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Celostátní liga  

 Tomáš Fořt 

 
II. liga 
II. liga pokračovala třemi zápasy 23. -24. 
ledna 2010 v pražském klubu BKP. Po dvou 
třetinách základní části je pořadí: 
 
  1. ZOO 109 
  2. CHAOS-GAMBLERS 108 
  3. FAJA 101 
  4. LOGIK 101 
  5. PERNŠTEJN 100 
  6. ESO 97 
  7. TEPLICE 92 
  8. CHAOS 69 
  9. KLUBKO ZMIJÍ 62 
10. LGM 49 
 
I. liga 
O víkendu 30.-31.1.2010 se odehrála druhá 
část první ligy.  
 
  1. P.S. 134.0 
  2. Acol 118.0 
  3. Polabiny 90.0 
  4. Esa 88.5 
  5. Callimero 84.0 
  6. JAS 82.0 
  7. Ladies 80.0 
  8. Star 75.5 
  9. Triga 70.0 
10. SUKL 67.0 
 

P:S. udrželi vysoko nastavenou laťku z první 
části ligy. I když tentokrát se jim nepodařilo 
vyhrát 25 všechny tři zápasy, ale museli se 
spokojit jen se dvěma. První dvě družstva 
mají znatelnou převahu, ale o dalších postu-
pujících ani sestupujících není ani zdaleka 
rozhodnuto. 
 
A nyní alespoň dvě rozdání. Toto je z první-
ho zápasu víkendu mezi Polabiny a Triga. 
 

♠65 
♥843 
♦AJ3 
♣AK953 
 

 
♠AKQ3 
♥952 
♦K10975 
♣10 

 
Západ Sever Východ Jih 
Nymšová Volhejn Novotná Fořt 
2♥*) pas pas kontra 
pas 3♣ pas 3♦ 
pas 3♥ pas 3♠ 
pas 5♦ pas…  

 
*) 5–5 srdce + libovolná 
 
Měl jsem samozřejmě dát na reopen 3♦, 
která by zřejmě obešla, a hráli bychom 
správný závazek. Bylo mi však líto neukázat 
pikový čtyřlist, zvláště s takovou korunkou. 
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Opožděná 3♦ pak samozřejmě sugerovala 
větší sílu, což by se dalo jistě snést se sing-
lem v srdcích, ale singl v trefech nijak ne-
zhodnocoval list. 
 
Výnos přišel podle předpokladu ♥A a pak 
následovala ♥Q. Když však dámu přebil král, 
poposedl jsem trochu a zbystřil. Zpátky 
následovala ♠9. To už jsem byl ve střehu 
skoro úplně. ♠9 spolu s markou Západu 
hodně vypadá, že je od dubla a tedy, že Zá-
pad má 5–5 na drahých. Problém je, že jsem 
již dal dva zdvihy a stále ještě musím něco 
udělat s trumfy a mám ztrátovou srdci i pik. 
Jednu drahou kartu mohu zahodit na tref, ale 
co s tou druhou? 
 
Pokud bude mít Západ singl tref a dubl káro, 
nabízí se možnost přebít třetí pik trumfovým 
esem, pak vyimpasovat třetí károvou dámu 
u Východu a nakonec zahodit srdce na tref.  
 
Háček ale je, že větší šance je, že jsou kára 
4–1. Ale i na to existuje lék. Musím zahrát 
káro do esa, pak ♦J a opakovat impas. Ná-
sledně odtrumfují a stáhnu i páté káro.  
 ♠6 

♥8 
♦- 
♣AK9 

 

♠J107 
♥J 
♦- 
♣J 

 

 

♠4 
♥- 
♦- 
♣Q764 

 ♠KQ3 
♥9 
♦- 
♣10 

 

Pak teprve přejdu na tref, a na další tref 
zahazuji srdce. Západ neudrží jednu z dra-
hých barev a tak získám jedenáctý zdvih. 
 
Takže máme sehrávku, při které splníme při 
třetí dámě u Východu a lepší, kdy splníme 
i při čtvrté dámě. Bohužel celá partie byla: 
 ♠65 

♥843 
♦AJ3 
♣AK953 

 

♠J10872 
♥AQJ107 
♦- 
♣J87 

 

 

♠94 
♥K6 
♦Q8642 
♣Q642 

 ♠AKQ3 
♥952 
♦K10975 
♣10 

 

 
A proti páté dámě cesta ke splnění nebyla.  
 
V následující partii jsem na Západě zasáhl 
v první proti druhé ostře 2♥ na 1♣ (polský).  
♠J2 
♥QJ7642 
♦95 
♣1076 

 

 

♠KQ963 
♥K10 
♦8 
♣AQ943 

 
Partner optimisticky dorazil do 4♥, které 
Sever kontroval a vynesl ♣J. Už předtím 
měla partie značné komunikační problémy, 
ale nyní je naprosto bez šance. Král jistě 
nesedí a tak beru esem a lstivě zahazuji ♣7. 
A to pomohlo. Sever již tref neměl a Jih se 
bál jej zahrát. Na malý pik soupeř skočil 
esem a trumfl do esa a zpět, aby mi zabránil 
snapovat kára. A protože piky byly 3–3, 
splnil jsem kontrovaný závazek. � 
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Rozdání z ligy  

 Jan Pivnička 

 
V utkání 6. kola 2. ligy přišlo toto bojovné 
rozdání. Rozdání č. 9, EW ve druhé, rozdává 
N (utkání LGM Nové Město/M. – ESO Br-
no). 
 
 ♠KQJ1094 

♥102 
♦1043 
♣32 

 

♠832 
♥AQ84 
♦A652 
♣AK 

 

 

♠765 
♥KJ765 
♦J7 
♣986 

 ♠A 
♥93 
♦KQ98 
♣QJ10754 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Haman Baláš Pivnička Dítětová 
 2♦ pas 2♥ 
pas 2♠ pas pas 
kontra pas 3♥ pas 
4♥ pas pas pas 

 
Po výnosu pikovým esem mám smíšené 
pocity. Vidím čtyři ztrátové zdvihy a říkám 
si, proč partner raději nezapasoval 3♥, 
a hned si odpovídám, že patrně proto, že 
hrajeme týmy. Další výnos byl kárový král. 

Došlo mi, že pikové eso byl singl a kárový 
mariáš je patrně celý na Jihu.  
 
Vzít hned káro? Pokud má Jih v kárech 
KQxxxx, je nutné vzít. Pokud nese 
z Kxx(x)(x), je nutné propustit. Vzal jsem 
zdvih. Jaká je šance na splnění? Mám pět 
srdcových zdvihů, tři topy a trefový snap – 
to je devět. Když se mi podaří Sever udržet 
mimo hru a vpustit Jih na káro, může mi dát 
snap a odhoz. Co k tomu potřebuji?  
a) trumfy 2–2,  
b) alespoň čtyřlist kárový u Jihu,  
c) dát pozor na pořadí zdvihů – na přechody.  
 
Uvědomuji si, co mi vštěpoval přítel Jirka 
Kopřiva, totiž že k úspěšné sehrávce často 
vede jen uzounká cestička. Zahrál jsem 2x 
trumf, aby snad Sever neškodil při krátkosti 
v trefech, a zaradoval se, že první podmínka 
je splněná. Bohužel, jak se záhy ukázalo, 
závazek je již prohraný.  
 
Pokračoval jsem kárem a Jih vrátil káro. 
Snapl jsem, odehrál dva trefy, ale zůstal jsem 
na špatné straně – na stole. Nemohu sna-
pnout tref, abych vpustil Jih čtvrtým kárem.  
 
Pokud bych po vytrumfování zahrál oba 
trefy a pak káro, Jih vezme a vrátí tref.  
Snapnu jej, káro snapnu do ruky a opět jsem 
na špatné straně, tentokrát v ruce. Má to 
vůbec řešení? Má, musím se vrátit ještě 
o zdvih zpět, mohu trumfnout maximálně 
jednou. Pak odehraji dva trefy a pustím káro. 
Ať vrátí Jih cokoliv, stihnu snapnout tref 
i káro a na závěr se ocitnout na stole. � 
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Partie z I. ligy  

 Jiří Kopřiva 

 
V posledním turnaji I. celostátní ligy mi 
přišlo hrát 4♠ v následujícím rozdání (č.21 
z 5.kola). 
 

 ♠10532 
♥J43 
♦KQ97 
♣94 

 

♠A6 
♥K1097 
♦85432 
♣83 

 

♠KJ9874 
♥A85 
♦A10 
♣K7 

 ♠Q 
♥Q62 
♦J6 
♣AQJ10652 

 

 
Po licitaci 
 

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

 
Výnos: ♦J. 
 
3♣ jsou středně konstruktivní na dobré bar-
vě, kontra pobídkové. Je jasné, že Jih našel 
nejlepší výnos. Jakýkoliv jiný dává partii 
mnohem větší šance. Přidávám se stolu ma-
lou a Sever rovněž malou. 

Přemýšlím, co s partií. Je jasné, že trefový 
král sedí špatně a tak se moje snahy upírají 
k srdcové barvě. Pokud se mi ji podaří zahrát 
se stolu a zamezit tak hráči na Severu se 
dostat do zdvihu, byla by tu určitá šance. 
Začínám tedy propuštěním kára. Pokud 
ovšem chci svůj plán uskutečnit, budu se 
muset vzdát pikového impasu a hrát na dru-
hou dámu. Protože potřebuji srdce 3–3, tak 
ta rozloha docela i sedí. Hraji malý pik a 
zleva padá Q. Hraji proti výborným hráčům 
a tak chvíli přemýšlím, jestli může mít Q10. 
Nakonec jsem se rozhodl, že podle omeze-
ného výběru ji bude mít singl. Tím ale padla 
původní strategie, neboť je nutno vyimpaso-
vat čtvrtou 10 v trumfech. Tím jsem začal. 
Nyní nezbývá nic jiného, nežli stahováním 
trumfů tlačit na hráče na Jihu. Naštěstí tento 
manévr funguje. Partii přivádím do koncov-
ky  
 

 ♠- 
♥J43 
♦K 
♣94 

 

♠- 
♥K1097 
♦8 
♣8 

 

♠7 
♥A85 
♦- 
♣K7 

 ♠- 
♥Q62 
♦- 
♣AQ6 

 

 
V té hraji poslední trumf. Se stolu můžu 
zahodit cokoliv malého, asi nejlepší je ♣ (u 
stolu jsem zahodil ♦). Nyní jsou tři možnosti: 
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1. Hráč na N zahodí ♥, hraji ♥ svrchu 
a pouštím S na výnos do ♣. 

2. Hráč na S zahodí ♥, hraji ♥ ke K a malou 
zpět, kterou propouštím k S na výnos do 
♣. (Toto se stalo u stolu) 

3. Oba drží tři srdce. Pouštím tref a po sta-
žení další karty musí vynášející hráč za-
dat výnosem do srdcí.  

 

 
Jiří Kopřiva 

 
Je zajímavé, že rozhodující zahrání přišlo 
hned v prvním zdvihu, kdy bylo nutno vyne-
sené J převzít. To by již nebylo možné pro-
pustit a obrana by měla zajištěnu komunikaci 
v ♦, což by jí umožnilo se ubránit při tlaku 
HH rozdělením držení. Nutno ale dodat, že 
převzetí není vůbec jednoduché. Výnos mohl 
být ze singla a převzetím by obránce na 
Severu přišel o zdvih.  
� 

 

Výsledky 
NEC Cup 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Ve dnech 9.-14. února 2010 se v Jokohamě 
odehrál 15. ročník známého NEC Cup.  
 

 
 
Do soutěže týmů dostalo pozvání i vítězné 
družstvo z mistrovství světa juniorů a tak nás 
reprezentovali Kopecký – Macura v týmu 
World Youth. 
 
Cesta byla náročná a časový posun byl 
opravdu spíš pro mladé, protože hrát se začí-
nalo ve 2 hodiny v noci našeho času. 
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Tento rok si turnaj opět připomněl slavná 
léta a v poli 48 družstev jich bylo až 16 za-
hraničních a převážně složených ze špičko-
vých světových hráčů.  
 
Turnaj začal 12 koly 14-ti krabicových kva-
lifikačních zápasů. Pak následovalo K.O., do 
kterého postupovalo osm prvních družstev. 
Do něj postoupilo jediné domácí družstvo, 
které ovšem vypadlo hned ve čtvrtfinále, 
a sedm zahraničních. World Youth chyběl 
k postupu jediný vítězný bod a skončili 
v kvalifikaci na vynikajícím leč nepostupo-
vém 10. místě. Byli ale velmi populární 
a v bulletinu 2 a 3 vyšly rozsáhlé články 
o jejich zápasech a úspěších.  
 

 
 
Čtvrtfinále a semifinále se hrálo již na 32 
rozdání a finále na 64. Semifinále: 

Zimmermann 82 

BULGARIA ALL STARS 28 

    

Lavazza 41 

THE NETHERLANDS 34 

Do finále se tentokrát podle předpokladu 
dostali Lavazza (Maria Teresa Lavazza, 
Norberto Bocchi, Agustin Madala, Giorgio 
Duboin, Antonio Sementa, Guido Ferraro) a 
Zimmermann (Pierre Zimmermann, Fulvio 
Fantoni, Claudio Nunes, Cezary Balicki, 
Adam Zmudzinski, Franck Multon). V něm 
Zimmermann v první čtvrtině rozstřílel La-
vazzu 47:4 a vše se zdálo rozhodnuté, zvláš-
tě když druhá čtvrtina skončila remízou. Ale 
v dramatickém finále se karty obrátily 
a Lavazza těsně zvítězila. 
 

Lavazza  129 

Zimmermann 127 

 
Lavazza ještě před poslední partií o 1 IMP 
prohrávala. A toto je poslední rozdání: 
 
Rozdání 64, zahajuje N, EW v druhé. 
 ♠Q62 

♥876 
♦J107 
♣A1092 

 

♠83 
♥K109542 
♦93 
♣J83 

 

 

♠K1094 
♥- 
♦AQ8642 
♣K64 

 ♠AJ75 
♥AQJ3 
♦K5 
♣Q75 

 

 
Na obou stolech proběhla naprosto stejná 
dražba a zdálo se, že se do konce zápasu již 
nic nemůže změnit. 
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Západ Sever Východ Jih 
Madala Fantoni Bocchi Nunes 
Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 
pas pas 1♦ kontra 
1♥ pas 1♠ pas 
2♥ pas pas pas 

 
Na prvním stole vynesl Fantoni malý tref, 
partner vzal dámou a vrátil tref do esa. Tre-
fové pokračování vzal král a Madala zahrál 
pik do osmičky a dámy. Obrana pokračovala 
kárem do dámy, které Madala vzal esem a 
vrátil malé káro. Jih získal krále a stáhl ještě 
pikové eso. To už měla obrana 5 zdvihů. 
Pikové pokračování musel hlavní hráč sna-
pnout v ruce a sám nést srdce. ♥10 vzal Jih 
♥J. 
 
 ♠- 

♥87 
♦10 
♣9 

 

♠- 
♥K954 
♦- 
♣- 

 

 

♠9 
♥- 
♦864 
♣- 

 ♠7 
♥AQ3 
♦- 
♣- 

 

 
Jih dále pokračoval pikem, který Madala 
správně snapl devítkou a výnosem malého 
srdce donutil soupeře nechat jej udělat ještě 
♥K. Hlavní hráč dělal, co mohl, ale stejně 
padl třikrát za 300 a zdálo se rozhodnuto. 
 

V druhé místnosti přišel pik do kluka. Dubo-
in po velmi dlouhém přemýšlení pokračoval 
♣Q, kterou vzal ♣K. Zmudzinski zkusil ♠K 
vzatého esem. Obrana nyní stáhla dva trefy 
a změnila na káro. Hlavní hráč impasoval, 
vzal další káro, snapl pik a stejně jako 
v první místnosti odešel ♥10. Tedy naprosto 
stejná koncovka. 
 
Zde však Zmudzinski zahrál na ♥Q86 u 
Severu, snapl pik malou a Sementa přesnapl. 
Časování bylo otočené a nyní musel v závěru 
hlavní hráč nést od svého ♥K9 do ♥AQ Jihu. 
 

 
Lavazza vítězná 

 
Pak následovaly IMP turnaj párů (Jokohama 
IMP) a víkendu otevřený švýcar týmů (Jo-
kohama Swiss) a otevřený párový turnaj 
(Asuka Cup).  
 
V Jokohama IPM dosáhli obrovského úspě-
chu Kopecký – Macura, kteří zvítězili 
v konkurenci 57 dvojic před celou řadou 
silných hráčů. Na podobný výsledek jsme už 
čekali kolem třiceti let a po loňském 5. místě 
Volhejna a Kopeckého na posledním páro-
vém mistrovství Evropy je to další velký 
úspěch našeho bridže. 



 9

 
Foto z bulletinu 

 
Také v Jokohama Swiss se družstvo World 
Youth neztratilo a umístilo se na velmi sluš-
ném 28. místě z 82 družstev, tedy zhruba 
v první třetině startovního pole. 
 
A v závěrečném turnaji 170 dvojic získali 
ještě Kopecký – Macura s 61% skvělé 
6. místo.  
 
Nevím, zda se počítal highscorer, ale naši 
hráči by v něm museli být hodně vysoko. A 
to je v konkurenci nejlepších hráčů světa 
jistě potěšující. Škoda jen, že Jokohama je 
tak daleko, po letošním vystoupení by tam 
měli Češi asi značný respekt. 
 
Kromě turnajů pro velké hráče probíhaly na 
festivalu také ukázky hry, lekce pro začáteč-
níky a turnaje nováčků. I jejich výsledky 
byly pak zveřejňovány v bulletinech. 
� 

 

Rozdání z ME 
– open týmy 

 Tomáš Fořt 
 

 
Hned v úvodním kole kvalifikace open týmů 
přiřadil los českému družstvu Blondie jedno 
s nejsilnějších družstev na turnaji. Tým 
O’Rourke, ve kterém hráli Meckstroth 
a Rodwell. Ti se s týmem Nicka Nickella 
účastní i letošního Bermuda Bowl jako 
USA2. A hráli k neudržení. Už v druhé partii 
ukázali, co umí. 
 

Rozdání 2, zahajuje E, NS v druhé. 
 ♠854 

♥Q32 
♦73 
♣J10853 

 

♠A10976 
♥65 
♦KJ1098 
♣2 

 

 

♠QJ32 
♥10984 
♦A52 
♣94 

 ♠K 
♥AKJ7 
♦Q64 
♣AKQ76 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
Rodwell Kopecký Meckstroth Volhejn 
  pas 1♣ 
1♠ pas 3♥* 3♠ 
4♦ pas 4♠ kontra 
pas pas pas  
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3♥ ukazovala dobré pikové zvýšení. Je vidět, 
že Meckstrothovi nechybí potřebné optimis-
tické vidění síly fitu. Rodwell pak snadno 
splnil, když správně zahrál kárový impas.  
 
V druhé místnosti: 

Západ Sever Východ Jih 
Hoderová Jacobus Janková O’Rourke 
  pas 2♣ 
2♠ pas 3♠ kontra 
pas 4♣ pas 5♣ 
pas pas pas  

 
Dražba byla ze začátku významově velice 
podobná, ale Rodwell v první místnosti 
použil klíčovou hlášku 4♦, kterou zabránil 
Kopeckému ukázat důležitý trefový fit. Proti 
5♣ zahrála obrana dvě kola piků a to se uká-
zalo jako tragická ztráta tempa a 15 IMP pro 
Američany.  
 
Ve stejné partii se zdramatizovala situace 
v zápase Slovenského týmu. 
 

Západ Sever Východ Jih 
Zimmerman Lohay Multon Henz 
  pas 1♣ 
1♠ pas 3♦* 3♥ 
4♠ pas pas kontra 
pas 5♣ pas…  

 
3♦ ukazovaly lepší zvýšení, než by byly 3♠, 
ale nebyly invit. Americko-francouzský pár 
také nebránil přesvědčivě a tak Slováci zís-
kali 11 zdvihů a +600. Před zaslání hlášek 
s kontra byla prodleva kolem 40sekund, tedy 
větší než 20 sekund, a tak rozhodčí u stolu 

rozhodl, že došlo ke změně tempa a přidělil 
upravený výsledek 4♠ x = za -590.  
 
Slovensko se odvolalo a komise došla 
k závěru, že nebyla splněna třetí podmínka 
udělení upraveného výsledku a totiž, že 
k poškození došlo kvůli nedovolené infor-
maci. Jih ukázal v průběhu dražby 5 trefů, 
4 srdce a silnou kartu. Kontra doplnilo, že 
jde o velmi silnou kartu. A váhání k této 
informaci již nepřidalo nic významného. 
Především nepomohlo Severu určit, zda 
pasovat nebo dražit dále.  
 
Komise ani nemusela vzít v úvahu podpůrný 
argument, že na druhém stole Balicki – 
Zmudzinski po stejném kontru také odešli do 
5♣ a uznala původní výsledek u stolu. Doce-
la mě to potěšilo, protože také občas jako 
člen odvolací komise slýchávám od ostatních 
členů jednoduché argumenty typu: „Váhal, 
tak partner nesmí dražit.“ 
 
Pak naši pár bodů získali, ale ty opět v ná-
sledující partii ztratili: 
Rozdání 5, zahajuje N, NS v druhé. 
 ♠Q98 

♥4 
♦Q107652 
♣J93 

 

♠A1063 
♥Q7 
♦K8 
♣K7642 

 

 

♠J752 
♥10986 
♦AJ4 
♣105 

 ♠K4 
♥AKJ532 
♦93 
♣AQ8 
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Západ Sever Východ Jih 
Rodwell Kopecký Meckstroth Volhejn 
 pas pas 1♥ 
kontra pas 1♠ 2♥ 
2♠ pas pas pas 

 
I přesto, že obrana získala dva snapy, 
Mecktroth 2♠ splnil. 
 
V druhé místnosti šla dražba jednodušeji: 

Západ Sever Východ Jih 
Hoderová Jacobus Janková O’Rourke 
 pas pas 1♥ 
pas pas pas  

 
Nedostatek vstupů na stůl donutil O’Rourke 
zahrát srdce shora a tak splnila +2 za celkem 
6 IMP pro její tým. A opět byla za úspěchem 
dobrá hláška Rodwella. 
 
Pak soupeři zvýšili svůj náskok tím, že ve 
dvou partiích uhodli singl krále za esem 
a dorazili naše ještě v poslední partii. 
Rozdání 10, zahajuje E, oba v druhé. 
 ♠108 

♥K8753 
♦A5 
♣J1053 

 

♠AJ9 
♥9 
♦Q109876
2 
♣64 

 

 

♠KQ743
2 
♥Q2 
♦K43 
♣K7 

 ♠65 
♥AJ1064 
♦J 
♣AQ982 

 

Západ Sever Východ Jih 
Rodwell Kopec-

ký 
Meckstro-
th 

Volhejn 
  1♠ 2♠ 
3♠ 4♥ 4♠ pas… 
 

Vítek vynesl káro a dostal snap. V párech by 
mohl uvažovat o podehrání ♥A, ale v týmech 
by to bylo nezodpovědné. Takže stáhl dvě 
esa za jednou ne.  
 

 
Jana Janková (tým Blondie) 

 

V druhé místnosti: 
Západ Sever Východ Jih 
Hoderová Jacobus Janková O’Rourke 
  1♠ 2♠ 
3♠ 4♥ pas…  

 

Opět podobná dražba a lepší hláška od sou-
peřů. USA splnily 650, získali dalších 
11 IMP, vyhráli zápas a posléze samozřejmě 
postoupili mezi 32 týmů do K.O. � 
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Semifinále v 
Istanbulu 

 Michal Kopecký 

 
Zlato pro ČR na bridžovém mistrovství?!?  
A dokonce dvakrát!!! 
 
Česká výprava na 1st World Youth Bridge 
Congress (přece jen turnaj se nemohl poklá-
dat za opravdové světové mistrovství vzhle-
dem k neúčasti mnoha předních evropských 
i světových týmů) v Istanbulu v srpnu 2009 
byla oproti minulým turnajům trochu netra-
diční, a to zejména z důvodů finančních.  
 
Organizátoři této soutěže asi nepochopili, že 
juniorské soutěže je třeba organizovat jako 
co nejlevnější pro účastníky. Ubytování 
i vklady byly na úrovni například Open ME 
v Sanremu. Z tohoto důvodu jsme nemohli 
poslat celé juniorské družstvo a turnaje se 
měli původně zúčastnit jen Milan Macura 
a Michal Kopecký, kteří měli hrát s japon-
skými partnery (nikdy předtím jsme je nevi-
děli, dohromady jsme se dali náhodou přes 
BBO díky kapitánce Ine Gielkens).  
 
Ovšem na juniorském ME v Rumunsku 
přišli Turci s nabídkou, že zaplatí dalším 
dvěma českým párům ubytování a vklady do 
soutěží, pokud budou hrát v tureckém týmu. 
Bohužel pak svůj slib dodrželi jen napůl a do 
Istanbulu mohli odletět jen Magda Tichá 
a Franta Králík. 
 

 
 
Soutěž se konala v areálu univerzity Yedite-
pe, na opačném konci desetimilionového 
Istanbulu než letiště, takže první zážitek byla 
vůbec doprava na místo, jelikož organizátoři 
na nás jaksi pozapomněli. Areál univerzity 
nás na první pohled ohromil svou velikostí, 
moderními budovami a novými sportovišti. 
Jedinou nevýhodou zde bylo omezení kon-
zumace alkoholu (ovšem to nás stejně samo-
zřejmě během soutěže netrápilo) a spousta 
volně pobíhajících psů. Že ani jídlo nebude 
nejslavnější, jsme zjistili po pár dnech, takže 
místo stále se opakujících jídel v jídelně 
jsme raději občas zašli do studentské restau-
race. A nějaký ten alkohol se vždycky našel 
u Ine a jejího přítele Johna, kteří bydleli 
v karavanu na okraji univerzitního areálu. 
 
Mistrovství začalo švýcarem týmů, kde první 
český tým JAPAN-CZECH doufal v umístě-
ní v TOP 8 a kvalifikaci do KO (Japonce 
jsme neznali a vůbec netušili, jaké výkony 
od nich můžeme čekat, navíc nám s Milanem 
se v poslední době moc nedařilo). 
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Tým TOFAS s Magdou, Frantou a dvěma 
Turky měl také na slušné umístění kolem 
poloviny startovního pole. Po celou dobu 
držel v pelotonu a udržoval šance na postup, 
bohužel v posledních kolech nepřišel drtivý 
finiš a Magda a Franta si alespoň jako útěchu 
zahráli Board-A-Match týmů, kde opět 
skončili cca v polovině.  
 
Japonsko-český tým se od začátku držel 
v popředí (hlavně Japonci Hiroaki Miura – 
Noriaki Koike hráli základní část skvěle) 
a bez problémů se kvalifikoval do KO 
s právem výběru jako druhý v pořadí za 
suverénními USA Blue (které jsme jako 
jediní porazili). Pak se bohužel stala chyba, 
Ine nestihla začátek Captains meetingu 
a tudíž jsme přišli o dobrou volbu a zbyli na 
nás ti nejsilnější – Polští dorostenci. Čtvrtfi-
nále se hrálo na 2 x 14 partií, a když jsme po 
polovině vedli o 22 IMP a v prvních několi-
ka partiích se Polákům podařilo spadnout za 
2000 a zadat slem ve druhé hře, zápas přestal 
být zajímavý a zbývající partie se spíš jen 
odplácaly. 
 
V semifinále na nás čekal velmi nepříjemný 
soupeř – Netherlands Red, složený z několi-
ka juniorských mistrů Evropy a například 
vítězů světové univerziády. Před zápasem 
jsme rozhodně nebyli favorizovaným tý-
mem, navíc ani poslední vzájemná střetnutí 
pro nás nedopadla nejlépe a vzájemný zápas 
ve skupině také skončil neslavně - 7:23. 
Tady už prostě začalo jít do tuhého!  
 
Zápas přinesl spoustu dramatických momen-
tů a zajímavých partií, z nichž některé se 

pokusím popsat. Bohužel systém Japonských 
partnerů byl hodně komplikovaný a neznám 
jej, takže vysvětluji jen zvláštní hlášky naše-
ho páru. 
 
Hned v první partii nám soupeři okontrovali 
manš, kterou jsem splnil se dvěma nadzdvi-
hy a vzali jsme prvních 7 IMP.  
 
N/None ♠- 

♥QJT963 
♦K987 
♣KT7  

 

♠AQ86 
♥A5 
♦AQ5 
♣AQJ3 

 

 

♠KJ972 
♥K72 
♦T6 
♣952 

 

♠T543 
♥84 
♦J432 
♣864 

 

 
Západ 
Macura 

Sever 
Drijver 

Východ 
Kopecký 

Jih 
Michielsen 

 3♥ pas 4♥ 
kontra pas 4♠ pas 
pas kontra pas…  
 
Soupeřům se tentokrát nevyplatila dohoda, 
že kontra jihu by byla pobídka a s trestným 
kontrem musí pasovat. 
 
O náskok jsme přišli hned ve 3. partii, kdy 
Bob Drijver zasáhl poměrně nedisciplinova-
ně na 3. stupni a soupeři proto našli levnou 
obranu našeho závazku. Na kárové snapy 
v praxi moc nejde přijít a po normálním 
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srdcovém výnosu Bob vytrumfoval a clai-
moval -2 za 8 IMP pro soupeře. 
 
S/EW ♠J 

♥A42 
♦T854 
♣AQT54 

 

♠AQ96432 
♥765 
♦7 
♣97 

 

 

♠KT  
♥KQT83 
♦A932 
♣KJ  

 

♠875 
♥J9 
♦KQJ6 
♣8632 

 

 
Západ 
Macura 

Sever 
Drijver 

Východ 
Kopecký 

Jih 
Michielsen 

   pas 
2♥1) 3♣ 4♠ 5♣ 
pas pas kontra pas… 
 
1) Slabý pikový dvoutrik nebo 5♠+5levná 

v síle buď 9–14 nebo na gameforcing. 
 

Na páté partii byli naši spoluhráči příliš 
agresivní a padali s kontrem za 800 proti 
naší hře v první, takže po 5 partiích prohrá-
váme o 10IMP. Hned na další si oba páry na 
severu vydražily 7NT a pak přišla obratová 
partie č. 7. 
 
S/All ♠KJT5 

♥Q5 
♦T872 
♣862 

 

♠A62 
♥64 
♦KQJ953 
♣95 

 

 

♠4 
♥AT8 
♦A4 
♣AQJT743 

 

♠Q9873 
♥KJ9732 
♦6 
♣K  

 

 
Západ 
Macura 

Sever 
Drijver 

Východ 
Kopecký 

Jih 
Michielsen 

   pas 
1♦1) pas 2♣ 2♦ 
pas 2♠ 4♣ pas 
4♦ pas 4NT pas 
5♣ pas 6♣ pas… 
 
1)  Přirozené nebo 15–17 pravidelných. 
 
Západ 
Molenaar 

Sever 
Miura 

Východ 
Verbeek 

Jih 
Koike 

   1♥ 
2♦ kontra rekontra 2♠ 
pas pas 3♥ pas 
3NT pas…   
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6♣ je po jakémkoli jiném než srdcovém 
výnosu ložených a po srdcovém výnosu stále 
na impas, bohužel Marion Michielsen vynes-
la správně a impas neseděl, takže jsme místo 
+12 IMP napsali -13 IMP, když na druhém 
stole byli Holanďané po japonském zahájení 
méně ambiciózní a spokojili se s 3NT. 
 
Následujících 5 partií se skóre nezměnilo, 
i když v jedné partii mohli soupeři výnosem 
porazit manš ve druhé a jednu manš mohli 
splnit, protože jsme si na stahované trumfy 
nepřesně odhodili. V partii 13 jsme s Mila-
nem vyhodili z okna 20 IMP po defenzivní 
katastrofě. 
 
N/All ♠Q92 

♥T54 
♦AKJ8 
♣T94 

 

♠K 
♥KQ6 
♦QT432 
♣KQ75 

 

 

♠74 
♥A987 
♦976 
♣AJ83 

 

♠AJT8653 
♥J32 
♦5 
♣62 

 

 
Západ 
Macura 

Sever 
Drijver 

Východ 
Kopecký 

Jih 
Michielsen 

 pas pas 3♠ 
pas 4♠ pas...  
 
Drijver agresivně zvýšil partnerčin blok, 
bohužel nikdo z nás moc nemůže dát kontra. 
Milan vynesl trefovou figuru a zahrál tref 
k mému esu. 

Aby nezmizela srdce na kára, pokud má HH 
srdcového krále a Milan pikové eso, stáhnul 
jsem srdcové eso (první zadaný pád), do 
kterého Milan zahodil krále (druhý zadaný 
pád). V daném kontextu jsem krále nepřečetl 
jako holé KQx, po námyslu si představil 
jinou rozlohu a pokusil se partnerovi dát 
trefový snap.  
 
Marion už nezaváhala, stáhla pikové eso 
(krále musí mít Milan, protože jsem nezahá-
jil a už jsem ukázal 2 esa), dotrumfovala, 
zahrála kárový impas a na dvě kára stolu 
odházela ztrátová srdce. Na druhém stole 
naši jednou porazili 4 srdce, takže místo +9 
IMP ztráta 11 IMP. 
 
V poslední partii jsme už jen snížili ztrátu, 
když po stejné dražbě našel Noriaki Koike 
lepší výnos a porazil částečný závazek, který 
mě nechali splnit. Po poločase tedy prohrá-
váme o 30 IMP a šance na zvrat je minimál-
ní.  
 
Neházeli jsme však ještě flintu do žita, ve 14 
partiích se stále mohlo stát leccos.  
 
Hned v první partii č. 17 jsme odpracovali 
5 IMP, když Tim Verbeek přes moje zaháje-
ní 2♣    slibující obě drahé barvy skočil na 4♠, 
dostal kontra a spadl za 300. Na druhém 
stole kontra na stejný závazek nepřišlo. 
 
V druhé partii jsme se nespokojili s pluso-
vým nápisem za kontrované pády v první hře 
a vydražili vlastní závazek.  
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E/NS ♠Q83 

♥A 
♦T7543 
♣QT64 

 

♠T9642 
♥JT8654 
♦Q 
♣3 

 

 

♠AJ 
♥K972 
♦K862 
♣872 

 

♠K75 
♥Q3 
♦AJ9 
♣AKJ95 

 

 
Západ 
Koike 

Sever 
Drijver 

Východ 
Miura 

Jih 
Michielsen 

  1♣ kontra 
1♦ 2♦ 2♥ 2NT 
4♥ kontra...   
 
Západ 
Molenaar 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Verbeek 

Jih 
Macura 

  pas 1♣ 

3♥ pas 4♥ kontra 
pas 4NT pas 5♣ 
pas...    
 
Milan pak předvedl pěknou sehrávku, kdy po 
srdcovém výnosu stáhl jen jedno kolo trumfů 
a zahrál kárový impas. Potom navíc Danny 
Molenaar vrátil pik a ušetřil tak Milanovi 
spoustu starostí. Bereme 11 IMP a najednou 
ztrácíme „pouhých“ 14 IMP. 
 
Před partií 21 je to zase o 17, před 22 už jen 
o 5… 

 
N/NS ♠82 

♥J9873 
♦Q54 
♣AQ5 

 

♠T3 
♥T642 
♦J82 
♣JT73 

 

 

♠J7654 
♥K 
♦T92 
♣K842 

 

♠AKQ9 
♥AQ5 
♦AK73 
♣96 

 

 
Západ 
Koike 

Sever 
Drijver 

Východ 
Miura 

Jih 
Michielsen 

 pas 2♠ 3NT 
pas...    
 
Západ 
Molenaar 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Verbeek 

Jih 
Macura 

 pas 2♠ 1) kontra 2) 
pas 3♥ 3) pas 3♠ 
pas 4♣ pas 4♦ 
pas 4♥ pas 4NT 
pas 5♣ pas 6♥ 
pas...    
 
1) Destrukce, čtyři piky a další čtyřlist (2♦ a 

2♥ slibují to samé, takže zahájení 2♠ vy-
lučuje některé rozlohy). 

2) Trestné. 
3) Pozitivní. 
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V otevřené místnosti zvolila Marion přímo-
čaré 3NT a uhrála 13 zdvihů. My jsme však 
měli v arzenálu trestné kontra na 2♠ (byly by 
cca za 1100). Nechtělo se mi ale kontrovat 
soupeře a radši za daného stavu her vydražit 
vlastní závazek, což Milan ochotně akcepto-
val a vydražil slem.  
 
Po neutrálním pikovém výnosu mám spoustu 
šancí, jak závazek splnit. Přemýšlel jsem 
hodně dlouho jak šance co nejlépe zkombi-
novat a nakonec jsem zahrál káro do dámy 
a srdcový impas. Od té chvíle nebyl se spl-
něním problém a díky dělbě kár jsem splnil 
s nadzdvihem za 12 IMP pro nás.  
 
V rozdáních 22 a 23 jsme stáhli ztrátu na 
pouhý 1 IMP. V rozdání 23 jsme na 30 bodů 
pokoušeli štěstí a byli na cestě do slemu, 
naštěstí jsme se zázračně uměli zastavit 
v 5NT, které jsou posledním splnitelným 
závazkem. V partii 25 jsme bohužel tratili 10 
IMP poté, co jsme oba příliš tlačili na pilu, 
došli do manše a dostali kontra za -300, 
zatímco naši nebránili zrovna přesvědčivě 
částečný závazek za -140. V partii 26 naši 
partneři v soutěžní dražbě došli do závazku, 
který je bez tří. Naštěstí soupeři zapomněli 
dát kontra, takže tratíme sice jen 5 IMP, ale 
4 partie před koncem prohráváme o 16 IMP. 
Na partii 27 ani jeden z párů na východu 
nevydražil 7♦    bez trumfové dámy při 9fitu 
a vypadá to, že jsme propásli poslední mož-
nost na zvrat. Na partii 28 oba páry na vý-
chodu padají ze 4♠, když 3NT nejdou pro-
hrát. A potom přišla partie 29… 
 

 
N/All ♠A932 

♥AQ2 
♦AK4 
♣KQ2 

 

♠Q76 
♥T4 
♦8753 
♣T754 

 

 

♠J854 
♥J93 
♦QJ2 
♣J63 

 

♠KT  
♥K8765 
♦T96 
♣A98 

 

 
Západ 
Molenaar 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Verbeek 

Jih 
Macura 

 1♣ 1) pas 1♥ 

pas 1NT 2) pas 2♥ 3) 
pas 3♥ pas 3♠ 
pas 4♣ pas 4♥ 
pas 4NT pas 5♥ 
pas 5NT pas 6♥ 
pas...    
 
1) Naturální, 18–20 pravidelný nebo 21+ 

cokoli. 
2) 18+ cokoli. 
3) Alespoň 5list, do 10 bodů. Nepopírá další 

barvy. 
 
Poté, co Milan odmítl velkoslemový pokus, 
jsme skončili v dobrém slemu a splnili +1, 
protože si Tim Verbeek odhodil od kár (bez 
kárového výnosu bude v piko-károvém trum-
fovém skvízu). V otevřené místnosti však 
došlo k nedorozumění v dražbě, které stálo 
holandský tým 17 IMP a vedení v zápase.  
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Západ 
Koike 

Sever 
Drijver 

Východ 
Miura 

Jih 
Michielsen 

 2♣ 1) pas 3♦ 2) 
pas 3NT pas 4♦ 3) 
pas 4♥ pas 5NT 4) 
pas 6♦ 5) pas pas 6)… 
 
1) Blok na kárech nebo silné. 
2) Prodloužení bloku v případě, že má part-

ner kára. 
3) Transfer. 
4) Pick a slam. 
5) Partnerka pořád draží kára, nemá je přece 

jen náhodou? 
6) Moc se mi to nezdá, ale partner by měl 

vědět, o co jde, tak má asi solidní káro-
vou barvu. 

 
Podle mého názoru si byli Bob a Marion 
dost jisti, že jim relativně dobrý stůl bude 
v pohodě stačit na postup do finále a poně-
kud podcenili tuto partii, hlášky 5NT i 6♦    se 
mi zdají zbytečné a koledující si o problémy 
a následný pas na 6♦    je až moc slepé spo-
lehnutí se na partnerovu hlášku v rozhodují-
cím okamžiku. 
 
V tuto chvíli tedy vedeme o 1 IMP a o všem 
rozhodne poslední partie.  
 
V otevřené místnosti porazili Hiroaki a No-
riaki dvakrát 1NT za 100 pro nás. Při pohle-
du na partii se zdá, že méně než 9 zdvihů 
v beztrumfovém závazku z EW splnit nelze 
a 2 IMP za -150 by znamenaly postup Ho-
landska do finále.  
 

 

E/None ♠954 
♥Q86 
♦Q42 
♣QT52 

  

♠KQJT  
♥AK73 
♦J973 
♣6 

 

 

♠7 
♥T94 
♦AT85 
♣KJ973 

  

♠A8632 
♥J52 
♦K6 
♣A84 

  

 
Západ 
Molenaar 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Verbeek 

Jih 
Macura 

  pas 1NT 1) 

2♣ 2) pas 2♥ pas... 
 
1) 11–14. 
2) Landy. 
 

Po našem zahájení 1NT už soupeři v bez-
trumfech skončit prakticky nemohli, a když 
se Danny místo pro kontra rozhodl ukázat 
drahé barvy, nejhorší co se mohlo stát, bylo -
140 a prodloužení. Milan však vynesl káro-
vého krále, po dobrání se na pikové eso jsme 
si snapli káro a po dlouhém námyslu Milan 
stáhl trefové eso, takže soupeři uhráli jen 
110, partie byla zadarmo a my postoupili do 
finále!  
 

Pro zajímavost graf vývoje zápasu: 
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Silvestrovský 
bridžový týden  

 Eva Dítětová 

 

 
 
Silvestrovský bridžový týden byl opravdu 
zimní. Vysočina byla zapadaná sněhem 
a příjezd i odjezd byl tréninkem jízdy po 
ledu a sněhu. V hrací místnosti bylo ale 
teplo, které zajišťoval krb, do něhož personál 
přikládal čerstvě naštípané dřevo. Vánoční 
atmosféru dokresloval stromek ověšený 
ozdobami z místní sklárny. 
 

 

Jídla a pití bylo 
více, než byli účast-
níci schopni sníst. 
Personál hotelu byl 
velice ochotný. 
Přijely i dva ně-
mecké páry, takže 

jako tradičně měly silvestrovské turnaje 
mezinárodní charakter.  
 
Turnaje se hrály dopoledne i odpoledne 
a celý týden se soutěžilo o nejlepšího hráče 
a hráčku. K analýzám rozdání sloužily vytiš-
těné frekvence jednotlivých párů a diagramy 
s uvedením optimálních závazků. Výpočetní 
tým ve slo-
žení Radka 
Dítětová a 
Jarda Benák 
zvládl 
všechny 
turnaje bez 
problémů. 
 
Výsledky turnajů 
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Neděle večer, úvodní, 22 dvojic 
1. Rosolová, Laštovička 64.64 % 
2. Pokorná, Fořt 59.29 % 
3. Vyoralová, Prostecký 58.57 % 
4. Benák, Kafka 58.04 % 
5. Belák, Meschke 57.32 % 
 

 
 
Pondělí ráno, jackpot, 18 dvojic 
1. Grosmanová, Čech Jan 65.06 % 
2. Dítětová E., Bečka 61.36 % 
3. Petrovská, Pokorná 60.80 % 
4. Henzlovi 56.82 % 
5. Gucklerová, Pick 56.25 % 
 

 

Úterý ráno, jackpot, 19 dvojic 
1. Benák, Kafka 64.90 % 
2. Gucklerová, Pokorná 61.67 % 
3. Březinová, Roninová 57.83 % 
4. Dítětová, Petrovský 57.32 % 
5. Suková, Bečka 55.56 % 
 
Hlavní dvoukolový turnaj, 24 dvojic 
  1. Dítětová, Fořt 65.77 % 
  2. Grosmanová, Pokorná 60.17 % 
  3. Roninová, Macek 59.85 % 
  4. Benák, Kafka 59.19 % 
  5. Březinová, Ronin 57.08 % 
  6. Gucklerová, Bečka 54.71 % 
  7. Rosolová, Laštovička 54.69 % 
  8. Petrovští 53.53 % 
  9. Čech Jan, Zieleniec 53.22 % 
10. Meschke, Belák 52.82 % 
 

 
 
Středa ráno, jackpot, 20 dvojic 
1. Pick, Zieleniec 59.34 % 
2. Picmausovi 58.33 % 
3. Grosmanová, Bečka 58.08 % 
    Macek, Urban 58.08 % 
5. Dítětová, Fořt 57.58 % 
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Středa večer, individuál, 40 hráčů 
  1. Picmaus 59.62 % 
  2. Gucklerová 59.57 % 
  3. Henzlová 57.69 % 
  4. Petrovský 57.48 % 
  5. Meschke 56.45 % 
  6. Zieleniec 56.20 % 
  7. Benák 55.77 % 
  8. Pokorná 55.51 % 
  9. Picmausová 55.13 % 
10. Santusová 54.49 % 
      Orel 54.49 % 
 
Čtvrtek ráno, jackpot, 19 dvojic 
1. Gucklerová, Zieleniec 65.15 % 
2. Fořt, Petrovský 63.13 % 
3. Rosolová, Laštovička 62.63 % 
4. Benák, Kafka 61.36 % 
5. Pokorná, Pick 61.11 % 
 
Čtvrtek odpoledne, guláš, 17 dvojic 
1. Dítětová, Fořt 60.71 % 
2. Gucklerová, Bečka 58.93 % 
3. Benák, Kafka 57.86 % 
4. Roninová, Macek 54.29 % 
    Březinová, Ronin 54.29 % 

 
Po silvestrovském turnajovém guláši jsme 
večer absolvovali raut a pak i půlnoční ovar. 
 
Pátek ráno, jackpot, 19 dvojic 
1. Čech Jan, Ronin 64.90 % 
2. Benák, Kafka 62.37 % 
3. Bečka, Urban 59.60 % 
4. Březinová, Roninová 59.34 % 
5. Gucklerová, Santusová 57.83 % 
 
Pátek večer, mixový turnaj, 21 dvojic 
1. Pokorná, Pick 63.69 % 
2. Petrovská, Fořt 61.31 % 
3. Gucklerová, Bečka 58.97 % 
4. Roninová, Kafka 58.33 % 
5. Dítětová, Petrovský 57.14 % 
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Sobota ráno, jackpot, 17 dvojic 
1. Fořt, Zieleniec 73.21 % 
2. Petrovská, Pokorná 69.64 % 
3. Dítětová, Petrovský 67.53 % 
4. Grosmanová, Čech Jan 59.64 % 
5. Benák, Kafka 55.00 % 
 
Sobota večer, závěrečný, 18 dvojic 
1. Roninová, Macek 67.90 % 
2. Dítětová, Pokorná 65.63 % 
3. Rosolová, Laštovička 63.35 % 
4. Picmausovi 57.39 % 
5. Grosmanová, Vronská 54.83 % 

 
 
V sobotu večer jsme rozdali ceny za turnaje 
a v neděli se ještě před odjezdem rozpustil 
celý nasbíraný jackpot.  

 

Neděle ráno, jackpot, 17 dvojic 
1. Picmausovi 62.01 % 
2. Benák, Kafka 60.06 % 
3. Gucklerová, Petrovská 59.42 % 
4. Macek, Urban 55.19 % 
5. Pokorná, Petrovský 54.87 % 
 

 
 
Pořadí nejlepších hráčů a hráček: 
 
Hráčky:  

1.  Pokorná Jana 289
2.  Dítětová Eva 270
3.  Gucklerová Kateřina 266
4.  Grosmanová Táňa 213
5.  Roninová Renáta 207
6.  Petrovská Alena 168
7.  Picmausová Olga 161
8.  Rosolová Marie 150
9.  Březinová Jana 137

10.  Henzlová Irena 115
 
Hráči:  

1.  Fořt Tomáš 292
2.  Kafka Ondřej 256
3.  Benák Jaroslav 255
4.  Bečka Jiří 218
5.  Petrovský Mário 191
5.  Zieleniec Wlodzimer 191
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7. Picmaus Bohumil 180 
8. Macek Vladimír 177 
9. Čech Jan 171 

10. Laštovička Zdeněk 152 
 
Těším se na další setkání na našich výjez-
dech. Všechny fotografie i kompletní vý-
sledky soutěží jsou uvedené na internetu:  
http://www.bridgecz.cz/Eva/Bradlo09zima/ 
Bradlo09zimav.htm 
� 
 

Víkendové 
rozvernosti 

 Jan Špírek, Aleš Špírek 

 
Komu Pán Bůh… 
 
Po létech usilovného šetření a dík nerozhý-
řeným sponzorským darům jsme se všichni 
těšili na finanční zprávu naší ekonomky 
Hanky při výroční členské schůzi, která se 
na rozdíl těch předchozích konala v plenéru. 
Počasí nám přálo, stoly byly přeplněné jíd-
lem a pitím, zkrátka hotová selanka. Schůze 
proběhla v naprosté pohodě bez sebemenších 
připomínek členů kroužku i přizvaných hostí 
a každý se těšil na připravený raut, jehož 
ukončení bylo plánováno až v ranních hodi-
nách. 
 
Během večera jsem se dal do řeči se staro-
novým předsedou Jirkou a hovořili jsme na 
téma právě schváleného nákupu nových 
krabic. „Jiří“, říkal jsem. „Do těch krabic se 

musí koupit i nové karty. A na nich nešetři. 
Ať máme co ukázat, když přijedou hosté.“ 
„Neboj, Jeníku“, odpověděl. „Karty jsem si 
už vyhlídnul, bude to paráda. Firma Piatnik 
nevyrábí žádný šoviks. A abychom je trochu 
zajeli, vezmeme je na víkend na chalupu.“ 
 
Hned v pátek po večeři jsme nové karty dali 
do nových krabic. U stolů panovala slav-
nostní nálada a kdosi navrhl, abychom k této 
mimořádné události sehráli i mimořádnou 
soutěž. Jelikož v místnosti byli čtyři Jirkové 
a čtyři Honzové, bylo rozhodnuto, že ten 
večer sehrajeme Blesk družstev na šestnáct 
rozdání. Třetí družstvo bude ten zbytek svě-
ta. 
 
V utkání proti Jirkům se dlouho nic nedělo. 
Sem tam po pár bodících na jednu nebo 
druhou stranu, až přišlo zlomové rozdání.  
 
 ♠1098 

♥KJ52 
♦Q1042 
♣93 

 

♠K76 
♥A9843 
♦96 
♣Q108 

 

 

♠AJ4 
♥Q76 
♦AJ83 
♣754 

 ♠Q532 
♥10 
♦K75 
♣AKJ62 

 

 
Na prvním místě jsem zahájil 1 tref. Západ 
zasáhl 1 káro, sever 1 BT a východ zvýšil na 
dvě srdce. Vzhledem k výhodnosti her 
v první proti druhé jsem zadražil 3 trefy. Po 
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pasu západu a severu východ delší dobu 
přemýšlel a potom dal kontra, které jeho 
partner alertoval a po třech pasech vynesl 
9 káro. Když jsem uviděl stůl, zapřísahal 
jsem se v duchu, že už nikdy s takovým 
listem na třetí stupeň dobrovolně nepůjdu. 
Vždyť mé dva jisté zdvihy dávaly soupeřům 
přehršel šancí, jak si ten den podstatně zlep-
šit náladu a vzpomenout na minulé prohrané 
klání, kdy Honzové zvítězili.  
 
Protože jsem tuto barvu chtěl zablokovat 
proti double západu, přidal jsem ze stolu Q, 
kterou východ vzal A a vrátil malé káro do 
10 stolu. Čekal jsem trumfy u západu, 
a proto jsem si dvakrát trumfnul shora. Když 
do druhého trefového zdvihu západ přidal 
10, začalo mi být již lépe a pokračoval jsem 
v trefech. Nyní západ vynesl 6 pik do A 
východu a ten vrátil káro do mého K. 10 
srdcovou západ podlezl. Zkusil jsem K a ten 
držel. Rozhodl jsem se pokračovat impasem 
v pikách a když desítka držela, závazek jsem 
dík rozložení piků splnil, což bylo + 470 pro 
naše družstvo.  
 
U druhého stolu jih použil negativní kontra 
na 2 srdce východu a sever nemajíc vyhnutí, 
risknul pas. Sever maje čtyři trumfy vynesl 
netradičně 10 pik do A stolu. HH pokračoval 
trumfem do A HH a malou srdcí nazpět. 
Sever vzal K a vrátil tref do AK jihu a třetí 
tref si snapl trumfem. K dalšímu zdvihu 
vynesl pik do K hlavního hráče. Ten vynesl 
9 káro. Sever se rozhodl pro přidání Q a HH 
přidal ze stolu malou v domnění, že K je 
u severu. Pokud by vzal esem, neměl by 
přechod do ruky. Sever pokračoval kárem a J 

stolu vzal K jihu, což byl šestý zdvih obrany 
a do dvou pádů nešťastného západu byla 
odehrána Q pik, což znamenalo + 500 pro 
soupeře. Celkově jsme prohráli 16:14. 
 
Paradoxem celého rozdání byla skutečnost, 
že výsledky na obou stolech byly opačné. 
Mé 3 trefy měly jednou padnout a 2 srdce se 
daly splnit. Jirkové byli rádi, že to dopadlo, 
jak to dopadlo, protože v opačném případě 
by byl výsledek + 570 pro Honzy a celkový 
výsledek utkání by byl opačný. 
 
„Kdepak, už když jsem ty karty kupoval, tak 
jsem věděl, že svatý Piatnik se mi odvděčí“, 
radoval se předseda Jirka. „Takovou finanční 
úlitbu přece nemůže nechat jen tak…“ 
 
My Honzové jsme zachovali stoický klid, ale 
myslím, že v té chvíli nás všechny napadlo 
jedno a totéž. Při naší předchozí výhře dosta-
li všichni Jirkové pohlednici s chmurným 
motivem, na které bylo napsáno: „Zanech 
smutku“. Tentokrát se situace obrátila, takže 
obrázek i text musely odpovídat novým 
okolnostem. Během týdne jsme na počítači 
vyrobili pohlednici. Ve spodní části čtyři 
mniši s výraznými tonzurami na temenech 
hlav sedí u hospodského stolu, v ruce drží 
karty a vilnými pohledy sledují polooblečené 
tanečnice. Šenkýřka jim dolévá víno a další 
děva sedí jednomu z nich na klíně. Z horní 
části se na to všechno dívá božské oko. 
S opravdovým potěšením jsme je poslali 
Jirkům. Každý z nich si mohl přečíst námi 
Honzy podepsaný text: 
 
„Komu Pán Bůh, tomu všichni svatí…“ � 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
 
Rozdával E. NS v druhé, týmy. 
 ♠K653 

♥94 
♦K83 
♣8742 

 

♠QJ842 
♥A2 
♦74 
♣QJ53 

 

 

♠97 
♥KQ108765 
♦Q6 
♣109 

 ♠A10 
♥J3 
♦AJ10952 
♣AK6 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
  3♥ kontra 
pas 3♠ pas 4♦ 
pas 5♦ pas…  

 
Výnos ♥A a srdce do dámy. Východ vrací 
♣10. Jak budete sehrávat? 
 
Základní otázkou je, jak rozehrát trumfy. A 
přirozeně se nabízí dát Východu s dlouhými 
srdci krátkost a impasovat dámu u Západu. 
Ale trumfy nejsou náš jediný problém. Má-
me ještě k odevzdání trefový zdvih a na 
první pohled není cesta k jeho získání. 
 

Jediná cesta, jak jej získat je, že Západ bude 
mít alespoň pět piku a čtyři trefy a v koncov-
ce oboje neudrží. Východ tedy musí mít 
nanejvýš po dublu v černých barvách a tedy 
minimálně dubl káro. Nejpravděpodobnější 
je, že má přesně dubl. Také chování Západu, 
který by se singl kárem asi zvedl na 4♥, 
tomu napovídá. 
 
Ve skutečnosti měl Východ dubl dámu. 
Hlavní hráč zahrál kára seshora, odehrál 
ještě druhý velký tref a pokračoval trumfy. 
V následující koncovce zahrál poslední 
trumf a Východ byl bezmocný. 
 
 ♠K65 

♥- 
♦- 
♣8 

 

♠QJ8 
♥- 
♦- 
♣Q 

 

 

♠97 
♥K10 
♦- 
♣- 

 ♠A10 
♥- 
♦5 
♣6 

 

 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠6 
 

 
♠KJ9543 

 
Hrajete do krále. Máte 24% na 4 zdvihy 
a 74% na 3 zdvihy. �  
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Bridžové 
statistiky 

 Tomáš Fořt 

 
V bulletinu na ME uveřejnil David Stern 
zajímavé dlouhodobé statistiky desetitisíců 
partií a jejich výsledky jsou dost zajímavé. 
 
Na kolik bodů hrát 3 BT? 
Když jsem se učil hrát, říkali mi zkušení 
hráči v tehdy používaném systému Limit: 
„Počítej body a Limit bude hrát za tebe.“ 
A také mi sdělili, že když se dopočítám do 
26 bodů, mám dražit hru. V průběhu několi-
ka let jsem zjistil, že jenom body nestačí 
a naopak že i velký slem lze uhrát na 5 bodů, 
když jsou karty dobře rozděleny. Stále ale 
zůstává otázka, na kolik bodů se mají hrát 
3 BT. Dnes se v kurzech říká, že na 25, ale 
mnoho hráčů včetně mě tuto hranici ještě 
snižuje při jakémkoliv náznaku pozitivního 
zhodnocení karty. 
 
David Stern provedl analýzu skutečně hra-
ných rozdání, ve kterých se hrály 3 BT a je 
v nich přesně 24 bodů. Zjistil, že průměrný 
počet zdvihů v těchto partiích byl 8,65. To 
sice na první pohled vypadá, že je lepší na 
24 bodů 3 BT nehrát, ale po převodu na IMP 
to činí +1 IMP na partii. Takže v týmech se 
dražit 3 BT na 24 bodů značně vyplácí.  
 
Samozřejmě není 24 bodů jako 24 bodů 
a umění špičkových hráčů spočívá právě 
v tom, že poznají těch správných 24 bodů. 

A co 23 bodů? Zde je průměrný počet zdvi-
hů 8,25. Ale i to stejně znamená v týmech 
+0,4 IMP na partii.  
 
Takže pokud se spoléháte spíše na statistiky 
než na ocenění karty a vaše sehrávka je na 
mistrovské úrovni, můžete dražit 3 BT již od 
23 bodů. Na desetitisíci partií se to vyplatí. 
Otázkou je, jak zvládne partner těch prvních 
neúspěšných tisíc. 
 
3 BT nebo 4 v drahé? 
Další problém, který David Stern řešil, byl, 
zda hrát s pravidelnými listy spíše 3 BT nebo 
4 v drahé. Dodnes vzpomínám, jak jsem před 
mnoha lety jako junior viděl ve finále turnaje 
týmu v Mariánských Lázních Karla Textora, 
jak bez přemýšlení zvolil 3 BT i přesto, že 
věděl o fitu 4–4 v srdcích. Bylo to dobře, 
protože 4♥ nešla, kdežto 3 BT ano. 
 
Tentokrát Stern zvolil vždy 5 000 rozdání 
generovaných v Deep Finesse. Metoda šet-
ření samozřejmě trochu omezuje platnost 
výsledku v reálném životě, ale přesto jsou 
závěry velice zajímavé.  
 
Zahajitel má vždy zahájení silným BT 15–17 
a jeho partner sílu na hru. Naše potenciální 
trumfová barva budou vždy piky. A zápis 
rozlohy 4-(4-3-2) znamená, že hráč má čtyři 
piky a ostatní karty jakkoliv 4-3-2. 
 
Zahajitel Partner % 
4-(3-3-3) 4-(4-3-2) 4♠ 84%, 3 BT 87% 
3-(4-3-3) 5-(3-3-2) 4♠ 61%, 3 BT 75% 
4-(4-3-2) 4-(4-3-2) 4♠ 89%, 3 BT 82% 
3-(5-3-2) 5-(3-3-2) 4♠ 82%, 3 BT 75% 
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Co z tabulky plyne? 
 
Jakmile by mohly proti sobě být dva dubly, 
jsou 4 v drahé lepší, ale pokud má zahajitel 
zcela pravidelnou rozlohu 4-3-3-3, jsou 
statisticky 3 BT lepší. 
 
Po zahájení 1 BT s drahým pětilistem 
 
Někteří hráči dovolují, aby zahájení 1 BT 
obsahovalo drahý pětilist. Jak je to tady se 
Staymanem? Generování 5 000 rozdání se 
silným BT obsahujícím pikový pětilist proti 
tomu libovolné 4-3-3-3 s hodnotami na hru 
ukázalo, že do 3 BT uhrajeme průměrně 9,55 
zdvihů a do 4♠ zdvihů 10,01. A v 16% pří-
padů splníme 3 BT, kdežto 4♠ ne. Naopak 
v 7% splníme 4♠ a ne 3 BT. Takže opět je 
výhodnější se 4-3-3-3 nastřelit 3 BT zvláště 
proti soupeřům, kteří nebrání jako Deep 
Finesse. 
 
Slabý list proti silnému 2 BT. 
 
Dostanete něco jako  
 
♠97652 ♥83 ♦965 ♣642 

 
A partner zahájí silné 2 BT (20–22). Je lepší 
pasovat nebo transferovat do 3♠?  
 
Analýza 10 000 rozdání ukazuje, že naše 
pravděpodobnost na splnění jakéhokoliv 
z těchto dvou závazku je celkem malá. Prů-
měrný počet pádů na 2 BT je 2,2, ale na 3♠ 
jen 1,4. Pravděpodobnost, že splníte 2 BT je 
7% a 3♠ mají 18%. Není to mnoho, ale 
transfer se stává jasným vítězem. � 

 

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 
EW v druhé, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

1♣ kontra 1♦ ? 

 Jih:   ♠97432   ♥Q10964   ♦97   ♣6 
 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   1♣ 

pas 1♥ pas 2♥ 

pas 2 BT pas ? 

 Jih:   ♠Q106   ♥KJ98   ♦653   ♣AK10 
 

Problém 3 
NS v druhé, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   3♦ 

pas 4♣ pas ? 

 Jih:   ♠76   ♥643   ♦AKQ1096   ♣J3 
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Odpovědi: 
Problém 1 2 3 

Vozábal pas pas 4♦ 

Pěkný 1♠ pas 4♦ 

Kopecký pas 3 BT 4♦ 

Lukotka pas 3♥ 5♣ 

Čtenáři pas 3 BT 5♣ 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
Pas. Rozlohu mám dobrou, ale to je tak asi 
všechno. Určitě přijdu ještě jednou na řadu, 
tak až budu dražit, partner aspoň bude vědět, 
že nemám body. 
 

Pavel Pěkný: 
1♠. Určitě chci s dobrou rozlohou soutěžit, 
a když bude dobrá příležitost, tak později 
ještě ukážu i druhou barvu. 
 

Michal Kopecký: 
Pas. Z několika důvodů:  
1. Partner ještě bude mluvit a další šanci 

dostanu. V nejhorším provedu sám něja-
kou akci na vyšším stupni, pokud partner 
už dražit nebude a soupeři mě tam vyže-
nou. 

2. Mám možnost poslechnout si další kolo 
dražby a v příštím kole budu o partii vě-
dět víc.  

3. Sice mám rozlohu, ale nemám body. 
Partner může mít třeba silné kontra na 
jedné levné a moje dobrovolná akce ho 
povzbudí a vydraží beznadějnou hru. 

Pokud bych měl vybrat jinou hlášku kromě 
pasu, byl by to 1♠ a v dalším kole můžu 
dražit srdce. 
 

Robert Lukotka: 
Teraz pas. Blokovať súperov už nemá výz-
nam. Ak súperi v klude vylicitujú 5♣ asi sa 
s tým nebude dať nič moc robiť. Nemám 
dôvoď dráždiť partnera k nejakej akcii. Ak 
však súperi nebudú moc licitovať pripadne 
ak partner ešte niečo povie rad sa zapojím do 
dražby. 
 

Čtenáři: 
Australští experti volili nejčastěji 1♠ a to 
v 59%. Pas u nich dostal na rozdíl od našich 
expertů až druhou cenu s 17%. Australští 
čtenáři měli mnohem širší rozptyl. Na čele se 
jim ocitly tři hlášky: kontra – 23%, 1♠ - 22% 
a pas – také 22%. Naši experti preferovali 
pas a čtenáři jej také zařadili na první místo 
s 42%. Druhý v pořadí 1♠ získal 26%. Názor 
čtenářů reprezentoval i Jarda Benák: „Příliš 
slabé, třeba partner ještě bude dražit!“ 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
Pas. U 2 BT není uvedena žádná poznámka, 
takže zřejmě jsou přirozené s nějakou vyvá-
ženou rozlohou a body na výzvu. 4♥ díky mé 
špatné rozloze téměř jistě nepůjdou, proto 
jsem se snažil si naproti představit ideálních 
11 bodů, aby měly 3 BT rozumnou šanci, ale 
skoro neexistují, nejblíže tomu bude něco 
jako KJxx Q10xx KQ10 xx a i tak to nebude 
nic moc. Takže zkusím splnit 2 BT. 
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Pavel Pěkný: 
Pas. Tenhle sled může znamenat ledacos, ale 
předpokládejme, že 2 BT ukazují limitovaný 
list a navrhují hrát beztrumfový závazek. Pak 
tam zřejmě nebude dost zdvihů pro žádný 
celoherní závazek, a jelikož nemám nic proti 
záměru partnera hrát bez trumfů, tak pasuji. 
 

Michal Kopecký: 
3 BT. Záleží, jaký typ listu partner na 2 BT 
má. Pokud nějaký víceméně pravidelný, 
budu dražit 3 BT a partner je může a nemusí 
opravit do 4♥. Bodovou rezervičku mám, 
ovšem rozlohu mizernou a figury rozházené 
ve všech barvách. Pokud partner nemá vylo-
ženě barevný list nebo alespoň figury, které 
podpoří ty moje, 4♥ téměř jistě nepůjdou.  
 
Pokud 2 BT ukazují například invit+ s trefo-
vou krátkostí, budu dražit 3♥. Očekávám od 
partnera podlimitní list, se kterým chce 
vydražit hru na vyloučení, a to vážně ne-
mám. 
 

Robert Lukotka: 
3♥. Pokiaľ partner invituje nechcem hrať 
hru. Takže dražím 3♥ - minimum. Ak part-
ner odpovie 3 BT, zapasujem. 
 

Čtenáři: 
Do úvahy připadají pouze čtyři hlášky: pas, 
3 BT, 3♥ a 4♥. Australští experti dávali 
přednost bezovým závazkům. Pas na 2 BT 
i 3 BT u nich získaly shodně po 42%. Aus-
tralští čtenáři dávali zase přednost konzerva-
tivnějším závazkům. Pas získal 36% a 3♥ 
dostaly 31%.  

 
Čeští experti dali také přednost pasu a u 
čtenářů získali 3 BT 37% a pas podobných 
32%. 
 
Zajímavé je, že skutečně nejlepším závaz-
kem v tomto reálném rozdání byly 4♥, které 
u australských expertů získaly 0% a u aus-
tralských čtenářů 6%, u českých expertů také 
0% a u českých čtenářů 11%. Špatné hodno-
cení není ovšem náhoda, neboť procentní 
šance na jejich splnění byly pramalé a teore-
ticky nejsprávnější závazek s konkrétními 
kartami partnera byl v tomto rozdání 3♥. 
Otázkou je samozřejmě, jaký je nejlepší 
závazek se statistickou kartou partnera, ale to 
už nikdo netestoval. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
4♦. Sklízím trpké ovoce toho, co jsem zasel 
neuváženým zahájením pouze na šestilist. 
4♣ je cue-bid pro kára, žádný drahý cue-bid 
nemám, tak zvolím vyčkávací 4♦ (partner 
bude určitě ještě jednou dražit) a uvidíme, co 
se bude dít. 
 

Pavel Pěkný: 
4♦. Těžko odhadnout, co jsou asi 4♣, ale 
naštěstí proti dvěma nejobvyklejším varian-
tám (a. cue-bid pro kára, b. naturální) budu 
dražit 4♦ (a. vyčkávám, nemám cue-bid, b. 
mám dobrá kára a nic moc zájem o trefy). 
PS: Zahájení se mi moc nelíbí. 
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Michal Kopecký: 
4♦. 4♣ jsou nejspíš naturální forsing, jediné 
co mám, jsou kára, tak je zopakuji. Mimo-
chodem ve druhé proti první bych 3♦ neza-
hájil, kromě toho, že riskuji pád za 800, si 
partner představí o zdvih silnější list a dotla-
čí mě například do kárového slemu, který 
nepůjde. Tím, že jsem teď musel zopakovat 
kára na šestilist, si o to dost koleduju. 
 

Robert Lukotka 
5♣. Keďže mam pomerne pekný list, vyluču-
jem 4♦. Spomedzi záväzkov 5♣ a 5♦ si vybe-
rám 5♣. Partner na 4♣ ma určíte dobrý dô-
voď. A moje kára budú použiteľné aj v tre-
fovom záväzku. 
 

Čtenáři: 
Experti se dost často ozývali proti zahájení 
3♦, ale co je u nás neobvyklé, je zřejmě 
u protinožců naopak zcela běžné.  
 
U australských expertů zvítězila v 42% na 
naše poměry také nestandardní hláška 4 BT. 
Má to svoji logiku, protože Blackwood od 
blokujícího hráče opravdu smysl moc nemá. 
Ale na rozdíl od trochu přirozenějšího stylu 
Australanů, u nás je hluboce zažité, že 4 BT 
jsou dotaz. Další v pořadí skončilo 5♣ 
s 33%. Australští čtenáři preferovali obě 
základní hlášky: 5♣ s 50% a 4♦ s 38%. 
 
Čeští experti dávali přednost 4♦ a čtenáři 
preferovali 5♣ v 42%. Druhý v pořadí skon-
čil pro mě dost překvapivý pas s 21%, když 
změna barvy po prevenci je většinou hráčů 
považována za forsing.  
� 

 

IMP přebor 
republiky pár ů 

 Tomáš Fořt 

 
Ve dnech 13.-14.2.2010 se v klubu BKP 
sešlo 22 dvojic na přebor IMP. Počet byl 
stejný jako vloni a stejně tak zvítězila junior-
ská dívčí dvojice. Přebor byl ve značném 
ohrožení, protože se nedařilo získat rozhod-
čího, ale nakonec jej odřídili Zdeněk Frabša 
a Petr Bahník. 

 
Medailisté 

 
1. Černá – Hoderová 73 
2. Erdeová – Mašek 57 
3. Svobodová – Svoboda 54 
4. Bahník M. - Fořt 49 
5. Bahník O. - Barnet 45 
6. Winter – Kučera 42 
7. Kyptová – Humpál 38 
8. Haman – Pivnička 32 
9. Ertner – Horáček 23 

10. Bahníková – Bahník P. 21 
� 
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Pozvánka na 
VC Znojma 

 Jan Pivnička 

 

 
 

Bridžový festival Znovínu a.s. – Velká 
cena Znojma 

 
1. – 3. října 2010 

  
Společnost Znojemsport ve spolupráci s BK 

Praha Vás zve na soutěže párů a týmů 
do štukových sálů znojemského kláštera 

Louka pod patronací vedení města Znojma 
 

 
 

Program soutěží: 
 

1. 10. 2010 vedlejší soutěž párů 
prezentace: 17:30 - 18:15 
začátek turnaje:      18:30 
vklady: 4 € nebo 100 Kč za hráče 
             2 € nebo   50 Kč za juniora 
 
garantovaná 1. cena:  1500 Kč pro pár 

2. 10. 2010 Velká cena Znojma 
prezentace:  12:00 - 12:45 
začátek turnaje:  13:00 
začátek 2. kola  cca v 17:00  
 vklady: 8 € nebo 200 Kč za hráče
 4 € nebo 100 Kč za juniora 
 
garantovaná 1. cena:  6000 Kč pro pár 
 
 
3. 10. 2010 soutěž týmů – 8 kol  
prezentace: 8:00 - 8:45 
začátek turnaje:    9:00 
 vklady: 16 € nebo 400 Kč za tým 

      sleva 2 € nebo 50 Kč za juniora 
 
garantovaná 1. cena:  5000 Kč pro tým 
 
Po podaném občerstvení bude cca v 15 hodin 
slavnostní vyhlášení vítězů všech soutěží 
a předání cen. 
 
Velmi bychom přivítali Vaše předběžné 
mailové přihlášky do jednotlivých soutěží 
včetně zájmu o noclehy – do 24. září 2010 - 
na adresu Pivnicka@vosasw.cz. 
 
Ceny: Minimálně 20% účastníků v každé 
soutěži bude oceněno, budou uděleny další 
speciální ceny. Turnaje bude řídit RNDr. 
Dušan Šlachta.  
� 
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Přebor 
republiky pár ů 

 Tomáš Fořt 

 
9.-10.1.2010, Praha, 32 dvojic 
 
  1. Kolínský Viktor – Nosek Jan 58,7% 
  2. Hnátová Daniela – Svoboda O. 57,3% 
  3. Sajal Pavel – Peka Jan 57,0% 
  4. Pulkrab Petr – Martynek Jan 55,5% 
  5. Erde Alexander – Tomčíková Z. 54,9% 
  6. Macura M. – Ritmeijer Richard 54,7% 
  7. Hoderová Pavla – Janková Jana 54,5% 
  8. Kopecký Michal – Volhejn Vít 54,3% 
  9. Kopřiva Jiří – Vrkoč Petr 54,2% 
10. Spálovský Luboš – Lauer Z. 53,9% 
� 
 
 

 
Odposlechnuto  

 Eva Dítětová 

 
• Povídají si dvě kamarádky: „Bridži vdě-
čím za nejhezčí večery v mém životě.“ „A 
chodíš často večer do bridžového klubu?“ 
„Ne, já ne, ale můj manžel ano.“ 

• „Zase jsi zapomněl konvenci.“ Vyčítá 
mladší hráč staršímu. „Až ti bude tolik let, 
jako je mě, nebudeš si pamatovat ani cestu 
do klubu.“ odpovídá partner.  

� 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Rozdával E, NS v druhé, týmy. 

♠K653 
♥94 
♦K83 
♣8742 
 

 
♠A10 
♥J3 
♦AJ10952 
♣AK6 

 
Západ Sever Východ Jih 
  3♥ kontra 
pas 3♠ pas 4♦ 
pas 5♦ pas…  

 
Výnos ♥A a srdce do dámy. Východ vrací 
♣10. Jak budete sehrávat? 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 

♠6 
 

 
♠KJ9543 

� 


