 % 
3. Gucklerová, Bečka 61.93 % 
4. Petrovská, Danieli Micha 59.09 % 
    Dítětová E., Fořt 59.09 % 

 
 

Pátek 2.1. ráno, jackpot, 15 dvojic 
1. Dítětová R., Dítětová E. 67.50 % 
2. Petrovská, Gucklerová 62.50 % 
3. Pick, Fořt 60.98 % 

4. Pokorná, Petrovský 57.92 % 
5. Kulišanovi 57.08 % 

 
 

Pátek 2.1. večer, mixy, 19 dvojic 
1. Dítětová E., Petrovský 68.18 % 
2. Gucklerová, Bečka 62.50 % 
3. Petrovská, Fořt 62.22 % 
4. Dítětová R., Vacek 59.38 % 
5. Picková, Spálovský 57.81 % 
 

Sobota ráno 3.1. jackpot, 15 dvojic 
1. Grosmanová, Dítětová E. 63.33 % 
2. Petrovská, Pokorná 61.67 % 
3. Kulišanovi 56.44 % 
4. Petrovský, Fořt 55.42 % 
5. Březinová, Roninová 54.17 % 

 

 10

Sobota 3.1., závěrečný, 18 dvojic 
1. Gucklerová, Bečka 67.05 % 
2. Klas, Literák 61.65 % 
3. Pickovi 60.80 % 
4. Roninovi 58.81 % 
5. Fořt, Wellemín 55.68 % 
    Grosmanová, Benák 55.68 % 
    Pokorná, Dítětová E. 55.68 % 
 
Neděle ráno 4.1. jackpot, 13 dvojic 
1. Laštovička, Spálovský 64.50 % 
2. Petrovští 58.00 % 
3. Roninová, Literák 57.00 % 
4. Dítětová R., Vronská 52.50 % 
5. Pokorná, Pick 51.50 % 
 
V sobotu večer jsme rozdali ceny za turnaje. 
Nejlepší hráčkou týdne se stala Eva 
Dítětová, nejlepším hráčem Mario Petrovský 
a nejlepší absolventkou kurzu Helena 
Picková. 
 
Pořadí nejlepších hráčů a hráček: 
Hráčky: 

1. Dítětová Eva 351 
2. Petrovská Alena 287 
3. Pokorná Jana 230 
4. Gucklerová Kateřina 224 
5. Grossmannová Táňa 176 
6. Březinová Jana 142 
7. Dítětová Radka 128 
8. Picková Helena 123 
9. Sochorová Jiřina 114 

10. Danieli Yehudit  103 

Hráči: 
1. Petrovský Mario 302 
2. Fořt Tomáš 243 
3. Bečka Jiří 218 
4. Pick Petr 164 
5. Literák Luboš 130 
6. Benák Jaroslav 119 
7. Danieli Micha 109 
8. Klas Jan 108 
9. Scháňka Martin 93 

10. Kulišan Jiří 85 
 

 
 
Další fotografie a kompletní výsledky 
soutěží 
silvestrovského 
týdne jsou 
uvedené na 
internetu: 
 
www.bridgecz.cz/
Eva/MalaSkala/ 
MalaSkala.htm. 
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Silvestr jako 
v bavlnce 

 Eva Dítětová 

 
Bylo, nebylo. Na jednom silvestrovském 
bridžovém týdnu nevydrželi účastníci 
bridžovou abstinenci a čtyři z nich si zahráli 
i poslední večer roku několik přátelských 
partií. A hned jedna z prvních přinesla 
dobrodružství. 
 

Rozdání 2, 
NS v druhé 
rozdával E 

♠862 
♥853 
♦AKQ  
♣AKQ2 

 

♠AQ53 
♥AKQJ6 
♦62 
♣74  

♠- 
♥109742 
♦109843 
♣983 

 ♠KJ10974 
♥- 
♦J75 
♣J1065 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
  pas 2♠ 
3♥ 4♠ pas pas 
kontra rekontra pas pas 
pas    

 
Jih zahájil slabým dvoutrikem a hráčka na 
Západě zasáhla v pořadí srdci. Sever zvýšil 
s 18 body na 4♠, ale Západu se zdálo, že má 
příliš mnoho zdvihů a čtyři pěkné trumfy 
a tak kontrovala. Nebyla ale jediná, kdo měl 
této silvestrovské noci dojem, že je 

nevylicitovaný. Sever znovu prohlédl svých 
6 zdvihů umocněných třílistým fitem a 
rozvážně vytáhl z krabičky modrou kartičku.  
 
Tím se vášně na okamžik uklidnily a Západ 
vynesl ♥A. Jih snapl a aniž by poskytl 
šokované hráčce na Západu chvíli na 
zotavenou, hraje ♠7. Západ snadno 
kalkuluje, že partner již nemá žádný trumf. 
Bere tedy dámou a rezignovaně hraje ♥K. Jih 
opět přebíjí a opět trumfuje. Ani Západ v tak 
pozdní noční hodině nemění strategii, bere 
esem a hraje třetí srdce.  
 
Vzniká koncovka: 

Rozdání 2, 
NS v druhé 
rozdával E 

♠8 
♥8 
♦AKQ  
♣AKQ2 

 

♠53 
♥J6 
♦62 
♣74  

♠- 
♥109 
♦1084 
♣983 

 ♠K 
♥- 
♦J75 
♣J1065 

 

 
Zdá se, že se dobrá věc podařila. Západ má 
zatím sice jen dva zdvihy, ale o trumf více, 
a pokud by hlavní hráč ještě jednou 
trumfnul, dobere se posléze obrana na svůj 
poslední trumf a získá ještě dva srdcové 
zdvihy. To by byly dva rekontrované pády. 
 
Ale to ví Jih také. Takže hraje trefy a vidí, že 
až Západ přebije a zahraje srdci, donutí ho 
sice přebít v ruce, ale pak přejde na stůl 
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dotrumfuje velkou osmičkou a splní 
rekontrovaný závazek.  
 
Ale probodávající pohled partnera v hráčce 
na Západě mobilizoval všechny její šedé 
buňky mozkové a vyvolal intenzivní duševní 
činnost. Ani třetí ani čtvrtý tref nepřebila, ale 
zahodila kára. Přebíjí teprve, když už nemá 
žádnou levnou kartu a Jih přišel o 
komunikace. Bez jedné! 
 
Všechny partie oné noci byly hodné 
zaznamenání a vzbuzovaly u diváků výkřiky 
obdivu i údivu, ale ta následující předčila 
všechna silvestrovská očekávání. 
 

Rozdání 10, 
oba v druhé 
rozdával E 

♠764 
♥A3 
♦K9632 
♣A97 

 

♠Q853 
♥Q64 
♦Q74 
♣Q85  

♠J109 
♥10875 
♦J8 
♣10643 

 ♠AK2 
♥KJ92 
♦A105 
♣KJ2 

 

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

 
Jih zahájil silné 2 BT (21–23) a Sever se 
dvěma esy a králem zacítil slem. V pozdní 
silvestrovské noci padly všechny zábrany 
a tak hned nasadil Blackwooda a zjistil, že 

drží na lince všechna esa i krále. Neviděl 
tedy žádný důvod se zbaběle zastavit před 
velkým slemem. 
 
Na EW bránila mixová dvojice a hráčka na 
Západě musela hned řešit zásadní problém, 
co vynést. Z licitace žádné vodítko nebylo, 
tak si alespoň nešťastně vzpomněla na „proti 
bezům kára“ a vynesla ♦4.  
 
Když se vyložil stůl, koukal Jih smutně na 
svých 8 jistých zdvihů v esech a králích. 
Kárový výnos sice situaci relativně vylepšil, 
ale i tak je zdvihů stále zoufale málo. Vzal 
tedy kluka esem a hned zahrál ♦10, kterou 
hráčka na Západě pokryla dámou. To jejího 
partnera trochu rozrušilo a pronesl delší 
nudnou, i když teoreticky správnou, 
přednášku na téma, že do velkého slemu se 
vynáší co nejbezpečněji a v žádném případě 
ne od dámy. „To bych tedy ráda věděla, co 
bys z téhle karty vynesl ty!“ bránila se jeho, 
v jiných partiích vždy submisivní, partnerka.  
 
Pro Jih nebylo tak těžké odhalit důvod její 
momentální nezvyklé sebejistoty. Jistě má 
všechny čtyři dámy. To ovšem nebyla nijak 
příznivá zpráva.  
 
Přešel tedy pikem do ruky a zahrál ♥J 
v naději, že Západ nepokryje. Ta se však 
nevyžívala v jemných psychologických 
finesách a tak pokrytého kluka vzal hlavní 
hráč esem a zkusil zpět impas do ♥9. Impas 
sedí a tak dva pikové, tři srdcové, pět 
kárových a dva trefové je celkem už 
neuvěřitelných dvanáct zdvihů. Ale dvanáct 
stále ještě není třináct a ten poslední není 
nikde vidět. 
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 ♠76 

♥- 
♦963 
♣A97 

 

♠Q85 
♥6 
♦7 
♣Q85  

♠J10 
♥108 
♦- 
♣10643 

 ♠A2 
♥K2 
♦5 
♣KJ2 

 

 
Samozřejmě mohl by sedět trefový impas, 
ale Jih si byl nyní již jistý, že příslušná dáma 
se nachází ve společnosti ostatních dam 
u Západu. Hodil by se nějaký skvíz, ale zdá 
se, že žádný nemůže z pozičních důvodů 
fungovat. Představme si například, že 
odehrajeme srdce, na které zahodíme pik, 
pak i dva trefy a hrajeme kára. Na 
odehrávaná kára si Východ v klidu zahodí 
piky a Západ drží barvy za hlavním hráčem. 
 
Jih se však nenechal zahnat do této slepé 
uličky. Jeho koncept hraní nepokrytých figur 
se tak osvědčil, že v záchvatu euforie zahrál 
ještě ♣J, samozřejmě pokrytého a pak podle 
stejné logiky ♣9, také pečlivě pokrytou ♣10. 
Tím ovšem, možná neúmyslně, přenesl 
hrozbu trefovou na stůl, kde je mnohem 
nebezpečnější. 
 
Pak stáhl velkou srdci a začal hrát kára. Před 
stažením posledního kára vznikla koncovka: 

 ♠7 
♥- 
♦3 

 

♣7 
♠Q8 
♥- 
♦- 
♣8  

♠J10 
♥10 
♦- 
♣- 

 ♠A2 
♥2 
♦- 
♣- 

 

 
Na poslední káro si Východ nechce zahodit 
srdce a tak zahodí pik. Západ si také nemůže 
zahodit tref a tak třináctý zdvih dělá ♠2.  
� 
 
 

Kaskádový 
skvíz 

 Jaroslav Hájek 

 
 ♠A87 

♥Q1043 
♦Q32 
♣KJ3 

 

♠432 
♥976 
♦107 
♣Q10865  

♠KQJ6 
♥J852 
♦J864 
♣2 

 ♠1095 
♥AK  
♦AK95 
♣A974 

 

 
3. kolo přeboru IMP, závazek 6 BT, výnos 
♠3.  
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Na první spočítání jen 9 zdvihů, musíme 
tedy spoléhat na příznivé okolnosti – první je 
sedící trefový impas. Pak chybí ke splnění 
závazku dva zdvihy a ty by mohl přinést 
trojitý kaskádový skvíz. 
 
Nejdříve je nutno upravit počet ztrátových 
zdvihů na dva, tedy hlavní hráč propustí 
první pik a vezme až druhý. Srdcí přejde do 
ruky a úspěšně impasuje tref, první 
předpoklad splněn. Pak přijde trefový král a 
Východ odhazuje pik – situace začíná být 
stále zajímavější, Východ měl krátkost 
trefovou a bude tedy opravdu na další tref 
v potížích. Hlavní hráč pokračuje trefem do 
ruky k esu a Východ se musí vzdát držení 
v jedné ze tří barev, nejpravděpodobněji kár. 
Čtyři kára (hlavní hráč ze stolu odhodí pik) 
ho přivedou do jednoduchého piko-
srdcového skvízu. Východ je mrtev. 
 
Kdyby se Východ v šestém zdvihu vzdal 
místo kára srdce nebo piky, výsledek bude 
stejný, jen jednoduchý skvíz bude ve 
zbývajících barvách. 
 
Po prvním srdcovém výnosu bude situace 
totožná, hlavní hráč bude muset ve druhém 
zdvihu sám zahrát pik a propustit a opět 
dosáhne trojitého skvízu. 
 
Po úvodním výnosu károvém zadají obránci 
jeden kárový zdvih, a tak se po pro 
propuštění piku octne Východ v srdco-
pikovém jednoduchém skvízu. 
Po úvodním trefovém výnosu zadá obrana 
zdvih v trefech a hlavní hráč bude mít na 
výběr mezi třemi jednoduchými skvízy 

(piko-srdcový, piko-kárový, srdco-kárový) 
a všechny tři pracují pro hlavního hráče. 
� 
 
 

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 

povolen pouze na vlastní nebezpečí. 
 
Dárečky od soupeřů – brát nebo nebrat? 

Dealer Jih, 
všichni 
v první hře 

♠J10732 
♥AJ4 
♦K5 
♣K107 

 

 

 

 

 ♠KQ965 
♥KQ10 
♦J4 
♣AQJ 
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Jih Západ Sever Východ 

1♠ pas 4♠ pas 
4NT pas 5♦ pas 
5♠ pas pas pas 

 
Hrajete závazek 5♠ z Jihu. Soupeř vynáší 
károvou dvojku. Co přidáte ze stolu?  
 
Čím lepší jsou soupeři, tím více se můžete 
spolehnout na to, že hrají dobře a z jejich hry 
leccos usoudit. Inventurou zdvihů zjišťujete, 
že problém máte pouze v kárové barvě. 
Odevzdáte určitě pikové eso a můžete 
odevzdat jen jeden kárový zdvih. Soupeř 
jistě ví, že do barevného závazku, obzvláště 
takhle vysokého, se nemá vynášet od esa, 
vynesl tedy nejspíš od dámy. Dejte ze stolu 
malou, soupeř na Východě udělá jen své eso, 
buď teď anebo později.  
 
Celé rozdání: 
 ♠J10732 

♥AJ4 
♦K5 
♣K107 

 

♠A8 
♥865 
♦Q1062 
♣9854  

♠4 
♥9732 
♦A9873 
♣632 

 ♠KQ965 
♥KQ10 
♦J4 
♣AQJ 

 

 
Jiná situace je, když soupeři tuto barvu 
nevynesli. Zbývá vám potom jen jedna šance 
– později v průběhu partie zkusit expas ke 
králi (zahrát z ruky malou a pokud Západ dá 

malou, zkusit položit krále). Tím máte 
padesátiprocentní šanci, že uděláte zdvih, 
pokud má eso Západ a v tomto příkladu 
spadnete.  
 
Může se také stát, že partie bude probíhat 
jinak. Západ vynese například srdci, vy ji 
vezmete, trumfnete a Západ se dostane do 
zdvihu na pikové eso. Teď vynese károvou 
dvojku. Co přidáte ze stolu?  

 ♠J1073 
♥AJ 
♦K5 
♣K107 

 

 

 

 

 ♠Q965 
♥KQ 
♦J4 
♣AQJ 

 

 
Situace je teď úplně jiná než v předchozím 
případě. V této chvíli je správné se 
spolehnout na to, že soupeři hrají dobře. 
Pokud by měl Západ dámu a Východ eso, 
budou si soupeři jen v klidu čekat na své dva 
zdvihy. Nedávali by Vám šanci na vytvoření 
jedenáctého zdvihu, na který nemáte nárok. 
Z toho vyplývá, že pokud Západ vynesl 
károvou dvojku v průběhu partie, tak čím 
jsou soupeři lepší hráči, tím je 
pravděpodobnější, že eso má Západ. Dejte ze 
stolu krále.  
 
Pokud Vám soupeři zdánlivě dávají dáreček, 
uvědomte si, že Vás možná chtějí splést 
a danajské dary od soupeřů neberte. � 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
 ♠J5 

♥862 
♦KJ1094 
♣AQ10 

 

♠K1074 
♥J1093 
♦85 
♣873  

♠862 
♥754 
♦763 
♣K942 

 ♠AQ93 
♥AKQ  
♦AQ2 
♣J65 

 

Sehráváte z Jihu 6 BT po výnosu ♥J. Jaký 
máte plán? 
 
Máte 8 zdvihů v červených barvách a 
potřebujete získat další 4 v černých, aniž 
byste v nich dva odevzdali. 
 
Můžete začít trefovým impasem, ale pokud 
ten nesedí, zůstává vám jedině pikový impas. 
To není špatná šance, kolem 75%. Ale je zde 
lepší.  
 
V první řadě můžete začít pikovou barvou. 
Nesete ze stolu kluka, a když impas sedí, jste 
již doma. Pokud ne, máte kromě trefového 
impasu ještě šanci na stejně pravděpodobný 
impas na ♠10. Nebo případně na to, že 
vypadne třetí ♠10, pokud ovšem soupeři 
hned nevrátí tref. 

 
Drobné nedostatky předcházejícího způsobu 
napravuje nejlepší metoda. A tou je zahrání 
malé piky do kluka. Pokud je král u Západu 
máme splněno. Propuštěním nám dá rychlý 
zdvih a obrátíme se na trefy a vskočením 
nám dá další pikový. Pokud ale má krále 
Východ, můžeme včas otestovat piky a na 
závěr se případně rozhodnou mezi trefovým 
impasem a trefo-pikovým skvízem. 
 

Problém 2 
 

♠A432 

 
♠Q1095 

 
Největší pravděpodobnost má odehrát eso 
a pak zahrát do devítky. Čtyři zdvihy uděláte 
ve 3%, tři v 66% a dva v 31%.  
 
Zahráním impasu do devítky v prvním 
zdvihu bez odehrání esa si objektivně trochu 
snižujete šanci. Na druhou stranu ale zase 
můžete, pokud zdvih vezme kluk, impasovat 
v druhém kole dámou. To přidává šanci 
zejména proti nervnějším Východům, kteří 
by v prvním kole vskočili s dubl králem. 
 
Zajímavé je, že pokud byste v ruce měli 
místo pětky osmičku, mění se nejen 
pravděpodobnost ve váš prospěch o 10%, ale 
také je nejlepší zahrát z ruky desítkou. A to 
asi o 2% lepší než dámou, pro případ, že by 
měl Východ všechny ostatní karty. � 
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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 Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

1♥ kontra 4♥ ? 
 Jih:   ♠K1098   ♥107   ♦KQ106   ♣854 
 

Problém 2 
NS v druhé, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♦ pas 1 BT 

pas 2♥ pas ? 
 Jih:   ♠64   ♥K6   ♦10973   ♣A8542 
 

Problém 3 
Oba v první, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   1♠ 

pas pas 1 BT *) ? 
 Jih:   ♠KJ6542   ♥AK   ♦KJ102   ♣K 
 
*) 1 BT je 12-14 bodů, pravidelná rozloha. 

Odpovědi: 
Problém    

Vozábal pas 4♦ 2♦ 

Martynek ml. pas 5♦ 2♠ 

Pěkný pas 3♦ 2♦ 

Kopecký 4♠ 4♦ 2♠ 

Čtenáři 4♠ 3♦ 2♦ 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
Pas. Nakonec jsem se pro něco rozhodnout 
musel. Varianty ke zvážení jsou jasné, pas, 
kontra nebo 4♠. Kontra půjde velmi často do 
pasu a nemám defenzivní zdvihy, 4♠ jsou 
vabank, můžu spadnout za 300 až 500 proti 
4♥, která nejdou splnit. Uznávám, že pas je 
možná dost konzervativní, ale v této partii je 
to moje volba. Jako druhé v pořadí mi přijde 
nejlepší kontra a až na třetí místo bych dal 
4♠. 

Jan Martynek mladší: 
Pas. V úvahu připadají pas, kontra a 4♠. Na 
4♠ jsem podle mě moc slabý (navíc srdcový 
dubl může být defekt, pokud mají soupeři 
jen 9 trumfů). V rozhodování mezi pasem 
a kontrem jsem se v první hře nakonec 
přiklonil k variantě defétistické. 

Pavel Pěkný: 
Pasuji jednoduše proto, že se mi nezdá, že 
bych měl na jakoukoliv jinou akci. V týmech 
se sice může zdát, že 4♠ jsou nejjistější akce 
(pokud jsou oba závazky bez jedné, tak se 
ztrácí málo, ale pokud tam jeden ze závazků 
bude, je asi lepší dražit), ale nepodceňoval 
bych ani možnost, že skončíme v 5/6♠ bez 
jedné. 
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Michal Kopecký: 
4♠. Nedá se nic dělat, jsem pod tlakem. 
Nejsem na svou hlášku nijak hrdý, ale 
partner musí počítat s tím, že dražím na jeho 
body. Pas je trochu zbabělá druhá 
alternativa, kontra bych dal s méně piky a 
listem spíš defenzivním. 

Čtenáři: 
Rozdání je z pražské skupinové A. V praxi 
šly 4♥ i 4♠, i když 4♠ by se teoreticky daly 
přesnou obranou porazit.  
 
Zajímavé, že experti byli hodně 
konzervativní, v 75% hlášek volili pas, ale 
průměrná partnerova karta opravdu nevede 
ke 4♠. 
 
Čtenáři volili častěji 4♠ a to v 44% a pas 
v 33%. Názor té agresivnější skupiny hráčů 
vyjádřil nejjasněji Igor Trepáč z Topolčan: 
„4 srdcia asi majú, na kontru nemám, možno 
pôjdu na 5. Treba dačo povedať.“ 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
4♦. Konečně jsou v soutěži partie, které jsou 
skutečným oříškem. Tady bych nejradši 
dražil 3♦, ovšem za předpokladu, že by to 
byl forsing, což by ve většině přirozených 
systémů nebyl, a v tom případě by byla 3♦ 
málo.  
 
Doplnění do srdcí dubl králem, dostatek 
trumfů a v boční barvě eso a ne nějaká 
sekundární hodnota může partnerův list 
vyskládat tak, že bude slem úplně ložený, 
např. při x Axxx AKxxxx Kx má jen 14 
bodů na svůj revers a slem je na trumfy 2–1. 

Jan Martynek mladší: 
5♦. Zde záleží na tom, jak "lehký" může být 
dle domluvy revers zahajitele. Proti 
klasickému 16+ bodovému reversu 
slibujícímu rozlohu 5+kár a 4 srdce často 
splním manš – bodů sice není mnoho, ale 
jsou zasazeny do zlata. 

Pavel Pěkný: 
3♦. Rozhodně bych ukázal maximum hlášky 
1BT s károvým fitem. V mém systému 
k tomu poslouží hláška 3♦, ale pokud mám s 
partnerem minimum dohod, použil bych 
hlášku 2♠ (jednoznačně nepřirozená hláška, 
když piky už jsem vyloučil, takže to bude asi 
nějaký vyčkávací forsing s maximem) 
a následné fitnutí kár. 

Michal Kopecký: 
4♦. Dražit 1 BT s károvým fitem a nic moc 
drahými dubly mi nepřijde chytré. Nicméně 
teď chci hrát hru a 3 BT to nejsou kvůli 
prázdným pikům. Rád bych skončil v 5♦, ale 
možná půjde i slem. Bohužel 3♦ teď jsou 
negativní hláška, takže řeknu tak asi na co se 
cítím a na 4♥ cuebid zadražím 5♣. 

Čtenáři: 
Podobné rozdání přišlo v pražské skupinové 
A. V praxi měl partner velkou sílu a šel až 
kárový slem. Experti to tušili a nejčastěji 
v 50% volili 4♦. Čtenáři dávali masivně 
v 61% přednost hlášce 3♦. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
2♦. Původně jsem chtěl pasovat, ale čtenáři 
by mě i s ohledem na první partii ze soutěže 
podezřívali z toho, že chci vyfouknout 
Zdeňkovi Jelínkovi přezdívku "barikáda". 
V této partii sice už velké štěstí neudělám 
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a cit mi říká pas, ale vzhledem k tomu, že 
1 BT přišel z reopenu, tak za mnou zas tak 
velká piková nálož by být neměla, a pokud 
přesto je, v kárech mohu naleznout nějaký 
rozumný fit a zabojovat o částečný závazek. 

Jan Martynek mladší: 
2♠. Dáma piková s dámou karovou mi sice 
pravděpodobně plní manš, zde ale raději 
nedodražím než předražím; alternativa je 
kontra a po dvou trefech od partnera 
(nezapasuje-li) 2♦. 

Pavel Pěkný: 
2♦. Jsem pro dražit dále a nekontrovat. Piky 
nejsou nic moc, za to kára jsou slušná, tak je 
ukáži. 

Michal Kopecký: 
2♠. Určitě se nebojím, že bych dostal flek 
když budu dražit podruhé. List mám sice 
takový ošklivý, ale 18 bodů je hodně. Spíš 
než dražit kára mi přijde lepší opakovat 
slabý 6list, protože jednak zaberu prostor 
soupeřům a jednak na 6-1 chci hrát spíš než 
na 4-3. Kontra není dobrá alternativa, 
nemám dobrý list ani do útoku ani do 
obrany. 

Čtenáři: 
Tento problém je z australské dražební 
soutěže. Panel australských expertů volil 
poklidná 2♦ v 63% a 2♠ v 18%. A australští 
čtenáři pořadí zachovali, i když dávali šance 
i dalším hláškám. 2♦ získala 36% a 2♠ 31%. 
 
Domácí experti dali shodně 50% pro 2♦ i 2♠. 
Čtenáři preferovali 2♦ ve 44% a 2♠ i kontra 
získaly po 22%. Ve skutečné partii použil 
jeden z expertů hlášku 3♠, ale unikl bez 
kontra jen za 150. � 

 

 
Krátce 

 Tomáš Fořt 

 

Co chystá EBL a WBF 
V následujících letech bude mnoho 
příležitostí prezentovat se na nejvyšších 
evropských a světových soutěžích. 
 
4th European Open Bridge Championships 
Sanremo, Itálie, 12.-27.6.2009 
 
22nd European Youth Team Championships 
Poiana, Brašov, Rumunsko, 8.-18.6.2009 
 
1st World Youth Championships 

Istanbul, Turecko, 15.-23.8.2009 
 
39th World Team Championships 
Sao Paulo, Brazílie, 29.8.-12.9.2009 
 
8th European Champions’ Cup 
Paříž, Francie, 15.-18.10.2009 
 
50th European Team Championships 
Ostende, Belgie, 18.6- 2.7.2010 
 

Před deseti lety a dnes 
Před deseti lety po skončení mistrovství 
Evropy na Maltě jsem jako obvykle hodnotil 
naší účast na mistrovství. A vyjádřil jsem 
v článku názor, že v tehdejší době nebylo 
možné postavit český open tým, který by 
dělal na mistrovství Evropy průměr 16 VP 
na zápas. Také jsem byl skeptický k 
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optimistickým názorům na to, že se za deset 
let dostaneme do evropské špičky. Naději 
pro nás jsem tehdy viděl jen v příkladu 
Bulharska, které výrazně omladilo svůj 
národní tým.  
 
Dnes po deseti letech, když si znovu čtu 
starý článek, vidím, že se část nadějí splnila. 
Národní družstvo obsahuje nové tváře, které 
se nebojí vítězit a v základní části posledního 
mistrovství Evropy naši udělali před deseti 
lety nedostupně vzdálený průměr 16,2 VP na 
zápas. A i když zatím ještě ne open, tak naši 
junioři se již dostávají do užší evropské 
špičky. Přeji hodně štěsti v Sanremu. 
� 
 
 

 
Odposlechnut
o 

 
Eva Dítětová 

 
• Partneři s týmu se přichází na konci 

zápasu ptát k druhému stolu: „Kolik vám 
toho ještě zbývá?“ Sehrává hlavní hráč, 
který spíše proslul svou schopností 
rozmyslet partie, než rychlou hrou. Tichý 
hráč odpovídá: „Hrajeme poslední partii a 
zbývají nám tři zdvihy. Takže do deseti 
minut jsme jistě hotoví.“ 

• Partner vyčítá: „Ty máš máš v rozdání tři 
jednoduché způsoby splnění závazku a po 
deseti minutách vymyslíš čtvrtý, po 
kterém spadneš.“ 

• Po další prohrané hře za 1100, říká 
partner:„Pro tebe znamená soutěživá 
hláška, říci bez ohledu na tvou kartu 
cokoliv na co nejvyšším stupni.“ 

� 
 
 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
 ♠J5 

♥862 
♦KJ1094 
♣AQ10 

 

♠K1074 
♥J1093 
♦85 
♣873  

♠862 
♥754 
♦763 
♣K942 

 ♠AQ93 
♥AKQ  
♦AQ2 
♣J65 

 

Sehráváte z Jihu 6 BT po výnosu ♥J. Jaký 
máte plán? 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠A432 

 
♠Q1095 

� 

 


