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Body a tituly 
WBF a EBL 

 Tomáš Fořt 

 
Světová bridžová orga-
nizace každoročně 
aktualizuje ranking 
hráčů a hráček podle 
mistrovských bodů. Do 
světového pořadí se 

počítají jen celosvětové soutěže jako Olym-
piády nebo mistrovství světa. 
 
Aktuální stav mistrovských bodů světové 
federace českých hráčů k 1.6.2010. 
 
Pořadí Jméno MP Titul 
467 Michal KOPECKY  150 WM  

 Milan MACURA  150 WM  
1364 Josef KURKA 38 

 
 

Otakar SVOBODA 38 

 
1949 Tomas FORT 20 

 
 

Vit VOLHEJN 20 

 
2251 Pavel PEKNY 14 

 
 

Petr PULKRAB 14 

 
 

Jakub SLEMR 14 

 
 

David VOZABAL  14 

 
 

Michal ZADRAZIL  14 

 
 

Bohumir ZAJICEK 14 

 
2735 Zdenek ILLA 9 

 
 

Petr JIRES 9 

 
 

Jiri KOPRIVA 9 

 

Milan Macura a Michal Kopecký získali 
tituly WORLD MASTER. Blahop řeji. 
 
Aktuální stav mistrovských bodů světové 
federace českých hráček k 31.12.2009. 
 
 

Rank Name MPs 
548 Jana POKORNA 51 
643 Daniela HNATOVA 38 
804 Eva BAHNIKOVA 25 

 
Jana ERDEOVA 25 

 
Milena LANCOVA 25 

 
Pavla SVOBODOVA 25 

968 Eva BATELOVA 14 
 
Pro nás je ještě zajímavější evropské pořadí, 
kde je více soutěží, kterých se naši hráči 
zúčastňují, ale EBL již několik let předělává 
systém bodování a hlavně evidence bodů. 
Takže důsledkem je, že pořadí podle evrop-
ských bodů se poprvé po létech objevilo až 
letos. Trochu problémem také je, že hráči 
jsou bodování ve svých kategoriích (open, 
ženy, senioři a junioři), ale pořadí je mnohdy 
vydáváno společné a tedy ve skutečnosti 
s různou důležitostí bodů.  
 
Historické pořadí muži (bez seniorů): 

610 Vit VOLHEJN 173 

677 Michal KOPECKY 148 

841 Josef KURKA 105 

917 Otakar SVOBODA 91 

1002 Tomas MRAZ 81 

1075 David VOZABAL 73 
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Historické pořadí ženy (prvních deset): 

Poř. Jméno EMP 

162 Jana ERDEOVA 203 

209 Daniela HNATOVA 147 

214 Pavla SVOBODOVA 138 

222 Milena LANCOVA 128 

228 Jana POKORNA 124 

263 Zdena TOMCIKOVA 97 

365 Eva BATELOVA 51 

396 Eva BAHNIKOVA 44 

485 Blanka MEDLINOVA 29 

498 Jana POKORNA 25 

 
Historické pořadí senioři: 

169 Petr HEBAK 82 

  Jan NOSEK 82 

  Frantisek KRIZEK 82 

176 Petr JIRES 76 

228 Vaclav VORACEK 45 

  Jaroslav CECH 45 

330 Jaroslav SUBRT 19 

336 Zdenek JANSA 18 

484 Michal TEXTOR 6 

583 Milos BAHNIK 2 

  Vlastimil JAROS 2 

� 

 

Nominace na 
ME v Ostende  

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Poslední roky není nominace na evropská 
a světová mistrovství a další mezinárodní 
soutěže nijak jednoduchá. Generační změna, 
nedostatek financí, nedostatek času, to vše 
komplikuje vytvoření optimálních reprezen-
tačních týmů. Také proto nás budou letos 
v belgickém Ostende reprezentovat družstva 
jen ve dvou kategoriích: 
 
Ženy: Erdeová. Tomčíková, Fořtová, 

Tichá M., Grosmanová, Severská. 
 
Senioři: Textor, Pokorná, Hebák, Chvali-

na, Kolínský, Nosek.  
 
V nejdůležitější kategorii Open se nakonec 
družstvo nepodařilo sestavit. Ve hře byla 
i varianta se zahraničním hráčem, ale ta zase 
neprošla na EBL. 
 
Vím, že hráčů ochotných a schopných repre-
zentovat je opravdu málo, ale jistě by věci 
prospěl transparentnější systém nominace 
a případné kvalifikační zápasy týmů, protože 
takto se občas stává, že pokud nejedou nej-
lepší, nejede nakonec nikdo. 
� 
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ME Ostende - 
1. den 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Poprvé po mnoha letech jsem vyrazil na 
mistrovství Evropy jen jako divák a těšil 
jsem se, jak si budu užívat bridžorámu 
a procházky podél moře. Desetihodinovou 
cestu jsme absolvovali bez problémů, jen 
Magda Tichá se s čerstvým řidičským prů-
kazem na německých dálnicích trochu odvá-
zala a při jízdě kolem frankfurtského letiště 
předjížděla i přistávající letadla. 
 

 
Bruggy 

 
Stihli jsme i prohlídku starého města Bruggy 
s jeho kanály i ubytování v Ostende s výhle-
dem na moře. Zaregistroval jsem se jako 
novinář a zaplatil příslušný roční poplatek. 

Zato jsem získal přístup do Press roomu 
a pokusím se psát průběžné informace 
o mistrovství. 
 

 
Pohled z našeho okna na městskou pláž 

 
Letošního mistrovství se nezúčastňuje open 
tým, který by měl asi největší šance, takže 
zůstávají ve hře jen ženy a senioři, kteří 
začínají o tři dny později. 
 

 
Malá část bubeníků 

 
Na úvodním ceremoniálu vystoupili po ob-
vyklých projevech a představování týmů 
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trochu surrealističtí bubeníci. Celkem asi 50-
ti členný orchestr, který v červených unifor-
mách pochodoval po jevišti. 
 

 
Úvodní raut 

 
Na rautu pak byly, jako vždy v těchto ze-
mích, mušle, krevety, losos, tuňák a další. 
Tím však legrace skončila a začala tvrdá 
dřina. 
 
První den měly ženy na pořadu Španělsko, 
Turecko a Rakousko. Na první zápas nasadil 
kapitán nejsilnější dvojice Erdeová - Tomčí-
ková a Fořtová - Tichá. To se také odrazilo 
ve výsledku a úvodní zápas vyhrály 16:14.  
 
K ziskům patřilo například toto rozdání. 
 
V otevřené si Erdeová – Tomčíková bez 
problémů ukázaly i druhý fit a skončily 
v lepších 4♠, které také splnily. Ty jdou sice 
porazit, ale po nepravděpodobném srdcovém 
výnosu. V zavřené Fořtová – Tichá ostře 
zablokovaly a nedaly soupeřkám šanci najít 
druhý fit. 

 
 ♠8542 

♥Q6542 
♦965 
♣A 

 

♠A9 
♥A1092 
♦J1087 
♣985  

♠Q107 
♥8 
♦432 
♣KQJ1074 

 ♠KJ63 
♥KJ7 
♦AKQ 
♣632 

 

 
 

Západ Sever Východ Jih 
Tichá  Fořtová  
pas pas 3♣ kontra 
4♣ 4♥ pas…  

 
4♥ pak padají samy. Ostatně ani Italové 
v Open nenašli proti islandským 4♠ obranu 
a sami se zastavili jen na 3♥. 
 
V druhém zápase proti Turecku si vybraly 
nováčkovskou daň Grosmanová – Severská 
a zápas jsme prohráli 3:25. 
 
V třetím zápase se již situace zlepšila, ale 
8:22 stále nestačilo na lepší, než po úvodním 
dni celkově poslední, 28. místo.  
 
V tomto zápase ale vydražily Grosmanová – 
Severská jako jediné pikový slem, který 
soupeřky navíc ještě okontrovaly. 
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 ♠- 
♥QJ87652 
♦32 
♣Q954 

 

♠AQJ98 
♥A4 
♦KJ10 
♣KJ8  

♠10763 
♥K 
♦AQ8764 
♣73 

 ♠K542 
♥1093 
♦95 
♣A1062 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Grosmanová  Severská  
1♣ 3♥ 3♠ pas 
4 BT pas 5♦ pas 
6♠ pas pas kontra 
pas pas pas  

 

 
Severská – Grosmanová před zápasem 

 
Hláška 3♠ vzbudila sice protesty Rakušanek, 
které očekávaly silnější barvu, ale na zisku 
12 IMP se již nic nezměnilo. � 

 

ME Ostende - 
2. den 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Vzhledem k tomu, že píši ve trochu spartán-
ských podmínkách, a není čas na opravy, 
vloudí se mi občas do článku chybička. Pro-
sím o trochu shovívavosti, chyby opravuji 
a aktuálnost informací má také své přednosti. 
 
I organizátoři mají občas drobné potíže, sem 
tam zapisují výsledky pro druhou linku, ale 
vše se časem opraví. WIFI zatím nejde, 
bulletin vyšel až druhý den a internet také 
dlouho neobsahoval žádné aktuální výsled-
ky. Ale mistrovství je dramatické, v bridžo-
rámě je na co se dívat a je skvělé poslouchat 
zasvěcené a ironické postřehy komentátorů. 
 

 
Bridžoráma 
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Ženy v prvním zápase druhého dne prohrály 
trochu smolně po vyrovnaném průběhu se 
Skotskem 12:18.  
 
Druhý zápas se silnějšími Bulharkami se 
vyvíjel nadmíru skvěle. Hned v druhé partii 
Fořtová – Tichá vydražily po pěkné forcig-
pasové situaci jako jedny z mála 6♣, které 
také splnily. +12 IMP. A o tři partie později 
udeřily znovu.  
 
 ♠J82 

♥AKJ105 
♦Q1086 
♣A 

 

♠A754 
♥6 
♦J73 
♣87432  

♠96 
♥987432 
♦K95 
♣65 

 ♠KQ103 
♥Q 
♦A42 
♣KQJ109 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
 Tichá  Fořtová 
 1♥ pas 2♣ 
pas 2♦ pas 2♠*  
pas 3♠*  pas 4♣ 
pas 4♥*  pas 4♠*  
pas 5♣*  pas 6 BT 
pas pas pas  

 
Soupeřky však i nadále kladly odpor a vy-
nesly ♦7. Navíc používaly i psychologické 
zbraně, protože v situaci, kdy Eva rozmýšle-
la, kterou kartu položí ze stolu, prostrčila 

soupeřka hlavu skrz zástěnu a neeticky pobí-
zela k rychlejší hře. Eva se však v rozhodují-
cí chvíli nenechala vyprovokovat, vše roz-
myslela a položila ze stolu 10. Odměnou jí 
byl pohled na krále a splněná partie. 
 
Dalších 13 IMP a v té chvíli jsme již na VP 
vedli 19:11. A když v osmé partii spadly 
soupeřky dvakrát ze 4 BT, kde celý sál plní 
11 zdvihů, zdálo se být rozhodnuto.  
 

 
Magda Tichá a Eva Fořtová 

 
Ale Tichá – Fořtová i zde zkusily slem. Brali 
jsme sice i na něm, ale jen 2 IMP. Bulharky 
se však otřepaly a zcela obrátily zápas. Na-
konec jsme prohráli 4:25. 
 
Podobný průběh měl večerní zápas s favori-
zovanými Holanďankami. Do poloviny zá-
pasu jsme vedli o 20 IMP, pak najednou po 
dvaceti rozdáních 6:24.  
 
Ranní zápasy v sestavě Erdeová – Tomčíko-
vá a Tichá – Fořtová dopadají relativně ro-
zumně (zatím průměr 14), ale v ostatních 
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sestavách se průměr pohybuje kolem 5 VP. 
A to na jiné než poslední místo zatím nesta-
čí. 
 
Alespoň, že v Open Slováci porazili večer 
Srby a drží se v první polovině své skupiny. 
Ranní zápas hrají proti Italům, což má, 
vzhledem k fotbalu, značně pikantní nádech. 
Jsem zvědavý, zda se dočkáme dalšího pře-
kvapení i v bridžovém zápase Slovensko - 
Itálie.  
� 
 
 

ME Ostende - 
3. den 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Itálii se v zápase se Slovenskem povedl 
dokonalý revanš za fotbal, a tak se žádné 
překvapení na úkor favorita nekonalo. Dora-
zil již i seniorský tým, takže od zítřka bude 
výsledků více. A možná i více zajímavých 
rozdání. 
 
Kapitán dnes nasadil do obou dnešních prv-
ních zápasů se silnými soupeřkami nejsilněj-
ší sestavu Erdeová – Tomčíková a Tichá – 
Fořtová. Vzhledem ke ztrátě 15 VP na před-
poslední místo to byla jediná šance dostat se 
opět do pelotonu. To se také hned projevilo 
na výsledcích a před posledním večerním 
zápasem byly již za námi další dvě družstva. 

V sedmém kole jsme nastoupili proti favori-
zovaným Dánkám. Ze začátku se celkem nic 
nedělo, ale v partii 6 jsem utrpěl šok. 
 ♠762 

♥QJ10984 
♦942 
♣J 

 

♠953 
♥A652 
♦87 
♣AK106  

♠AKQ8 
♥- 
♦3 
♣Q9875432 

 ♠J104 
♥K73 
♦AKQJ1065 
♣- 

 

 
Velká část sálu hrála 6♣ v druhé hře, někdy 
i +1. Tichá – Fořtová však zablokovaly sou-
peřky a sehrávaly 5♦ kontra mínus dva za 
-300. Vypadá to na zisk tak 1000 nebo 300 
bodů, když tu náhle ze zavřené vyjíždí vý-
sledek 3♦ kontra = a ztráta 13 IMP. Naštěstí 
se ukázalo, že šlo o špatné vysvětlení dražby 
a upravený výsledek nám přinesl +8 IMP. 
 

 
Magda Tichá si nechává vysvětlit dražbu 
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Zajímavá byla také partie 7, kdy velká část 
sálu sehrávala 5♣, jejichž výsledek závisel 
na uhodnutí oboustranného pikového impa-
su. A přesně 85% hráčů, včetně Magdy Ti-
ché, jej uhodlo. Je vidět, že na ME má impas 
mnohem větší šanci než 50% jako v běžných 
klubových soutěžích. 
 
Za zmínku stojí ještě partie 17, kdy Eva 
Fořtová uhrála 4♠ x = z Jihu a Zdena Tomčí-
ková 5♥= z Východu. Zisk 14 IMP.  
 
Dánky tak utrpěly porážku 10:20 a opustily 
své dosavadní 4. místo. 
 
I v dalším zápase jsme měly favorizovaného 
soupeře – Izrael. A od začátku do konce 
jsme vedli. 
 
V partii 9 soupeřky splnily 2♠+1, kdežto 
Zdena Tomčíková 4♠+1.  
 
 ♠Q2 

♥K986 
♦A1042 
♣1032 

 

♠K875 
♥Q32 
♦K87 
♣864  

♠J 
♥1054 
♦J53 
♣AQJ975 

 ♠A109643 
♥AJ7 
♦Q96 
♣K 

 

 
Ty splnil také v bridžorámě Ilan Herbst. 
Soupeři vynesli tref do esa a další tref. 
Herbst snapl a zahrál pik do dámy. Pokud 

bude pokračovat v trumfování, soupeři jej 
ještě jednou zkrátí a pak nesmí pustit Vý-
chod do zdvihu. Zahrál tedy raději hned za 
potlesku diváků káro do ♦9. Když vyhnala 
krále, bylo prakticky již splněno. 
 

 
Zdena Tomčíková 

 
Největší zisk pak přinesla partie 12.  
 

Západ Sever Východ Jih 
 Erdeová  Tomčíková 
1 BT pas 2♣ pas 
2♥ pas 2♠ pas 
4♥ kontra rekontra pas… 

 
Západ interpretovala 2♠ jako 5-4 na drahých 
a Východ si myslela, že ukazuje SOS s chi-
cane. Jana Erdeová byla po odpovědi na 
Staymana docela ráda, že na 1 BT se svým 
šestilistem nezasáhla 2♥. Ještě raději však 
byla, když její výnosové kontra dokonce 
vylepšené rekontrem zůstalo. Nebyl to velký 
sukces pro soupeřky a 2200 ozdobilo naše 
skóre. Zisk 19 IMP již vlastně sám rozhodo-
val utkání, které skončilo po několika našich 
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ztrátách v posledních partiích našim vítěz-
stvím 17:13.  
 

 
Jana Erdeová 

 
Do posledního zápasu dne proti silným Nor-
kám nasadil kapitán tým Erdeová – Tomčí-
ková a Grosmanová – Severská. Rezervy 
byly, ale výsledek 11:19 proti silnému druž-
stvu nás udržel mimo trochu ostudné posled-
ní místo na dostřel dalším týmům. 
� 
 
 

ME Ostende - 
4. den 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
V sobotu měly ženy na pořadu jediný zápas 
proti Walesu, který se drží společně s námi 
na konci tabulky. Na ME ovšem není sla-

bých soupeřek a tak kapitán nasazuje sestavu 
Erdeová – Tomčíková a Tichá – Fořtová. A 
ukazuje se, že předvídavě. Soupeřky dlouho 
vedou, ale nakonec prohrávají 16:14 a to je 
odsouvá na poslední místo s velkou ztrátou. 
 
Ke zlomu došlo až v partii číslo 10. 
 
 ♠Q10952 

♥- 
♦10754 
♣9632 

 

♠AKJ6 
♥KJ4 
♦J92 
♣AJ7  

♠87 
♥10976532 
♦AQ 
♣108 

 ♠43 
♥AQ8 
♦K863 
♣KQ54 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Tichá  Fořtová  
  2♦*  kontra 
4♥*  4♠ pas pas 
kontra pas pas pas 

 
Hráčka na Jihu dala v praxi pobídkové kon-
tra s kartou, se kterou vlastně nechce hrát 
vlastní závazek a na Severu zase přecenila 
rozlohu. Výsledek byl za 1100 a srovnání 
skóre zápasu. 
 
Také senioři sehráli dva zápasy. Začali velmi 
dobře, když porazili Anglii 20:10. V druhém 
zápase však prohráli s domácí Belgií a jsou 
zatím těsně pod průměrem. Na ten je však 
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posune hned první zítřejší zápas, ve kterém 
získají 18 za BYE. Dál už se ale budou mu-
set snažit sami. 
 
Slováci v Open po vysoké porážce od Italů 
sehráli dva dobré zápasy se silnými soupeři 
a opět se blíží k polovině tabulky. 
 

 
Stánky s plody moře 

 
Odpoledne navštívili někteří účastníci ná-
břežní stánky s mořskými plody, a komu to 
nestačilo, mohl absolvovat i výlet na lodi.  
 

 
Klub mořeplavců po pobřežních vodách 

Večer pak pokračoval slavnostní ceremonií 
k 50. výročí mistrovství Evropy. Prezentace 
ukazující historii mistrovství Evropy byla 
velice pěkná, ale vzájemné udělování si 
medailí a čestných listů všem přítomným 
mistrům Evropy a pořadatelům minulých 
mistrovství se natáhlo na dvě a půl hodiny. 
Na následujícím hodinovém hudebním pořa-
du se zpěvy v co nejvíce jazycích účastníků 
již vydrželi jen ti neotrlejší. Ostatní se pře-
sunuli na raut, který jako obvykle nezklamal. 
 

 
S Janem Fucikem na rautu 

 
A tak hodně slavných bridžových osobností, 
se kterými jsme se fotili, a neméně šampaň-
ského, lososa i dalších pochoutek důstojně 
završilo volnější den. 
 
Následující den však bude pro ženy hodně 
těžký. Po volném dopoledni je čekají dvě 
družstva z naprostého čela tabulky. Polky 
a Rusky. 
 
Slovenský tým můžete sledovat v jejich 
zápase s Francií na BBO od 1415. � 
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ME Ostende - 
5. den 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Dnešní den hrály ženy sice jen dva zápasy, 
ale zato oba proti družstvům z první pětice 
aktuálního pořadí. První zápas proti Polsku 
dopadl přijatelně. 14:16 se silným družstvem 
bylo uspokojivé. A hlavně byly i pěkné par-
tie.  
 
 ♠AK8 

♥AJ84 
♦Q7 
♣Q1032 

 

♠Q7 
♥76 
♦A10854 
♣AK84  

♠54 
♥109532 
♦K96 
♣J76 

 ♠J109632 
♥KQ 
♦J32 
♣95 

 

 
Hodně dvojic vydražilo 4♠. V bridžorámě 
Západ stáhnul ♣A, partner namarkoval ♣7 
a Západ musel trefit, kterého krále partner 
má. Netrefil a zahrál srdce. 
 
Eva Fořtová uchystala soupeřům navíc ještě 
malou pastičku. Polky vynesly ♣A a pak 

uhodly a změnily na ♦A. Do tohoto zdvihu 
přidala Eva z ruky ♦J. Soupeřka samozřejmě 
změnila na srdce a 4♠ byly doma.  
 

 
Příprava na Polky 

 
Byly samozřejmě i ztráty, ale když Tichá – 
Fořtová vydražily v partii 16 6♠, které byly 
shora, ale které téměř nikdo nedražil a Zdena 
Tomčíková splnila na partii 19 nesplnitelné 
3 BT, skončil zápas téměř remízou a při 
počítání výsledků mohl být kapitán i tým 
spokojený. 
 

 
Saša Erde kontroluje výsledky 
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Večerní zápas už ale tak uspokojivý nebyl. 
Rusky trefovaly vše, na co sáhly, a když se 
ještě přidaly chyby našich hráček, nebylo se 
možné výsledku 4:25 moc divit.  
 

 
Před zápasem s Ruskami 

 
Na následujícím rozdání jsme sice brali, ale 
to není důvod, proč jej zde uvádím.  
 
 ♠A 

♥J8642 
♦K1064 
♣1063 

 

♠J7532 
♥AQ7 
♦AQJ 
♣J2  

♠K108 
♥K 
♦9873 
♣KQ854 

 ♠Q964 
♥10964 
♦52 
♣A97 

 

 
Celkem populární závazek byly 4♠. Jen 
několik párů trefilo 3 BT nebo se stihlo za-
stavit na 3♠. Ze 4♠ se houfně padalo. To byl 

také důvod našeho zisku, když Magda Tichá 
padla jen jednou, zatím co v zavřené Rusky 
padly dvakrát.  
 
V bridžorámě sehrávali závazek 4♠ Rusové 
proti Estoncům. Sever vynesl přívětivé káro, 
ale ani pak není závazek o moc blíže ke 
splnění. Rus odehrál srdcového krále a pak 
se hned pustil do trefů. Jih vzal druhé kolo 
a podehrál káro, které hlavní hráč samozřej-
mě neimpasoval, ale vzal esem. Pak odehrál 
♦Q a snapl ♦A. Na trefu zahodil káro a káro 
přebil v ruce. Pak teprve poprvé v partii 
trumfl. Sever sebral esem, ale zabránit spl-
nění závazku již nelze. 
 
Senioři bohužel prohráli oba své zápasy. 
S Irskem 8:22 a se Španělskem 13:17.  
 

 
Senioři a nesenior Saša Erde 

 
Také Slovensku se příliš nedařilo, a jak čeští 
senioři (18. z 23), tak Slovensko (16. z 19), 
se začínají v tabulce pomalu propadat. Ale 
není ještě všem dnům konec. 
� 
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Nominace na 
ME junior ů 

 Jaroslav Hájek 

 

 
 
Proběhla nominace českých mládežníků na 
letošní 10. mládežnické párové mistrovství 
Evropy v Opatiji (Chorvatsko). Před dvěma 
lety byli naši mládežníci velice úspěšní, když 
Pavla Hoderová s Janou Jankovou získaly 
v kategorii Girls historické bronzové medai-
le. V této kategorii skončily Soňa Hájková 
(tehdy Heroutová) a Magda Tichá na šestém 
místě stejně jako Michal Kopecký a Milan 
Macura v kategorii Open a ještě Lukáš Te-
ichmann s Kamilem Žylkou byli v kategorii 
Schools devátí. Letos jede sedm párů: 
  
Open 
Ondřej Bahník, Lukáš Barnet 
  
Girls 
Anna Marie Černá, Pavla Hoderová 
Markéta Dudková, Karolína Vlachová 
Kateřina Tichá, Magdaléna Tichá 
Soňa Hájková, Kristýna Schulzová 
  
Schools 
Patrik Bouřa, František Králík 
Ondřej Gallik, Adam Janas 
� 

 

 
Celostátní liga  

 Tomáš Fořt 

 
Poslední květnový víkend se rozhodovalo 
o medailích i postupech a sestupech v celo-
státní lize. V semifinále potvrdili formu P.S., 
když si snadno poradili s Polabinami, ale 
v druhém zápase byl boj velmi vyrovnaný 
a možná i díky pomoci Marinkoviče přinesl 
úspěch Staru. 
 

1.celostátní liga - semifinále 

Stul Domácí Hosté Celkem 

1 P.S. POLABINY  142:47 

2 ACOL  STAR 121:129 

 
Ve finále byla situace podobná. P.S. snadno 
zvítězili a o třetí místo se bojovalo.  
 

1.celostátní liga - finále a o 3.místo 

Stul Domácí Hosté Celkem 

1 P.S. STAR 115:36 

2 ACOL  POLABINY  95,7:74 

 
V letošním roce byly podle mého názoru 
nepřiměřeně vysoké přenosy z kvalifikace – 
až 30 IMP. A i když ani v jednom případě 
výsledky zápasů neovlivnily, snižovaly již 
předem dramatičnost finále. 
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Medalisté 1.celostátní ligy  

Poř. Tým  Sestava 

1. P.S. 
Vozábal (C), Krása, Šlemr, 
Zadražil, Martynek J. jr., 
Pulkrab  

2. STAR 

Křížek (C), Lauer, Štulc, 
Textor, Jirout, Šubrt, Zou-
chová, Doubravský, Marin-
kovič 

3. ACOL  
Kurka (C), Svoboda, Pokor-
ná, Jansa, Mráz, Spálovský, 
Diamant 

 
Ani v barážích nedošlo k žádným překvape-
ním. Oba týmy z vyšší soutěže se vždy udr-
žely. Takže kromě přímého postupujícího 
nepostoupilo ani jedno nové družstvo. 
 
Baráž o 1.ligu.  

Poř. Tým VP 

1. LADIES 57

2. TRIGA 52

3. ZOO 40

4. LOGIK 30
 
Baráž o 2.ligu .  

Poř. Tým VP 

1.. LABE 53

2. CHAOS 50

3. E.T. 42

4. NOVÝ VÍTR 34
� 

 

Rozdání z VC 
Metuje 

 Tomáš Fořt 

 
Jako každoročně se začátkem června odehrá-
la v Novém Městě nad Metují, dnes vlastně 
již ve Vrchovinách, Velká cena Metuje. 
Dvoukolového párového turnaje se zúčastni-
lo 30 párů. 
 

 
Vítězové Velké ceny – Svobodová - Erde 

 
Individuál byl letos slabší než minulých 
letech. V konkurenci třinácti hráčů zvítězil 
suverénně Ota Svoboda.  
 
Týmů se zúčastnilo deset a utkaly se v osmi 
kolech švýcarským systémem. 
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Vítězný tým – Pulkrab, Martynek ml. 
(s Aničkou), Hoderová, Pírek, Černá 

 
Přijel jsem do Nového Města trochu naslepo, 
ale pořadatelé mi zajistili do páráku i do 
týmů partnery, takže jsem si pěkně zahrál. 
 
V párovém turnaji se vyskytlo pěkné rozdá-
ní. Druhé kolo, rozdání 2, zahajuje E, NS 
v druhé. 
 ♠Q10 

♥875 
♦AJ32 
♣QJ43 

 

♠J2 
♥9632 
♦10987 
♣1096  

♠874 
♥KQJ10 
♦KQ65 
♣K8 

 ♠AK9652 
♥A4 
♦4 
♣A752 

 

 
Východ zahájil 1♦ a já tak trochu v touze 
ulovit top jsem přes partnerčiny piky prosa-
dil ze Severu 3 BT.  

Soupeř se ale místo předpokládaného zadá-
vání zdvihů v kárech rozhodl vynést svého 
♥K. Po vyložení stolu zjišťuji, že rozhodnutí 
v dražbě nebylo až tak příliš skvělé. Do piků 
je v partii nejspíš v každém případě 11 zdvi-
hů a do bezů jich udělám 10, a to jen když 
sedí tref.  
 
Moc variant ale nemám. Beru hned srdce 
a tahám dlouhou barvu v naději, že se něco 
stane. A opravdu. Západ, který ocenil svá 
srdce na bezcenná vzhledem k partnerovu 
držení a alespoň desítkám v levných, je 
všechny zahazuje. Také Východ zahazuje 
desítku srdcovou a malé káro. Před stažením 
poslední piky vzniká koncovka. 
 
 ♠- 

♥8 
♦AJ 
♣QJ43 

 

♠- 
♥- 
♦10987 
♣1096  

♠- 
♥QJ 
♦KQ6 
♣K8 

 ♠5 
♥4 
♦4 
♣A752 

 

 
Hraji pik, Západ odhazuje káro, já z ruky 
srdci a Východ, který nezná přesně situaci 
v levných barvách, se bojí si osinglovat 
mariáš, aby nezadal jeden nadzdvih. Odha-
zuje proto ♣8. Ale každá jeho karta je přesně 
známá. Stačí odehrát ♣A, ak ♣QJ a přejít na 
♣7. Východ nemá odhoz a musí si zahodit 
poslední srdce nebo osinglovat káro. � 
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Nejhorší 
trumfy 

 Tomáš Fořt 

 
Víte jaké je nejhorší trumfové držení, na 
které můžete splnit 1♠? 
 
Stačí vám ♠2. Soupeři musí mít piky 6–6 
a v ostatních sedmi kartách zrcadlo, tak 
abyste uhráli všech sedm zdvihů mimo piky. 
 
Víte jaké je nejhorší trumfové držení, na 
které můžete splnit 3♠, když nepřijde 
trumfový výnos? 
 
 ♠765432 

♥J109 
♦QJ 
♣QJ 

 

♠K 
♥AK32 
♦A8 
♣A965432  

♠8 
♥Q4 
♦K765432 
♣K87 

 ♠AQJ109 
♥8765 
♦109 
♣109 

 

 
Odehrajete všechny své vysoké karty a pak 
snapnete srdci ♠8. Nakonec přebijete káro 
králem. 
 
Víte jaké je nejhorší trumfové držení, na 
které můžete splnit 6♠, když nepřijde 
trumfový výnos? 

 

 ♠65432 
♥J109 
♦J109 
♣QJ 

 

♠AQ10 
♥AK32 
♦Q5 
♣K876  

♠7 
♥Q4 
♦AK432 
♣A5432 

 ♠KJ98 
♥8765 
♦876 
♣109 

 

 
Západ odehraje osm vedlejších zdvihů 
a přebije srdce ♠7. Snapne káro, odejde tre-
fou a pak získá ještě dva trumfové zdvihy. 
 
Víte jaké je nejhorší trumfové držení, na 
které můžete splnit 6♠, i když přijde trum-
fový výnos? 
 
 ♠65432 

♥J109 
♦J109 
♣QJ 

 

♠AKJ7 
♥43 
♦Q54 
♣8765  

♠- 
♥AKQ2 
♦AK32 
♣AK432 

 ♠Q1098 
♥8765 
♦876 
♣109 

 

 
Po trumfovém výnosu hlavní hráč vezme 
klukem, odehraje všechny vedlejší zdvihy 
a přebije srdce. A kdyby trumf nepřišel, 
odejde trefou a čeká na trumfy. � 
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Rozdání z ME -
open týmy (3) 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Rozdání 13, zahajuje N, oba v druhé. 
 ♠A4 

♥J865 
♦7642 
♣1094 

 

♠763 
♥A74 
♦K 
♣AJ7652  

♠KQJ985 
♥K92 
♦A983 
♣- 

 ♠102 
♥Q103 
♦QJ105 
♣KQ83 

 

 
V tomto rozdání ze sedmého kola semifinále 
open týmů vydražila většina sálu 6♠. Po 
nejčastějším výnosu ♦Q je také plnila, proto-
že hlavní hráč lehce vypracoval trefy, na 
které se pak dostal na ♥A.  
 
Na některých stolech přišel výnos ♠10. Ani 
zde nebyl s partií nakonec problém. Sever 
sice trumf vrátil a tím redukoval snapovací 
sílu stolu na jediný přebitek, ale hlavní hráč 
se do prvního kola piků odblokoval a nyní 
vzal zdvih na stole. Tak měl na trefy opět 
dost přechodů. 

Když ale Jih vynesl ♠2, stala se partie rázem 
mnohem komplikovanější. Hlavní hráč pak 
musí vzít trumf v ruce a samozřejmě zkusí 
vypracovat trefy. Hraje káro do krále, trefo-
vý snap, kárový snap a opět trefový snap. 
Mariáš bohužel nevypadne a tak vzniká 
následující koncovka. 
 ♠- 

♥J865 
♦76 
♣10 

 

♠- 
♥A74 
♦- 
♣AJ76  

♠KQ 
♥K92 
♦A9 
♣- 

 ♠- 
♥Q103 
♦QJ 
♣KQ 

 

Na stahované trumfy si Jih nemůže dovolit 
zahodit ani tref ani káro. Takže musí zahodit 
srdce. To ale umožní hlavnímu hráči přejít 
na eso srdcové, na eso trefové zahodit káro 
a pak vyimpasovat ♥J u Severu. 
 
Rozdání 11, zahajuje S, oba v první. 
 ♠A6 

♥J10853 
♦J976 
♣K8 

 

♠KJ972 
♥A 
♦K852 
♣Q109  

♠Q1054 
♥K976 
♦A10 
♣J32 

 ♠83 
♥Q42 
♦Q43 
♣A7654 
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Na 30 z 32 stolů kvalifikace se hrály 4♠. Na 
5 z nich přišel trefový výnos, po kterém 
nelze partie splnit. Na 25 ostatních přicházel 
jiný, většinou srdcový výnos. V internetové 
bridžorámě jak Rodwell tak Bakkeren 
v zápase Američanů proti Holanďanům 
zahráli partii pečlivě a před trumfováním 
zahodili na srdci tref. Zajímavé je, že i na 
ME se našlo až 9 hlavních hráčů, kteří ne-
bezpečí neviděli, nepojistili se, a ze závazku 
spadli. 
 
Rozdání 14, zahajuje E, oba v první. 
 ♠AJ8543 

♥K8754 
♦J3 
♣- 

 

♠K10 
♥J10 
♦A1054 
♣AKQ105  

♠6 
♥AQ62 
♦972 
♣87642 

 ♠Q972 
♥93 
♦KQ86 
♣J93 

 

 
Soulet a Lebel vydražili v sedmém kole 
kvalifikace ME 5♣ ze Západu. Po výnosu ♦J 
se zdá závazek nesplnitelný. Srdcový impas 
sice sedí, ale na třetí srdce je možné si zaho-
dit jen druhý pik nebo čtvrté káro, což žádný 
zdvih nepřináší. Navíc je s odehráním třetího 
srdce i drobný komunikační problém. 
 
Soulet ale našel lstivý plán ke splnění závaz-
ku. V první řadě vzal až druhé káro. Pak 
zahrál ♥10, kterou Sever bezelstně propustil. 
Soulet pak vytrumfoval, zopakoval impas 

srdcový, na srdce zahodil pik a vysnapnutím 
eliminoval srdce. Po odchodu ♠K byl Sever 
v nuceném výnosu. 
 
A ještě jedno rozdání dokazující, že i senioři 
mají techniku, která na ME nezapadne. 
 
Rozdání 19, zahajuje S, EW v druhé. 
 ♠KQJ74 

♥10 
♦1094 
♣Q964 

 

♠96 
♥AJ643 
♦KJ3 
♣A72  

♠A1083 
♥Q52 
♦A85 
♣K85 

 ♠52 
♥K987 
♦Q762 
♣J103 

 

 
Christian Mari sehrával 4♥ po pikovém 
zásahu Severu. Ten také svůj pik vynesl. 
Mari vzal a pik vrátil. Sever nyní zkusil 
káro. Mari vzal v ruce a pokračoval trumfem 
k dámě, který Jih získal králem a po trumf-
nutí zpět viděl Mari, že má dva ztrátové 
zdvihy v trumfech. Spolu s již odevzdaným 
pikem to znamenalo, že nesmí odevzdat již 
žádný tref.  
 
Odehrál tedy kára, tak že skončil na stole a 
pak snapl třetí pik. Nyní následovala dvě 
kola trefů a na poslední pik ze stolu je Jih 
v nezáviděníhodné situaci. Buď zahodí tref a 
hlavní hráč snapne svým malým trumfem 
nebo snapne, ale Mari zahodí tref a zbylé 
dva zdvihy jsou již jeho.  
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Pěkně zahrané, ale toto rozdání vytvořilo 
příležitost k více než jednomu brilantnímu 
zahrání. 
 
Paul Hackett také sehrával 4♥ po pikovém 
výnosu. Zde také hlavní hráč vzal pikové 
eso, ale hned zahrál impas do trumfového 
kluka. Když Sever přidal desítku, Hackett 
zpozorněl a zahrál z ruky pik. Sever vzal a 
změnil barvu na trefy. 
 
Následovaly tři kola kár s impasem a druhý 
tref. Na pik ze stolu Jih zahodil a hlavní hráč 
snapl malým trumfem. V následující kon-
covce odešel trefem 
 
 ♠J7 

♥- 
♦- 
♣Q9 

 

♠- 
♥A64 
♦- 
♣7  

♠10 
♥Q5 
♦- 
♣8 

 ♠- 
♥K98 
♦- 
♣J 

 

 
Obrana získala svůj druhý zdvih. Sever však 
předvídavě vložil krokodýlem dámu a tak 
uchránil Jih před výnosem od trumfového 
krále. Další zahraný tref Jih snapl a Hackett 
podsnapl! Proti předurčenému osudu se 
nelze ubránit a tak Jih musel odevzdat po-
slední dva zdvihy výnosem od svého krále. 
� 

 

Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Týmy, EW v druhé, rozdával Jih. 
 ♠9542 

♥J54 
♦8752 
♣A8 

 

♠106 
♥Q972 
♦Q4 
♣KQ1074  

♠83 
♥863 
♦KJ96 
♣9632 

 ♠AKQJ7 
♥AK10 
♦A103 
♣J5 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
   2♣ 
pas 2♦ pas 2♠ 
pas 3♠ pas 4♠ 
pas pas pas  

 
Jak budete sehrávat 4♠ po výnosu ♣K? 
Trumfy se dělí 2-2. 
 
Vezmeme esem a po vytrumfování si zahrá-
ním ♦A a kára přidáváme šanci, že Východ 
nebude moci dvakrát podehrát srdce. Záva-
zek splníte, když má Západ 3 nebo méně kar, 
nebo když sedí ♥Q. 
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Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 

♠6 

 
♠AJ9872 

Hrajete do kluka. Máte 3% na K10 nebo Q10 
před a tedy na 5 zdvihů a 74% na 4 zdvihy. 
Propuštěním šestky si jen přidáme šanci na 
ztracení zbytečného zdvihu na ♠10. 
� 
 
 

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 
NS v druhé, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   2♣ 

2♦ pas pas ? 
 Jih:   ♠A94   ♥AKJ   ♦Q   ♣AK8763 

Problém 2 
Oba v první, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 pas pas 1♣ 

1♥ pas pas kontra 

pas pas 1♠ ? 
 Jih:   ♠K52   ♥A   ♦KQJ   ♣AQ10865 

Problém 3 
NS v druhé, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♥ pas 1♠ 

pas 2♦ pas ? 
 Jih:   ♠A9764   ♥Q3   ♦J762   ♣K7 
 
Odpovědi: 

Problém 1 2 3 

Vozábal kontra pas 3♦ 

Pěkný kontra pas 3♦ 

Kopecký 3♣ 3♣ 3♦ 

Čtenáři 3♣ 2♣ 3♦ 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
Pobídkové kontra. Nejlepší cesta, jak zjistit, 
co partner má (drahý pětilist), abychom našli 
správný závazek. Na dvoutrefovku vlastně 
skoro nemám, takže dražit nyní 3♣ by bylo 
velice nepřesné popsání listu. 

Pavel Pěkný: 
Kontra. Nezdá se mi, že by tohle byl list na 
zahájení 2♣, ale stalo se. Dám kontra, proto-
že je šance, že partner chce kontra zapasovat 
a trestat. 

Michal Kopecký: 
3♣. Nemám rád zahájení 2♣. Budu dražit 
3♣, na které partner s drahým pětilistem 
a aspoň něčím snad 3 v drahé řekne a bude 
dobře. Pokud bych dal kontra, tak po 2M 
stejně nebudu vědět, co dělat (i když 2M by 
asi měly být list k ničemu a tudíž bych měl 
pasovat). Trefový šestilist moc nabízet ne-
můžu, protože bych asi nadražil silnější list. 
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Čtenáři: 
Ve Slavonicích, kde rozdání přišlo, dávali 
zúčastnění experti přednost kontru. Ve sku-
tečném rozdání měl partner 
 

   ♠J75   ♥Q65432   ♦K   ♣Q42 
 
A tak šlo 6♣ i 6♥ a obrana 7♦ byla za 1400 
a tedy v týmech stejně drahá jako slem. 
 
Kontra volili i naši experti, zatímco většina 
čtenářů dávala přednost 3♣. U čtenářů získa-
ly 3♣ 50% a kontra jen 21%. 
 
Jarda Holý vybírá: „3♣ - jednoznačná hláš-
ka, nic jiného. Partii znám, partner měl dražit 
něco jiného než pas. Větší problém je 
v sekvenci 1♣(Polský)-1♦-1♥-5♦(!)-???.“ 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
Pas. Je to 100% forsing, počkám, jestli part-
ner dá znovu kontra (trestné) a pokud ano, 
s radostí jej zapasuji. Pokud řekne cokoli 
jiného, máme dost prostoru pro to vyšetřit, 
jaký celoherní závazek nebo teoreticky 
i trefový slem je správný. 

Pavel Pěkný: 
Pasuji a dám opět partnerovi šanci trestat. 
Moje kontra by bylo zřejmě trestné, když už 
jsme jednou soupeře chtěli trestat a pas by 
měl být určitě forsing. Když nebude mít 
partner trestné kontra na piky, tak vydražíme 
nějaký celoherní závazek. 

Michal Kopecký: 
3♣. Trestné kontra na prvním stupni asi moc 
nemá smysl. Jestli má můj partner hromadu 

srdcí, tak mu asi už moc piků nezbývá. Ra-
ději se chci pokusit o 3 BT a raději bych je 
hrál z partnerovy strany. Dražím přirozeně 
3♣ a rozhodnutí nechám na partnerovi. 

Čtenáři: 
Čeští experti volili pas. Australští také nej-
častěji pasovali v 32% a pak dávali 3♣ 
v 16%.  
 
Čeští čtenáři slovo „pas“ nemají ve svém 
slovníku a zvolil je jediný – Jirka Medlín. 
Naši většinou dávali přednost konzervativ-
ním 2♣ v 43%. Ty ostatně s 23% procenty 
zvítězily i u australských čtenářů. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
3♦. Mám sice 10 bodů, ale list celkově je 
katastrofální. Je to skoro kandidát na pesi-
mistickou hlášku 2♥, nicméně s podobnými 
akcemi nemám v praxi dobré zkušenosti, 
pořád je to 10 bodů a manš není vyloučena 
(např. pokud má partner 6-4), takže s kraj-
ním sebezapřením řeknu 3♦ a uvidíme. 

Pavel Pěkný: 
3♦. Nějakou výzvu do hry to chce dát, 
a jelikož v jedné černé barvě budeme mít asi 
pro BT problém, tak jsem pro popisná 3♦. Fit 
sice mít nemusíme, ale to pak bude mít part-
ner 15-17 a 5332 a rád bude dražit 3BT. 

Michal Kopecký: 
3♦. I když není můj list z nejsilnějších, 
všechny hodnoty jsou užitečné. Tipoval 
bych, že nám s rezervou partnera půjdou 4♥ 
na 7-fit. Do 3NT nám asi soupeři prorazí 
jednu černou barvu a do 5♦ je daleko (ty 
půjdou v případě, že má můj partner špatnou 
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srdcovou barvu a dobrý kárový pětilist. Za-
tím dražím 3♦, eventuální 3NT partnera 
opravím do 4♥ a pokud to bude špatně, tak 
to beru na sebe. 

Čtenáři: 
Čeští experti, jednoznačně volili 3♦. Čeští 
čtenáři také v 57% preferovali 3♦, která jistě 
slibují rezervu a tak dobře popisují kartu 
Jihu. 3♦ také upřednostňovali australští ex-
perti – 63% - i čtenáři – 62%. 
� 
 
 

 
Czech Open 

 Tomáš Fořt 

 

 
Turnaj navštívil i prezident republiky 

 
Jako vždy za velkého vedra se konal posled-
ní turnaj seriálu Velkých cen. 
 
1. vedlejší turnaj, 18 dvojic (10 zahr.) 
1. Krawczyk-Taczewski POL 60.67 % 
2. Kopřiva-Svoboda BKP 57.69 % 
3. Diblík-Navrátil PAR 55.29 % 
4. Krausová-Bahník M. PAR 53.13 % 
5. Grondhuis-Hielema NED 52.88 % 

 
Slavnostní vyhlašování vítězů 

 
2. vedlejší turnaj, 19 dvojic (9 zahr.) 
1. Walgemoet-Witzenburg NED 66.93 % 
2. Lyskawa-Sejud POL 57.76 % 
3. Kopecký M.-Macura VSE 55.47 % 
4. Stoop-van Egdom NED 55.05 % 
5. Krausová-Bahník M. PAR 54.95 % 
 
Hlavní turnaj, 39 dvojic (13 zahr.) 
  1. Kopecký M.-Macura VSE 62.06 
  2. Erdeová-Mašek BKP 59.33 
  3. Bahníková-Bahník P. BKP 57.69 
  4. van Egdom-Walgemoet NED 57.11 
  5. Lyskawa-Sejud POL 56.56 
  6. Kopřiva-Svoboda BKP 56.24 
  7. de Ragymaeker-Mevius IRL 54.61 
  8. Vajdová-Vozábal TOP-BKP 54.22 
  9. Laštovička-Stupka BKP 54.06 
10. Parjaszewski-Sulek POL 53.58 
 
Týmy, 12 družstev 
1. Piast Gliwice 167 
Taczewski-Krawczyk, Parjaszewski-Sulek 
2. Slem 161 
Erdeová-Mašek, Lauer-Spálovský 
3. ACOL 161 
Kopřiva-Svoboda O., Bahník P.-Bahníková 
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4. XXL 147 
van Egdom-Walgemoet, Stoop-van Witzen-
burg 
5. Trpaslici 147 
Kopecký M.-Macura, Baláš-Tyč 

 
Ota Svoboda a Jirka Kopřiva 

� 
 
 

 
Odposlechnuto  

 Eva Fořtová 

 
• Ve Slavonicích se ptají hráči Oty Svobo-

dy, zda vydražili ložený slem. Smutně ří-
ká: Zapasoval jsem výzvu 4 BT, protože 
jsem se bál, aby do šesti kár nestáhli dvě 
srdce. Do BT mi jich stáhli šest… 

 
• Kapitán se ptá hráčky: „Jak jsi mohla 

spadnout čtyřikrát?“ „Nemohla jsem to 
splnit, hned si mě rozsnapaly,“ odpovídá 
hráčka. „Co ti vynesly,“ vyzvídá dál kapi-
tán. „Vynesly mi srdci.“ „Tak tu jsi vzala 
esem, vytrumfovala a splnila partii, “ po-
kračuje kapitán. „No to jsem nevzala,“ 
upřesňuje hráčka. � 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Týmy, EW v druhé, rozdával Jih. 

♠9542 
♥J54 
♦8752 
♣A8 

 
♠AKQJ7 
♥AK10 
♦A103 
♣J5 

 
Západ Sever Východ Jih 
   2♣ 
pas 2♦ pas 2♠ 
pas 3♠ pas 4♠ 
pas pas pas  

 
Jak budete sehrávat 4♠ po výnosu ♣K? 
Trumfy se dělí 2-2. 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 

♠8 

 
♠AJ9872 

���� 

 

 


