Společný jazyk
Jan Volhejn
Jaká je nejčastější odpověď
na dotaz, jaký systém soupeři hrají? Acol, Standard
American, Polský tref, Precision, Limit? Přesně jsem
to nezjišťoval, ale žádný
systém u nás není většinový.
Je to problém. Problém pro nováčky, kteří
i v klubu, kde se hraje jen pro potěšení, bez
zvláštních sportovních ambic, potkají mnoho
hlášek, kterým nemohou rozumět. Problém
při vytváření nových partnerství, když každý
z hráčů má v krvi jiný základní systém. Problém pro vedoucí turnajů, mají-li posoudit
obvyklý význam hlášky a rozhodnout, zda
měla být alertována.
Začíná to již výukou bridže: noví hráči ze
severní Moravy budou hrát nějakou odrůdu
Polského trefu, Východočeši zas Acol podle
Fořta, jinde jsou enklávy dalších systémů.
Chceme situaci změnit a zvolit jeden dražební systém, který bude ČBS nadále podporovat. Měl by se stát systémem předepsaným
pro přebor v individuálu, systémem propagovaným v časopisu a časem i přirozeným
systémem pro hráče, kteří se náhodně potkali
a chtějí si spolu jeden večer zahrát.
Který systém? Technické rozdíly mezi systémy pro široké použití nejsou příliš významné. Hledáme u nás již používaný systém, srozumitelný i zahraničním hráčům na
našich turnajích a spadající do kategorie
systémů běžně používaných v zahraničí.
Rozhodnutí ještě nepadlo, ale podle uvedených kritérií to vypadá na systém s drahými
pětilisty a silným bezem. Zastánci Acolu
a Precisionu, braňte se!
V

Mistrovství Evropy
Menton 2003 (2)
Tomáš Fořt
Ve vypjatých podmínkách mistrovství se
hráči mnohem více soustředí než při běžných
soutěžích, a tak nacházejí řešení i zdánlivě
beznadějných situací. Toto je rozdání
z prvního kola kvalifikace párové soutěže
mixů. Oba v první, rozdával W.
♠AK43
♥KQ74
♦Q5
♣A102

♠106
♥AJ10832
♦A94
♣Q6
Západ
pas
pas
pas
pas

Sever
Fořt
1♥
3♣
4♠
6♥

Východ Jih
Dítětová
pas
2 BT
pas
4♥
pas
5♦
pas…

2 BT byla alespoň výzva s fitem, 3♣ hledání doplnění a v této chvíli pokus o hru, 4♥
mírná rezerva. Pak následovaly cuebidy
a závěrečný slem. Po výnosu ♠9, zřejmě
z krátkosti, je čas na zhodnocení šancí.
Škoda, že místo jedné levné dámy nemáme krále nebo alespoň kluka v té druhé.
Takhle vypadá situace beznadějně. Piky
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snapuji z délky a na případný vypracovaný
levný zdvih zahodím jen třetí kartu v druhé
levné. Tak co dělat?
Jedna šance přeci jen existuje. Potřebuji
jen, aby měl Západ, který má zřejmě delší
piky, i trefového krále (raději bez kluka nebo
s károvým králem). Beru pik a vytrumfuji.
Pak hraji káro do dámy a je mi jedno, zda
sedí. Východ bere a vrací káro. Vezmu,
přebíjím káro z krátkosti, přebíjím jeden pik
a trumfuji. V následující koncovce nemá
Západ na stahovaný poslední trumf šanci.
Musí zahodit pik nebo od trefového krále.
♠4
♥♦♣A10

♠♥J
♦♣Q6
Vlastně to byl slem na 50%.
I v dalším rozdání tohoto kola jsme opět
použili konvenci 2 BT s fitem.
NS v druhé, ♠AKQ96
rozdával W ♥9876
♦Q2
♣108
♠73
♠82
♥4
♥QJ53
♦A943
♦J10875
♣AKJ652
♣Q4
♠J1054
♥AK102
♦K6
♣973
2

Západ

Sever
Východ Jih
Fořt
Dítětová
pas
2
BT
1♠
2♣
pas
pas…
3♠
Dva trefy a pak srdcový výnos. Beru esem,
vytrumfuji a eliminuji levné barvy. V závěru
hraji srdce do desítky a ukazuji karty, protože Západ musí vynést do vidličky nebo doublechicane. Čistý průměr: Je vidět, že na ME
se bez znalostí základní techniky nejezdí.
Ale ani soupeři nejsou stroje a občas se
jim nějaké to drobné klopýtnutí nevyhne.
EW v druhé ♠108763
rozdával S ♥J974
♦AJ3
♣4
♠♠KQ95
♥K106
♥Q532
♦109874
♦K5
♣K10853
♣762
♠AJ42
♥A8
♦Q62
♣AQJ9
Západ

Sever
Fořt

pas
pas
kontra

2♠
4♠
pas…

Východ Jih
Dítětová
1♠
2 BT
3 BT
pas
pas

I když jsem měl na výběr i blok 3♠, zvolil
jsem raději jen dva, protože se mi se 4-listem
srdcovým zdálo, že nemám proti čemu blokovat. Soupeř hned využil nabídnutý prostor
a ukázal obě levné. Jih ukazuje 18-20, pravidelnou rozlohu a Sever samozřejmě opravuje
do piků. To již Západ nevydržel a s deseti
body a KQ95 v trumfech okontroval.

Na výnos trefou Východ přirozeně krále
nepoložil, a tak stále chybí nějaké zdvihy.
Správné je zřejmě nyní propustit srdce, ale
Jih vidí základní šanci v rozumném rozřešení
trumfové situace, a tak hraje hned ♠A na
singl figuru. Východ však nepřiznává
a situace se rázem stává katastrofální. Jak
pokračovat? Nezbývá než kárový impas do
kluka, a když sedí, je zase obloha trochu
jasnější, protože je jasné, že král vypadne.
Přesto je jasné, že pokud se Západ dostane
do zdvihu, třikrát trumfne a bude nám zdvih
chybět. Eva tedy hraje ze stolu ♥J. Západ
pokrývá vymodleným králem a Jih propouští! Západ ještě mumlá cosi v rodném jazyce
(možná mocné zaklínadlo, i když z výrazu
jeho partnerky na mé straně záclony to tak
nevypadá), ale ani to nepomáhá. Eva bere
kárové pokračování, snapuje srdce, na ♣A
zahazuje káro, snapuje tref a do ruky další
srdce. Zůstává koncovka.
EW v druhé ♠1087
rozdával S ♥9
♦♣♠♠KQ9
♥♥Q
♦98
♦♣K10
♣♠J4
♥♦Q
♣J
Na jakoukoliv levnou kartu z ruky je obrana v koncích, a tak obránce zahazuje karty
a my plníme 4♠ kontra. Chyba soupeřů se
okamžitě projevila a 90% v rozdání těší.
Naopak v následujícím rozdání z druhého
kola semifinále open párů je pěkně vidět, jak

mě série drobných neuhodnutí přivedla až
k 10% výsledku. Oba v druhé, rozdával S.
♠A109432
♥2
♦A6
♣J853
Západ
Fořt

Sever

♠K6
♥Q1053
♦K10
♣K9764
Východ Jih
Illa
1♥

pas…
2♠
První pohled na stůl mi říká, že možná
jsme podlicitovali. Dáme možná jen pik,
srdce a jeden tref. Ale jsme ve dvou pikách
a je třeba hrát tento závazek. Na srdcový
výnos dávám desítku, Jih kluka a pokračuje
esem. Snapuji a rozhoduji se napřed vytrumfovat. Na pik do krále oba přiznávají a na
další pik dává Jih malou. Přemýšlel jsem
snad 5 minut, protože vidím nebezpečí ztráty
tempa, ale Jih má body a hlavně se o nic
nepokusil po 2♠. Mohl by mít 4-list. Hraji
proto „bezpečně“ devítku a Sever bere dámou. A pokračuje třetím srdcem. Přebíjím
a dotrumfovávám.
♠10
♠♥♥Q
♦A6
♦K10
♣J853
♣K976
Zbývá mi již jen jeden trumf a ještě jsem
nesáhl na trefy. Eso trefové má asi Jih, ale
jak jsou ostatní honéry, nevím. Nechce se mi
teď zahrát bezpečněji tref do devítky, protože pokud se dostane na trefy Jih dvakrát do
zdvihu, vyrazí mi trumf a ještě stáhne poslední srdce. Hraji tedy tref do krále
a doufám, že jsou 2-2. Nebyly. Bylo singl
eso, a tak jsem s vytřeštěným zrakem splnil
2♠=. Ale faktem je, že jsem si problémy
zavinil sám. Mohu hrát piky přímočaře na
3-2 a i trefy mám rozehrát lépe. Pokud má
3

Jih opravdu eso, tak mám zahrát na dámu
u Severu a vynést z ruky kluka! Pokud Sever
nepokryje, propustím, a až se dostane časem
na dámu, nebude už mít srdce. A pokud
pokryje, propustím také a splním opravdu
+2.
Ale zpět k povedeným rozdáním. Ve stejném kole jsme vydražili 6♠ z Východu.
♠A982
♠KQJ1073
♥83
♥A7
♦AQ5
♦3
♣Q542
♣AK96
Zdeněk Illa vzal výnos ♣J, vytrumfoval,
vyeliminoval kára a zahrál ♥A, ♥7 a ukázal
karty. Pokud jsou trefy 3-2 není problém
a pokud jsou 4-1, což se stalo, je tu někdo
v nuceném výnosu.
A ještě dražbu, kterou na nás předvedli
Švédové hned v prvním kole mixových týmů. Podívejme se na ni z pohledu Švédky na
Východě. Oba v druhé, zahajuje Východ.
Máte list, který nevypadá moc dramaticky:
♠76542 ♥Q1085 ♦9 ♣J92
Západ
Ljung

Sever
Fořt

1♣

1♠

Východ Jih
Larsson Dítětová
pas
pas
?

1♣ byl silný a 1♠ ukazoval krátkost
s nelimitovanou silou 0-14 bodů. Opět pasujete a dražba se vyvíjí dále:
Západ Sever
Východ Jih
Ljung
Fořt
Larsson Dítětová
pas
pas
pas
pas (!)
1♣
1♠
kontra
pas
?
Nejlepší vypadá pobídkové kontra partnera
opět pasovat. Jediné, co máte, jsou piky a že
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máte slabý list, partner snad ví. Dražba ale
stále pokračuje:
Západ Sever
Východ Jih
Ljung
Fořt
Larsson Dítětová
pas
pas
pas
pas (!)
1♣
1♠
kontra
pas
pas
2♦
kontra
pas
?
Soupeři podle očekávání nevydrželi
a partner znovu pobídkově kontruje. Co se
dá dělat. Piky jste už řekli, a tak ukážete
ještě srdce. Jistě stačí v pořadí, karta moc
silně nevypadá. Partner je ale jiného názoru,
a tak vezme dražba najednou obrátky.
Západ Sever
Východ Jih
Ljung
Fořt
Larsson Dítětová
pas
pas
pas
pas (!)
1♣
1♠
kontra
pas
pas
2♦
kontra
pas
pas
2♥
pas
pas
pas
7♥
Snad jste toho tolik neřekli. A ještě to musíte sehrávat. Partner ale vykládá na stůl
♠AK ♥AK9643 ♦AKJ2 ♣A
a tak s sehrávkou není problém.

Soutěž týmů
I následující dvě partie pocházejí z turnaje
mixových týmů. Oba v první rozdával Jih.

♠KJ2
♥J
♦AKJ87
♣AJ73

♠A753
♥AQ62
♦95
♣K64
Západ
Fořt

Sever

Východ Jih
Dítětová
pas
pas
2♣
pas
3♦
4 BT
pas
6 BT
pas…

1 BT
pas
pas
2♥
3 BT
pas
pas
5♥
Trochu vysvětlení k dražbě: Slabý BT
(12-14), Stayman a 4-list srdcový jsou standardní. 3♦ ukazuje alespoň 4-list, zájem
o slem a je zároveň dotaz na počet kár. 3 BT
jsou dubl káro. 4 BT je jen výzva a 5♥ ukazuje přídavné hodnoty v srdcích. I když
vysvětlení bylo shodné na obou stranách
záclony, Jih stejně neuvěřil, že 4 BT nejsou
Blackwood a 5♥ dvě esa. Ale ani tato informace navíc mu nepomohla.
Výnos ♦4 mě příliš nepotěšil. Do 6 BT se
moc od dámy nenosí, a tak kára budou zřejmě za. Vzal jsem tedy raději hned esem
a pokračoval ♥J, který držel. Mám problémy
s přechody, a tak jsem zahrál tref do krále
a pikový impas, který také seděl. Na sedící
impasy sice vedeme 2:1, ale k přímočarému
úspěchu bych stále potřeboval hrát moc
ostře. Musel bych stáhnout piky, které by se
musely rozpadnout, na pik a srdce odhodit
dvě kára a pak zahrát trefový impas, který
musí sedět, a doufat v rozpad trefů nebo
nucený výnos. To se i mně zdá moc. Zvolňuji proto tempo a hraji napřed ze stolu ♣A
a tref na to, že jsou 3-3 nebo vypadne dáma.
A opravdu trefy jsou 3-3.

♠A75
♠K2
♥AQ6
♥♦9
♦KJ87
♣♣J
Jih nemůže nést srdce ani káro, tak hraje
podle očekávání pik. Stahuji tref, na který
zahazuji malé srdce a přecházím pikem do
ruky. Piky se dělí a předvídavému soupeři na
Jihu již začíná stékat malý proužek potu po
skráni. V mentonském vedru je malý proužek sice spíše známkou ledového klidu, ale
přesto odehrávám srdcové eso, a když stahuji
pik, vím, že Jih již svého srdcového krále
a károvou dámu neudrží.
♠♠7
♥♥Q
♦KJ8
♦9
♣♣11 IMP, protože naši soupeři slemy na 3%
šanci nedraží. Nebyl to ale náš největší zisk
v tomto vysoce vyhraném zápase, protože
Zdeněk Grosman o dvě partie dále ještě
takticky dražil s kartou Severu.
oba v druhé ♠Q1096532
rozdával N ♥A875
♦3
♣6
♠K
♠A4
♥QJ1062
♥K43
♦KJ98
♦Q106542
♣Q52
♣A3
♠J87
♥9
♦A7
♣KJ109874
Západ
3♦

Sever
Východ Jih
Grosman
Grosmanová
pas (!)
1♥
3♣
kontra pas…
4♠ (!)
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Jak karty leží, závazek nelze prohrát, a totéž
platí o 4♥ z Východu.V

Akademické ME (2)
Tomáš Fořt
Naše první univerzitní družstvo bylo považováno za jednoho z favoritů, a tak se
v bulletinu často objevovaly jejich zahrání
a licitace. Jejich zápas s Aalborgem se dokonce objevil jako zápas dne kompletně
komentovaný v bulletinu.
David Vozábal dokonce přispěl do bridžové teorie, když využil poněkud neobvyklou
pokusnou hlášku. Mnoho hráčů používá
různé systémy prozkoumání, zda na lince
není hra po sledech typu 1♥ - 2 ♥. Hledá se
doplnění, ukazují krátkosti, nebo používá
releová kombinace obojího. Nutno říci, že
v táboře juniorů nebyla ani tak neobvyklá
metoda hry nezkoušet, ale vždy nastřelovat.
Rozdání 11 ♠AQJ5
oba v první ♥84
rozdával S
♦4
♣QJ8643
♠7
♠K2
♥A9652
♥QJ10
♦A875
♦Q1032
♣AK9
♣10752
♠1098643
♥K73
♦KJ96
♣Západ
Sever
De Donder Macura
pas
2♥
kontra
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1♣
2♠
pas

Východ Jih
Amsel
Vozábal
pas
1♥
1♠
3♦
4♠
pas
pas

V zápase proti Belgii měl Milan Macura
na něj velmi solidní zahájení na třetím místě
a zvýšení partnerovy barvy s tak slušným
fitem je povinnost. Zdálo se však, že David
i přes silnou rozlohu 6-4 nepůjde do hry.
Východ dal ale naštěstí pokusnou hlášku
v kárech. Ta umožnila Davidovi docenit svůj
list a vydražit jinak těžko dosažitelnou hru.

Milan a David s nešťastným soupeřem
A ještě ukázka ze zápasu s dánským Aalborkem. Nikdo jistě nemůže říci, že by junioři hráli při zdi. Hned v následující partii
spadl Milan Macura po zahájení Multi 4 krát
ze 4♥ s kontrem. Ztráta byla naštěstí jen
5 IMP, když soupeři zůstali po stejném zahájení na 2♦ rekontra a spadli dvakrát.
I v další partii hrály oba páry na NS na
celkem obyčejných 22 bodů celou hru.
Rozdání 3
♠J952
EW v druhé ♥AK
rozdával S
♦J864
♣K82
♠AK4
♠1097
♥76
♥853
♦Q52
♦A1073
♣J10765
♣A93
♠Q83
♥QJ10942
♦K9
♣Q4

Otevřená:
Západ
Vozábal

Sever

Východ Jih
Macura
1♥
pas
1♠
2♥
pas
3 BT
pas…
Milan Macura vynesl káro a hlavní hráč
neuhodl a položil malou. David vrátil tref
a závazek padl čtyřikrát.
Zavřená:
Západ
Sever
Východ Jih
Martynek
Jelínek
1♥
pas
1♠
2♥
pas
pas…
4♥
Opět stejné zahájení (zřejmě mi unikají
moderní agresivní dražební metody nebo
bída a nezaměstnanost nutí lidi zahajovat
s čímkoliv) a o několik zdvihů lepší závazek.
Petr Jelínek se však předvedl v sehrávce.
Soupeři vynesli ♣J do esa a zpět přišlo také
káro. Petr správně zanalyzoval, že propuštění
do kluka vede k pádu, a položil krále. Pak
odblokoval ♣Q, odehrál ♥AK následované
♣K, na kterého zahodil ztrátové káro. Poté
již jen přebil káro, dotrumfoval a zahrál pik
do kluka. 12 IMP pro naše. A protože i ve
zbývající části zápasu hráli naši lépe, zvítězili po zásluze 23:7.
A ještě jedno tvrzení mě v bulletinu zaujalo. Editor polského vydání bulletinu napsal,
že za ideální systém pro výuku bridže považuje Acol se slabým BT a čtyřlisty odshora
a chválil jeho agresivitu a přímočarost. Od
polského experta vyučeného na Polském
trefu to má jistě svou váhu, i když já osobně
bych pro začátečníky dal přednost Standard
American.
V

Žermanice 2003
Tomáš Fořt
Výsledky bridžového týdne jsou uvedeny
vzadu spolu s výsledky ostatních letních
soutěží, takže jen krátce několik rozdání.
Neobvyklý signál použili obránci v partii
14 volenkového turnaje. 6♣ nelze prohrát,
ale těžko vyčítat lince NS, že vydražila na
první pohled lepších 6♠ z Jihu.
oba v první ♠K1094
rozdával E
♥KQJ9
♦K5
♣AJ5
♠863
♠72
♥A8
♥6542
♦J932
♦AQ108754
♣9873
♣♠AQJ5
♥1073
♦♣KQ10642
Východ vynesl ♥2, kterou junior Michal
Kopecký při pohledu na stůl přečetl jako
Lavienthal a poslal porážející trefový snap.

Z ranního turnaje
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Technickou sehrávku v ne příliš nadějném
slemu předvedl novoměstský Jirka Baláš
v partii 10 losovaného turnaje.
oba v druhé ♠1053
rozdával E
♥KJ932
♦8
♣J973
♠AK84
♠J2
♥AQ106
♥75
♦K732
♦AJ54
♣10
♣AK642
♠Q976
♥84
♦Q1096
♣Q85
Jirka sehrával 6 BT ze Západu po pikovém
výnosu. Propustil výnos do dámy a vzal
pikové vrácení. I kdyby vše vyšlo dobře
v kárech, potřebuje 3 srdcové zdvihy. Zahrál
tedy srdce do desítky. Když držela následoval král karový a káro do kluka. Ten sice
seděl, ale ukázalo se, že se čtyřmi károvými
zdvihy nemůže počítat. Ale takto šťastně
rozehranou partii by bylo škoda zkazit. Jirka
tedy odehrál ještě jedno káro a zopakoval
srdcový impas. Když ze stolu odehrál srdcové eso a jeden pik, zůstala koncovka:

♠♥♦5
♣AK6

♠♥K
♦♣J97

♠♥♦Q
♣Q85

Na poslední pik jsou oba soupeři ve skvízu
a Jirka si připisuje zasloužený top. Závazek
porážel jen tref ve druhém zdvihu.
Následující partie je z nočního komerce:
♠10932
♥53
♦J
♣QJ10643
♠8
♠64
♥AKJ10642
♥Q987
♦109864
♦Q
♣♣AK9872
♠AKQJ75
♥♦AK7532
♣5
Západ

Jih
1♣
pas
1♦
4♥
5♥
pas
pas
6♣
6♦
pas
pas
6♥
6♠
pas
pas
kontra
pas…
Po pomalém začátku v Precisionu nabrala
licitace obrátky. Je vidět, že nejen počítače
rozdávají divoce. Samozřejmě =, což je
v druhé v komerci obzvláště potěšující.

Východ

♠A
♥6
♦7
♣10

Vítězové soutěže týmů
V
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Sever

Standard American (9)
Petr Hebák
1 BT po zahájení 1 v drahé − forsing na
1 kolo (i když Marty Bergen může i pasovat)
Slibuje od pěkných 5 do špatných 12 FB
a vylučuje 4+kartovou podporu v barvě zahájení.
Přesně 3kartová podpora to může být jen při síle
právě na výzvu neboli od 9+ do −12 FB
a s 8 ztrátovými zdvihy. Po zahájení 1♥ odpověď
1BT navíc vylučuje 4+ list pikový. Poznamenejme, že nemá-li odpovídající po zahájení 1♥ fit
(tedy se sílou na výzvu) ani 4+list pikový, má
v levných minimálně 8 karet.
Rebidy obou po sledu 1 v drahé − 1BT
1. Pas
Bergen doporučuje možnost pasovat forsírující
BT s listem, se kterým bychom nepřijali výzvu do
4 v barvě zahájení. Říká k tomu, že snadno může
být lepší hrát 1BT s fitem v barvě zahájení než
padat na 3 po výzvě proti minimálnímu listu. Pak
je ovšem nutné odpověď 1BT interpretovat jako
podmíněný forsing s tím, že při podminimálních
listech a minimu zahájení je pas možný. Minimem myslí 12 až 13 FB při rozloze 5332 (1BT
nehraje 15 až 17, ale jen 14 až 16 a připouští při
5332 i drahý 5list). Doporučuje do špatných
13 FB pasovat i po sledu 1♥−1BT s listem 4522,
4531 nebo 4513, kdy to dost působí misfitovým
dojmem. Výhodou je, že potom sledy
1 v drahé−1BT−2 v levné slibují kromě 5listu
v barvě zahájení 4list v levné a vše je dále licitačně snadnější. Těm, kteří začínají hrát Standard
American, doporučuji hrát 1BT jako striktní
forsing, ale pro ty, kteří se v systému už vyznají,
je to myslím zajímavá možnost.
2. Opakování barvy zahájení
Nejméně 6list. V pořadí 6 až 7 ZZ a při špatné
barvě až do −17 FB , skokem 5 ZZ a síla na výzvu, při solidní barvě přibližně (15+) 16 až
18(−19) FB . Opakování barvy dvojitým skokem
na čtvrtý stupeň ukazuje takový 6+list, při kterém
nemusí vadit ani šikéna partnera. Opakování
barvy v pořadí i skokem téměř vylučuje 4list
v jiné barvě, který má přednost.

3. 2♠ resp. 3♠ po zahájení 1♥
2♠ je obecně revers od 16 FB slibující aspoň
rozlohu 45+ (♠♥) a F na 1 kolo. Dnes se však
hraje i slabší už od pěkných 13 FB s 5 až 6 ZZ
s tím, že F je až hláška 3♠, která ukazuje 4 ZZ. Je
to věcí dohody a souvisí to s tím, jak silné je
zahájení 1BT, zda může zahrnovat i rozlohu 5332
s drahým třílistem a zda je možné pasovat odpověď 1BT. Opět pro začínající je lepší to brát jako
revers od 16 FB a dále si nekomplikovat život.
4. Skok v nižší barvě (3♣, 3♦ a po zahájení 1♠
ještě 3♥)
Opět se to dá hrát dvojím způsobem. Běžné jsou
dohody, že je to forsing do hry s maximem zahájení (18 až 19 FB) a stačí na to 3list ve druhé
barvě. Představa jen 3listu není moc příjemná,
takže v poslední době se doporučuje to hrát jen
při rozloze aspoň 55 od 17 FB a všechny ostatní
silné listy licitovat přes 2BT.
5. Zvýšení na 2 BT
Každopádně list od 17 do 19 FB a jsou dvě možnosti:
A. Pravidelná rozloha 5332 nebo 6322
a odpovídající může pasovat či reagovat na
3. stupni transferem.
B. GF s listem, který je silnější než zahájení 1BT
(18 až 19 při 1BT od 15 do 17 nebo 17 až 19 FB
při 1BT od 14 do 16 vždy) a téměř s libovolnou
rozlohou kromě rozlohy 55. Odpovídající pak
ukáže sílu na výzvu s fitem anebo 3♣. Použil-li
1BT s listem na výzvu s 3kartovým fitem, tak na
zvýšení 1BT − 2BT reaguje takto:
a) 3 v barvě zahájení = rezerva výzvy bez krátkosti,
b) nová barva nad 3 v barvě zahájení = krátkost
při nerozlišení síly na výzvu,
c) 4 v barvě zahájení = minimum výzvy bez
krátkosti
Použil-li však 1BT bez fitu, tak licituje 3♣, aby
typ listu mohl ukázat zahajitel. Od něj pak:
a) 3 v nižší barvě = přesně 4 list (nevylučující
slabší 6list v barvě zahájení),
b) 3 v barvě zahájení = solidní 6+list bez vedlejšího 4listu
c) 3BT = 4list trefový nevylučující špatný 6list
v barvě zahájení
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d) Nová barva na 4. stupni (nebo 3♠ po zahájení
1♥) = 4list s pěkným 6listem v barvě zahájení
e) 4 v barvě zahájení = barva, která nepotřebuje
pomoc partnera.
6. Skok na 3 BT
17 až 19 FB a kompletní 6+barva (většinou
s rozlohou 6322) a s figurami ve všech krátkých
barvách. Například list AKQJxx Q10x Kx Ax je
téměř ideální pro skok na 3BT po 1♠ – 1BT.
7. Skok na novou barvu na 4. stupni

Krátkost a barva téměř nevyžadující fit se
zájmem o slem.
8. Skok na 4 v barvě zahájení
Maximum zahájení s dlouho barvou bez krátkosti
v listě.
9. Nižší barva na 2. stupni
Se všemi zbývajícími listy, tj. od úplného minima
až po sílu na skok v nové barvě. Bodově je to až
do 17 FB. Zahajitel většinou dostane později
ještě příležitost ukázat rezervu. Až na výjimečné
4531 nebo 4513 a minimum zahájení je to vždy
4+ list. Při Bergenově variantě je to vždy 4+list
do 16 (špatných 17 FB).

Další rebidy odpovídajícího po forsírujícím 1 BT
ad 2) Po opakování barvy zahájení
S minimem většinou pasuje. Nová levná barva
varuje zahajitele před singlem či šikénou a slibuje
7+list. Je to hledání lepšího částečného závazku
a může to být i s úplným minimem. S maximem
a s dublem v barvě zahajitele je třeba dát prostým
zvýšením výzvu, zatímco s 3kartovým fitem
a sílou na výzvu je nutné rovnou skočit na hru. Po
1♥−1BT−2♥ je možné ukázat hláškou 2♠ maximum a typ listu pro BT s dublem srdcovým .
Obecně rebid odpovídajícího 2♠ po zahájení 1♥,
odpovědi 1BT a rebidu zahajitele vždy slibuje fit
v poslední jmenované barvě (v právě uvedeném
případě tedy ukazuje dubl srdcový)
ad 3) Po zahájení 1♥ a rebidu 2♠
Při 3kartovém fitu srdcovém (a tedy síle 9+ až
−12 FB) je nutné skočit na 4♥. Bez fitu (srdcového i pikového) jsou tyto možnosti:
a) pas s třílistem pikovým do −9FB (negativní)
b) 2BT s nejvýše dublem pikovým s 5422 nebo
s 64 či s 6322, kdy 2BT se jeví nejlepší a 6list je
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kárový (negativní). Zahajitel povinně licituje
levný třílist, zatímco jinak může pasovat.
a) 3 v levné = 6+ list a opět často negativní
z nouze a jen snaha o lepší částečný závazek
b) 3♥ = dubl a výzva do 3BT s úplným maximem (10+ až − 12 FB.
c) 3♠ = třílist a výzva do 3BT s úplným maximem (10+ až −12 FB).
ad 3) Po zahájení 1♥ a rebidu 3♠ (GF)
Zahajitel ukázal silný list do 4,5 ZZ při rozloze
minimálně 45 v drahých a odpovídající bodové
síle asi od 17+ FB. Odpovídající k hlášce 3BT
potřebuje zádrže v obou levných, takže 4 v levné
je slušná barva a 4 ve drahé je hláška z nouze bez
fitu.
ad 4) Po GF skoku v nové nižší barvě (17 až 19
FB a 4+ list nebo přímo 55 dle dohody)
Skok na hru v první barvě ukazuje list na výzvu
s tříkartovým fitem. Nová barva je přirozená
hláška na 6+ listu, zvýšení levné barvy na
4. stupeň je slemový dotaz, zatímco zvýšení ♥ na
4. stupeň (po 1♠−1BT−3♥) je jen fit. 3BT ukazují držení ve zbývajících dvou barvách a oprava na
3 v barvě zahájení ukazuje dubla bez lepší hlášky.
Skok na 4BT je allum v barvě zahájení.
ad 6) Skok na 3 BT (17-19 FB a kompletní 6list
v barvě zahájení)
Ukazuje sílu 17 až 19 FB a rozlohu 6322 se zádržemi v krátkých barvách, takže slem je i při maximech málo pravděpodobný. Častý je proto pas
nebo oprava na 4 v barvě zahájení.
ad 9) 2 v nižší barvě
Vzhledem k velké četnosti výskytu a širokému
bodovému rozpětí zahajitele (při rozloze aspoň 54
od 11 do 17 FB) je určení síly velmi potřebné:
A. S minimem (5+ do −9 FB) rebiduje odpovídající takto:
a) Nová barva v pořadí kupředu a nic nevynechává. Čtvrtá barva není F a někdy v nouzi je nutné
takto licitovat i třílist.
Například po 1♠ − 1 BT− 2♣ − 2♦ je zahajitel
v obtížné situaci se singlem károvým v rozloze
5314 s nijak výjimečným listem
♠Q8543 ♥KJ6 ♦2 ♣AQ86. Nejlepší je přirozená
hláška 2♥, protože 4list srdcový už je vyloučen,
partner ještě stále může mít dubl pikový. Možná,

že i závazek 2BT bude lepší než 2♦, ale hlavně
možnost pasu či 2♠ se zdá horší.
b) Pas
Velmi vzácné. Může přijít např. po sledu 1♠ −
1 BT − 2♥, když odpovídající s minimem má
aspoň 3list srdcový při maximálně singlu pikovém. S přesně dublem pikovým a 3listem srdcovým je lepší dát falešnou preferenci 2♠, protože
to vede k lepšímu závazku, měl-li zahajitel 64
a dává mu to i možnost pokračovat v licitaci při
rezervě. Pokračování 2BT pak slibuje 5422 a je to
výzva pro případ horní hranice dolního intervalu
(7+ až −9). Hláškou 2BT vyjádřil zahajitel 15+ až
−18 FB. Analogicky jsou výzvou 3♥ zahajitele,
které slibují 55 v drahých. Pas na rebid 2 v levné
ukazuje minimum a nejvýše singl v barvě zahájení!!! Vylučuje i jinou barvu delší než je barva
odpovědi (např. 5list kárový při rebidu zahajitele
x2♣).
c) 2 v barvě zahájení
Bez jiné lepší hlášky. Ukazuje minimum a dubla.
Je docela možné, že odpovídající by byl hrál
raději 1 BT, ale to už teď nejde. To je vlastně
jediný případ, kdy partneři mohou litovat, že hrají
(podmíněně) forsující 1BT, ale stejně by asi
s rozlohou 5341 po běžném (bodově slabém)
1 BT nepasoval.
B. S maximem (9+ až −12 FB) rebiduje odpovídající takto:
a) Skok na 3 v barvě zahájení
Ukazuje 3list se sílou na výzvu.
b) Skok na třetí stupeň v nové barvě
Ukazuje dobrý 6+list (výjimečně velmi pěkný
5list a úplné maximum). Zahajitel možná bude
muset pasovat, takže barva by tomu měla odpovídat.
c) 2♠ po zahájení 1♥
Piky už jsou vyloučené, takže ukazuje sílu na
výzvu 2BT s fitem v poslední jmenované barvě.
Byla-li zahajitelem rebidována levná barva, tak je
to 4+list a opakoval-li zahajitel barvu zahájení,
tak je to dubl. O pikách to vůbec nic neříká!
d) 2 BT
Slibuje sílu na výzvu a většinou pravidelnou
rozlohu se zádržemi ve zbylých barvách. Někdy
to může být i se singlem v barvě zahájení.

e) Zvýšení barvy rebidu
Po zahájení 1♠ ukazuje 4+ fit a sílu na výzvu. Po
zahájení 1♥ to signalizuje list nevhodný pro BT,
protože jinak byla možnost použít 2♠. V

Vítkov - Mokřinky
Josef Minaříček
V malebném prostředí Oderských vrchů
uspořádal od 2. do 9. srpna 2003 bridžový
oddíl HEROLD OSTRAVA bridžový týden,
kterého se zúčastnilo téměř 70 hráčů všech
věkových kategorii z České, Slovenské
a Polské republiky.
Týden začal v sobotu večer bleskovým
turnajem družstev za účasti 16 družstev.
Turnaj byl velmi vyrovnaný, o čemž svědčí
minimální bodové rozdíly na prvních
5 místech.
1. Novotná-Stareček, Hájek-Vachtarčík 77
2. Picmausová-Picmaus, Mokráň-Trepáč 76
3. Pokorná-Tomčíková, Jaroš-Minaříček 75
4. Jiránek-Pientka, Kašák-Volák
74
5. Schulzová-Laštovička, Čech-Tomáš 73
Hlavní soutěží byl tříkolový párový turnaj,
který se hrál na 16 stolech. Celkové umístění
na prvních místech po třech bojovných večerech bylo:
1. Jaroš – Minaříček
59.85
2. Čech Jan – Tomáš
56.96
3. Herout – Heroutová
56.85
4. Batelová – Batela
56.70
5. Laštovička – Schulzová
56.63
6. Stareček – Kašák
55.52
7. Hájek – Vachtarčík
55.22
8. Freundová – Ochvat
54.30
9. Jiránek-Pientka
53.49
10. Hugiel-Hugiel
53.33
Druhou hlavní soutěží byl turnaj družstev, kterého se zúčastnilo celkem devět družstev, která
se utkala nejprve systémem každý s každým
a pak v semifinále a finále systémem KO.
11

1. SOVA - Pientka, Jiránek, Volák, Jabornický, Kašák
2. POTOM - Pokorná, Tomčíková, Jaroš,
Minaříček, Čech, Tomáš
3. MIX - Zlacký, Vozábal, Vajdová, Tokárová L. a V., Sagan M. a T.
4. VELKÁ RÉVA - Schulzová, Laštovička, Stachowski, Krátký
5. ZIELONA GÓRA - Hugiel, Hugiel,
Malewicz, Malewicz
Dalším turnajem byl párový turnaj na IMP.
Turnaj byl jednokolový na 9 stolech.
1. Nováčková-Nováček
1.864 IMP
2. Malewicz-Malewicz
1.818 IMP
3. Stachowski-Laštovička
1.591 IMP
4. Jaroš-Minaříček
1.546 IMP
5. Hájek-Vachtarčík
1.091 IMP
Společenskou prestiž bridžového týdne
zvýšily tři turnaje. Dosti opomíjený „handicapový párový turnaj“, kde podle výsledků
hlavního párového turnaje jsou všichni hráči
vyrovnáni na 50 % přidáním nebo odebráním rozdílu dosažených procent, individuál
a závěrečný losovaný turnaj.
Handicapový turnaj – 17 stolů
1. Jiránek – Pientka
64.52
2. Batelová – Batela
60.49
3. Tobiášová- Rasocha
58.64
4. Pavlovská – Pavlovský
57.06
5. Severská –Suchá
56.03
Individuál - 11 stolů
1. Ochvat
70.00
2. Jiránek
66.52
3. Pientka
61.52
4. Novotná A.
60.15
5. Jabornický
59.24
6. Zlacký
58.18
7. Trepáč
57.42
8. Picmaus
56.52
9. Suchá
55.45
10.Pospíchalová
55.15
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Losovaný turnaj - 14 stolů
1. Suchá – Trepáč
64.53
2. Tobiášová – Jiránek
62.18
3. Kňákal – Stachowski
60.47
4. Dittrich – Hájek
59.40
5. Talpa – Herout
58.76
Celkovými high scorery týdne se stali
Vlastík Jaroš a Hanka Pokorná spolu se
Zdenkou Tomčíkovou.
Úspěšnému průběhu bridžového týdne přispělo skvělé počasí, výtečné zejména pro
milovníky koupání. Na své si přišli i turisté
a cykloturisté na trasách v nádherném údolí
řeky Moravice. Vydařil se i společný výlet
na zámek v Hradci nad Moravicí. Všechny
turnaje proběhly v přátelském duchu, na
čemž má velkou zásluhu Dušan Šlachta,
který řídil všechny soutěže, připravoval
počítačová rozdání a v rekordním tempu
zpracovával výsledky. V

VC České Budějovice
Tomáš Fořt
S logem nového
sponzora a v jeho
sále, ale jinak stále
tradičně jedna z nejhezčích VC se konala počátkem září v Českých Budějovicích. Slušela by jí jen trochu
větší účast, ale to se jistě časem změní.

Sobotního párového turnaje 6.9.2003 se
zúčastnilo 27 dvojic.
1. Svoboda – Pokorná
62.86
2 Jireš – Filip
58.03
3 Pírek – Šídlová
57.98
4. Pulkrab j. – Kopřiva
57.88
5. Tyč – Horáček
56.71
6. Sigmund – Vondráčková
55.03
7. Jelínek – Jelínek
54.72
8. Frabša – Hlaváč
53.56
9. Laštovička – Schultzová
52.96
10. Baláš – Dítětová
52.82

Soutěže týmů 5. a 7. 9.2003 se zúčastnilo
6 týmů.
1 TLAPKA - kpt. Zajíček
95
Pěkný, Pokorná, Svoboda
2 LIŠKA - kpt. Vozábal
85
Vajdová, Pěkná, Albrechtová, Sigmund
3 ZOO - kpt. Pírek
80
Vondráčková, Pulkrab Petr, Pulkrab Pavel, Šídlová, Uvíra
4 TRUTNOV - kpt. Horáček
72
Urban, Picmaus, Kopecký, Tyč
5 JEŠTĚRKA - kpt. Dítětová Eva
67
Dítětová Radka, Baláš, Kovář, Šlemr
6 TIGŘÍ OKO - kpt. Frabša
49
Hlaváč, Kosička, Porazilová
V prvním kole párového turnaje přinesla
obvyklá odvážná dražba Jirky Baláše top.

Rozdání23 ♠KJ964
oba v druhé ♥AJ9
zahajoval S ♦AQ2
♣Q8
♠A10
♥102
♦KJ8643
♣K85
♠Q82
♥KQ74
♦95
♣AJ74

♠853
♥8653
♦107
♣10962

Západ Sever
Šlemr Baláš

Východ Jih
Holý
Dítětová
1 BT
kontra pas
2♦
2♥
pas
pas
3♦
3♥
pas
6 BT
pas…
Po karovém výnosu nezbývá než zahrát
ihned impas, který ovšem podle předpokladu
sedí. Následuje vyražení pikového esa, po
kterém soupeři pokračují opět kárem. Dvanáctý zdvih je na pikový impas, ale dražba
naštěstí prozradila vše. Impas evidentně
nesedí, ale na druhou stranu má Západ skoro
jistě šestilist kárový. Stačí jen dohrát karty
ve správném pořadí. Napřed srdce a pak
piky. Na poslední pik je Západ ve skvízu
mezi ♦2 a ♣AJ.
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V druhém kole se předvedl Pavel Pěkný.

Perníkový tref
Tomáš Fořt

Rozdání12 ♠6
oba v první ♥J106
zahajoval W ♦Q953
♣AKQ98
♠KQ54
♥AK8
♦J8
♣7542
♠J87
♥753
♦K107642
♣3

♠A10932
♥Q942
♦A
♣J106

Západ Sever Východ Jih
Pěkný Šlemr Pěkná Holý
kontra 2♦
1♣
1♣
pas…
2♠
3♦
4♠
Sever stáhl na úvod tři kola trefů a zahrál
čtvrté. Pavel ale bezchybně odhadl situaci.
Sever má zřejmě v levných barvách 9 karet
a Jih jen 7. Dvoukartový rozdíl je dostatečně
významný na to, aby ovlivnil rozlohu
v dalších barvách, a tak se Pavel rozhodl, že
zahraje na největší šanci, tedy piky 3-1 a ♠J
v třílistu u Jihu. Přebil ♠A, odehrál ♠K,
přešel na stůl na káro a propustil dokola
♠10. Pravděpodobnost tentokrát přála tomu,
kdo ji znal, a tak partie přinesla Pavlovi
zasloužený top. V
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Ještě několik rozdání z Perníkového trefu:
♦J92
♣K
♦Q76
♦K103
♣♣4
♦A854
♣Do této zajímavé koncovky dostal v prvním
kole soupeře Michal Zadražil. Východ vynášel velkou kartu ve vedlejší barvě a zdálo se,
že Michal nemůže udělat více než jeden
zdvih. Přidal samozřejmě káro a Západ měl
najednou problém. Pokud zahodí tref, může
Michal také zahodit tref a Západ zadá za
chvíli výnosem od ♦10. Pokud si tref ponechá, udělá Michal totéž a soupeř odevzdá
tref nebo zadá káro.
Jak říkají Poláci, kdo slabě licituje, musí
dobře sehrávat. Po pikovém bloku jsme se
tak trochu barikádovým způsobem zastavili
v závazku 4 BT ze Severu. S 6♥ nejsou
zřejmě problémy, a tak musím získat alespoň
pár bodů a předehnat všechny ty, co jako my
opomněli vydražit slem.
Druhé kolo, ♠A2
rozdání 21, ♥KJ76
NS v druhé, ♦A87
rozdával N ♣KQ83
♠65
♠KQJ108743
♥8
♥Q109
♦J109543
♦62
♣10754
♣♠9
♥A5432
♦KQ
♣AJ962

Když se po pikovém impasu ukázal stůl,
počítal jsem původně s impasem na ♥Q, ale
poté, co Východ nepřidal na třetí káro a hned
na první tref, bylo jasné, že třetí dáma je za
impasem. Po stažení kár a trefů, na které
zahazoval Východ podezřele velké piky,
vznikla koncovka, kdy jeden ze soupeřů má
♠7 a druhý ♠6.
Druhé kolo, ♠2
rozdání 21, ♥KJ7
NS v druhé, ♦rozdával N ♣♠7
♠6
♥Q109
♥8
♦♦J109
♣♣♠♥A543
♦♣Je to jen malý rozdílek, ale velmi na něm
záleží. Doufal jsem však, že Východ nebude
chtít s původně tak velkými piky dopustit,
abych uhrál v závěru šestku, a tak jsem přešel do ruky ♥K, vypustil pik a počkal si na
výnos od srdcové dámy.
Cíl byl dosažen a hezký výsledek by dal přes
50%, kdybych automaticky nezapsal do
zápisového lístku za dva nadzdvihy (bohužel
na 4 BT) 660. Rozdíl, na který jsem přišel až
při pozdní noční analýze, by nás však posunul jen o jedno místo a stejně bychom zůstali
místo za cenou.
Ale přeci jen to bylo z pohledu mého partnera místo dost důležité, protože ve dvojici, se
kterou bychom si vyměnili místo, byl zrovna
na smůlu jeho syn Petr Jelínek a Honza Martynek mladší.
V

Velká cena Prahy
Tomáš Fořt
49 dvojic letos se sešlo 17.-18.10. na Velké ceně Prahy. Bylo to méně než loňských
65, ale rozdíl byl především v počtu zahraničních dvojic, kterých bylo letos jen poskrovnu. Škoda, prostředí bylo pěkné, ceny
vysoké a turnaj dobře zorganizovaný.
Jak již se stává na této velké ceně tradicí,
opět se na čele umísťovaly juniorské dvojice:
1. Krása – Pulkrab
BKP/CBM 63.33
2. Jelínek – Martynek BKP
61.16
3. Bahníková – Svoboda BKP
59.10
4. Diamant – Kurka
BKP
58.98
5. Hrubant – Zajíček
BKP
58.97
6. Böhmová – Černý
TRI
57.61
7. Kopřiva – Vondřich BKP
56.30
8. Číža – Lauer
BKP
55.92
9. Jansa – Pokorná
BKP
55.03
10. Filip – Jireš
BKP
55.03
O pěkné partii jak vystřižené z dávných
bohatýrských bridžových časů mi vyprávěl
její hlavní hráč Honza Pivnička:
Druhé kolo, ♠AKJ9843
rozdání 3,
♥5
EW v druhé, ♦A9
rozdával S
♣A86
♠Q1075
♠2
♥A82
♥KQJ107643
♦KJ103
♦Q82
♣Q7
♣3
♠6
♥9
♦7654
♣KJ109542
Vše začalo již dražbou, která probíhala
nekomplikovaně – po chlapsku.
15

Západ

Sever

Východ

Jih
4♣

pas
pas…
6♣
Východ má sice obranu 6♥, ale už neměl
mnoho prostoru k jejímu nalezení a možná
také nedůvěřoval preciznosti dražby soupeřů.

Jih vzal kárový výnos esem, a aniž by se
připojistil odehráním trefového krále, zahrál
hned ♠A a ♠K s úmyslem zahodit singl
srdce. Lepší bylo samozřejmě nespěchat
a přebít napřed malý pik, což vede, poté co
oba soupeři přidali na malý tref a malý pik,
k cíli s naprostou jistotou.
V popartiových analýzách se to ale snadno
mluví. Horší je to v malém čase na partii,
kdy vás na stole hypnotizuje ztrátová srdce,
za zády stojí rozhodčí a člověk se stále nedovede zbavit myšlenky na to, proč v minulé
partii celý sál ten impas zahrál na správnou
stranu a že on přeci opravdu neměl žádnou
indikaci, jak jej uhodnout.
Východ tedy dostal možnost přebít ♠K
malým trumfem, což s chutí udělal. John
musel také přebít, správně devítkou, a vidina
splněného slemu se začíná rozplývat. Soupeři začínají spokojeně poposedávat na židli,
ale Johnovi přeci jen zůstává ještě poslední
šance. Musí se dostat třikrát na stůl.
Zavrhuje prostý rozpad trefů a hraje efektně malý tref do 8, která drží. Pak jde již jen
o rutinu. Pik snap, trefovým esem na stůl,
16

pik snap a přechod ♣6 na vypracované piky.
Hezká partie pro vyprávění za dlouhých
zimních večerů.
Také jsem na velké ceně málem získal cenu, což vždy potěší. Nebyla však za skvělou
hru, ale za to, že nám jak v prvním, tak druhém kole organizátoři spočítali přesně
51,76% a pořadatelé dodatečně slíbili zvláštní cenu, pokud je získáme v posledním kole
také. Jeli jsme na ni dobře, ale bohužel jak
už to bývá, soupeři byli jiného názoru
a v předposlední partii na nás spadli z následujícího slemu, a tak jsme získali asi o 4%
více, než jsme potřebovali. Kdyby splnili,
mohli jsme stát na stupních vítězů také my.
Mimochodem partie tam z otevřených karet byla, a kdybych těch 6♦ kontroval, byl
bych k jejímu splnění zřejmě značně přispěl.
Vidíte, jak měl Sever hrát?
Třetí kolo, ♠3
rozdání 13, ♥AKQ1053
oba v druhé, ♦AKJ7
rozdával N ♣KQ
♠6
♠KQ9874
♥J97642
♥8
♦Q1095
♦63
♣105
♣J743
♠AJ1052
♥♦842
♣A9862
Sever dražil k mé radosti stále srdce a kára
a nakonec skončil v 6♦. Partnerka vynesla
♠K. Sever vzal esem a měl hned zahrát
kárový impas, který stejně zahrát chce. Pak
srdce snap, trefem do ruky a další srdce
snap. Následuje tref do ruky a dvě kola trumfů. A i když se nerozpadají, je moje rozloha
již známá, a tak stačí zahrát poslední káro
a vpustit mě do zdvihu, kde musím v koncovce sám vynést do srdcového impasu.

Třetí kolo,
rozdání 13,
oba v druhé,
rozdával N

♠♥AKQ10
♦7
♣-

♠♥J976
♦Q
♣-

♠Q98
♥♦♣J7
♠J105
♥♦♣A9

V

Doslov ke knize
Bridžová schémata
Jan a Aleš Špírkovi
Každá generace říká: „Ten život tak letí,
žijeme čím dál rychleji“…
Je to pravda. Vezměte si, k jakému rozšíření nabídky a služeb došlo např. v oblasti
lidské komunikace.
Uplynulo padesát let, než telefon měl
svých padesát milionů uživatelů. U radia to
bylo třicet let, televizi to trvalo patnáct let
a u Internetu k tomu došlo za pouhé čtyři
roky. Každých sedm sekund se někdo u nás
nebo ve světě registruje na internet.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že
z hlediska užitnosti nových výrobků se dá
sestavit křivka, která dokumentuje spotřebu
těchto výrobků v závislosti na čase.
Na osu „y“ dejme 0-100% a na ose „x“ je
uveden čas po třech stejně velkých intervalech. Křivka, která nám vždy vyjde je podobná písmenu „S“.
Jestliže se na trhu objeví nový výrobek celosvětového charakteru, v první třetině akceptuje jeho využívání 10% lidí. Na konci
druhé třetiny času je to již 90% uživatelů

a poslední třetina času zbývá na ten 10%ní
zbytek.
Když začal být využíván první telefon, šéf
nadiktoval své sekretářce vzkaz a ta místo
vyslání poslíčka zatelefonovala další sekretářce, která zprávu přepsala a zanesla svému
šéfovi. Telefonní přenos po drátě měl prakticky celé jedno století dominantní postavení
v mezilidské komunikaci a mnoho lidí si
myslelo, že se v této oblasti nemůže nic
změnit.
V roce 1997 se Česká vláda rozhodovala
o privatizaci Českého Telecomu. Polovina
celkového balíku akcií měla v té době hodnotu 120 miliard korun. Nevím, do jaké míry
se vládní poradci zajímali o světové trendy
v oblasti telekomunikací. Nevím, kolik toho
věděli o „S“ křivce v souvislosti s mobilními
telefony. Jisté však je, že nakonec se vláda
rozhodla, že s prodejem ještě počká.
Když se v roce 2002 nabízel Český Telecom k prodeji zahraničním zájemcům, byla
jeho cena 60 miliard korun a nakonec zájemci z koupě ustoupili s odůvodněním, že jeho
cena je příliš vysoká.
Vzpomínám si na rok 2000, kdy v naší televizi proběhla zpráva, že v sousedním Rakousku nejčastějším dárkem, který rodiče
kupovali svým dětem k Vánocům, byl mobilní telefon. Co myslíte, že se stalo o rok
později u nás?... V současné době má mobilní telefon přes polovinu národa.
Říkáte, že mobilní telefon Vám nic neříká.
Člověk je neustále pod kontrolou těch druhých a nemá soukromí. Nevadí, pouze patříte mezi těch posledních 10%.
Vezměte si, jak nákupní střediska mění životní styl lidí. V centru Prahy potkáte dnes
převážně cizince. Lidé se stahují na okraje
města, kde mají zajištěnu zábavu, občerstvení, levné nákupy a konec konců dostatek
místa pro parking. A to všechno během několika málo let. Před dvaceti léty by lidé
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takovéto změny akceptovali až v další generaci.
Říkáte, že tam nechodíte, že to nebude mít
dlouhého trvání, nevadí. Ať s Vámi nebo bez
vás tento byznys funguje dvacet čtyři hodin
denně sedm dní v týdnu.
Podívejte se, k jakým změnám došlo během několika let v rozvoji automobilismu,
cestovního ruchu a již zmíněných PC
a Internetu. Nepijeme vodu z vodovodu,
černobílé filmy jsou pouze součástí filmových archivů, TV nabízí třicet a více programů, kreditní karty využíváme nejen doma, ale i v zahraničí. Svět se mění. Vznikají
nové státy, byl rozluštěn genetický kód, atd.
Zkrátka život nejen, že rychle letí, on nás
také rychle mění. Většinu z nás tak rychle,
že si to ani neuvědomujeme. Mnozí lidé si to
nedokážou vysvětlit a tyto změny nechtějí
akceptovat.
Do konce devadesátých let téměř 100%
lidí pracovalo pro někoho. Lidé byli nuceni
vyměnit svoji svobodu za to, že se o Vás
zaměstnavatel postará. Důsledkem bylo, že
se lidé ve velké míře přestali rozhodovat
a myslet. Vždy rozhodoval někdo jiný.
A z toho všeho se stal celonárodní zvyk.
Existuje však recept, jak z toho všeho ven.
Zajímejte se o změny, které přicházejí.
Chtějte vědět, co přinese budoucnost. Není
to těžké – chce to získávat informace. Ne
o tom, co bylo, ale o tom, co bude.
A co bridž?
V roce 1968 se ve slovenském satirickém
týdeníku objevil slogan: „Kto hrá bridge,
o rozum pridge.“ Stále si říkám, že se jedná
o báječnou tendenční satiru. Jak odpovědět?
Můžeme odpovědět ve stejném duchu:
„Dva vězni se přes zamřížované okno své
cely dívali na vězeňský dvůr. Jeden viděl
bláto, druhý viděl hvězdy.“
Bridž je něco, co odolává po celou dobu
všem
kritikám,
náladám,
názorům
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a myšlenkovým proudům. Něco, co se nemění. Něco, co lze bez nadsázky nazvat
celosvětovou klasikou.
Něco jako knihovna, kam chodíme za poznáním, pro zábavu a pro poučení.
Něco jako muzeum, kam chodíme, abychom se seznamovali s historií.
Něco jako koncertní síň, kam chodíme za
klasickou hudbou.
Něco jako galerie, kam chodíme, za starými mistry a obdivujeme se jejich umění,
které přetrvává věky.
A my bridžisté víme, že tomu tak bude
i v budoucnu! V

Licitační soutěž
Tomáš Fořt
Tentokrát snad byli experti spokojeni. Zvolil
jsem problémy ze života, které asi neprobírali v mnohahodinových diskusích nad systémem a nemohou tedy nyní jen tak mávnout
rukou a říci „To je přeci snadné“.
Problém 1
NS v druhé, dealer W. Týmy.
Západ
Sever
Východ
Jih
pas
pas
1♠
2♠ 1)
2)
kontra
pas
pas
3♠
pas
pas
4♣
4♠
pas
?
1)
Obecný forcing – velmi silný list.
2)
Dobré piky.
N: ♠532 ♥832 ♦1032 ♣K743
Problém 2
NS v druhé, dealer W. Týmy.
Západ
pas

Sever
Východ
Jih
pas
?
1♣
Hrajete ACOL se silným BT a 4 listy odshora.
S: ♠ 1032 ♥ - ♦ K5 ♣ KQJ106532

Problém 3
NS v druhé, dealer S. Týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
kontra rekontra
1♥
pas
pas
2♣
2♠
pas
pas
?
3♦
S: ♠AQ952 ♥98 ♦J1032 ♣K3
Odpovědi:
1.
2.
3.
Problém
Vozábal
6♣
5♣ 3 BT
4 BT 3♥ 3 BT
Svoboda
Filip
5♣
3♥ 3♥
Martynek ml. 4 BT 2♣ 3 BT
Čtenáři
5♣
3♥ 3BT, pas
Problém 1
David Vozábal:
6♣. Partner draží zatím dost silně na to,
abych byl oprávněn ukázat, kde mám nějakou figuru.
Otakar Svoboda:
4 BT. První věc, co mě napadla: jak Tomáš
Jirout cituje klasika: "Jih by měl strávit zbytek
života v ústraní pod dohledem statného ošetřovatele". Zvolil bych odvetnou hlášku 4 BT. Ta
je určitě konstruktivnější než tupých 5♣. Impasy nebudou sedět, to ale Jih taky ví. A přece
jenom mám 4-list s králem, slem tam může být
shora. Mimochodem 4♠ určitě fitují trefy.
Anatol Filip:
5♣. Jestli můj král bude stačit na slem, tak se
omlouvám. Jestli má partner 55 v červených
barvách, tak mě dostal, protože by měl místo
3♠ dražit svou barvu, což je určitě příkaz na
jedno kolo.
Jan Martynek mladší:
4 BT. Zajímavé. Co tak může mít partner na
svoji dražbu. 3♠ už určitě byly FG a buď
2-nebo 3-barevný list s krátkými piky (nejspíš
šikena, ale může být nucen to říct i se singlem).

Možnost, že je partner hodně silný a skoro
pravidelný bez pikové zádrže, je nepravděpodobná - buď mohl dát kontra v prvním kole
dražby nebo rekontra ve druhém. 4♠ už jistě
potvrzují trefy. S 5+/5+ na červených by partner řekl 4♦ po mých 4♣. Takže co teď? Zvažoval jsem 6♣ a 4 BT. Nakonec jsem zvolil
4 BT které NEMŮŽOU být allum a vzhledem
k tomu, že už jsme našli fit, by ani NEMĚLY
ukazovat boční karovou barvu - tedy mám
něco víc než jsem slíbil (trefový král), ale ne ve
vedlejších barvách (dal bych cue-bid) a není
toho zas tolik (neřekl jsem sám 6♣ - partner
může ještě pořád mít singl pik a pak by bylo
6♣ výstřelem do tmy), takže partnere rozhodni
to. Asi budu s touhle hláškou osamocen, ale
nedávno sis Tome stěžoval, že jsme málo
inventivní v odpovědích.
Čtenáři:
Problém je z utkání týmů ve Viaregiio z roku
2002.
Západ
Sever
Východ
Jih
pas
pas
1♠
2♠ 1)
2)
kontra
pas
pas
3♠
pas
pas
4♣
4♠
pas
4 BT (!) pas
6♥
pas
pas (?!) pas
Protože celé rozdání bylo:
♠532
♥832
♦1042
♣K743
♠10976
♠AKQJ84
♥J105
♥♦76
♦J983
♣10652
♣Q98
♠♥AKQ9764
♦AKQ5
♣AJ
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zdálo se, že po skvělé hlášce 4 BT měl Sever
s nečekaným zdvihem ještě dorazit do 7♥.
Ale v praxi se ukázal i jeho poslední pas jako
velmi věštecký, protože srdce byly 3-0
s třílistem u krátkých kar a desítka trefová
u Východu znemožňovala trefo-kárový
skvíz. Velký slem by nebylo možné splnit.
Na druhém stole byla dražba přímočařejší.
Západ
Sever
Východ
Jih
pas
pas
kontra
1♠
pas
pas
3♠
6♥
pas
pas
6♠
7♥
pas
pas
kontra
7♠
pas
pas
pas
Východ neriskoval velký obrat, 4 pády za
800 se ukázaly dobré i proti malému slemu
a přinesly 12 IMP zisk.
Rozdání je pěkným dokladem toho, jak
experti hodnotí kartu relativně. Ne, že je
slabá, ale že mají ještě rezervy proti tomu, co
již ukázali. Nebo naopak, že již žádnou rezervu nemají. Čtenáři většinou volili ne příliš
popisných 5♣ (45%).
Problém 2
David Vozábal:
5♣, praktická hláška. Bez esa v listě si líčit
na slem se může vymstít, pokud soupeři
najdou levnou srdcovou obranu. Partner
konec konců vidí, že dražím v druhé, může
tedy s něčím zajímavým dražit 6 (např. se
4 esy a něčím vedle).
Otakar Svoboda:
3♥ = 60%, 6♣ = 40% Nabízí se hláška
5♣, která koneckonců ještě nemusí být konečným závazkem. Zahajitel však bude muset hádat, zda máte něco jako výše uvedené nebo třeba jen 7 list a nic moc vedle. Navíc
je zřejmé, že zahajitel je velmi silný, protože
soupeři s trefovým singlem + chicanou dosud nebyli mocni žádné akce. Rozloha
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5 trefů a 4 srdce neponechává protilince ani
jeden tref a se chicanou by snad aspoň jeden
z nich pozvedl prapor. Zahajitel tedy má
s největší pravděpodobností okolo 20 bodů
a 3-3-3-4. A zřejmě také dost bodů v srdcích.
Takže to vypadá, že nejlepší bude použít
srdcový splinter ukazující chicanu: 3 nebo
4 srdce (podle metody). A pokud partner
pokračuje pikovým cuebidem, nasadíme
oblíbené 4 BT (exclusion Blackwood bez
srdcového esa) a pokud nic nechybí, uděláme ještě nějaký velkoslemový pokus. To je
normální postup, který kalkuluje s tím, že
jestliže soupeři neměli vhodný list pro vstup
do dražby na prvním stupni, nebude pro ně
nijak moc atraktivní bránit na stupni šestém
nebo sedmém. A pokud mi znemožní odpověď na BW - žádná velká škoda, hlavní rys
listu se mi již podařilo ukázat. Přesto si dovedu představit listy, s kterými bude výhodné bránit - jejich společným rysem bude asi
špatná srdcová délka na silnější straně.
V obraně proti 7 srdcím pak asi neuděláme
víc než 1400 - a může to být daleko méně.
A 1390 přitom snadno dosáhneme přímým
skokem na šest trefů - to se už těžko vzpamatují. Když jsem problém dával Pavle, tak
sice došla k podobnému závěru ohledně listu
zahajitele, ale dále uvažovala spíš jak to
zařídit, abychom mohli přes 6-7♥ hrát
6-7 BT. Skvělý problém.
Anatol Filip:
3♥. Znamená v pražském Acolu šikenu.
Případné partnerovy 3 BT pak budu pasovat.
Jan Martynek mladší:
2♣. Pokud hraji inverted minors. Mám tak
asi nejvíc šancí, jak se od partnera něco
dozvědět. Po přímých 5♣ (první idea), ač to
vzhledem k manším určitě není blok, často
minu správnou výši závazku. A po 4♥, které
slibují šikenu, může dát partner allum

v případech, kdy nám budou chybět 2 fyzická esa. Potlesk pro systém, kde sled 1♣-3♥
už slibuje šikenu.
Čtenáři:
Toto rozdání poslala Eva Suchá z soutěže
v BK 13.
♠J65
♥AK3
♦Q42
♣A984
♠A97
♠KQ84
♥Q10652
♥J9874
♦J1076
♦A983
♣7
♣♠1032
♥♦K5
♣KQJ106532
Po pěkné hlášce 3♥ nebo 4♥ (splinter) se na
duplicity přijde. Kdo ji nepoužije, má smůlu
prokletou. Zde se čtenáři nemohli vůbec
rozhodnout. Nejvíce nakonec stejně získala
expertní hláška 3♥, i když to bylo jen 27%.
Problém 3
David Vozábal:
3 BT. Nejradši bych pasoval, ale 3♦ jsou
jednoznačný forsing. V úvahu připadají ještě
3♥, ale to pak můžeme hrát 3 BT ze špatné
strany, neboť Západ má pravděpodobně
trefový 5-list.
Otakar Svoboda:
3 BT. 3♦ je forsing, protože se slabým listem musí zahajitel dražit v druhém kole 2♦.
Zejména se singl pikem musí předvídat tento
vývoj a být připravený na hlášku 2♠.
Anatol Filip:
3♥. Možná teď partner zadraží 3♠ nebo
3 BT. Každopádně nemám zatím na hru, ale
nechci ji vyloučit. 4♦ se mi nelíbí, nemám
téměř žádné body v partnerových barvách.

Jan Martynek mladší:
3 BT. 3♦ by po předchozím pasu (forsing)
měly slibovat rezervu - jsou tedy FG. Neřekl
jsem 3♥ se srdcovým 3-listem ani 3♠
s pikovým šestlilistem a ani jsem nedal kontra na 2♣, takže jsem slíbil víceméně to, co
teď mám. Nemůžu si dovolit ihned minout
3 BT. Partner by s 5-5 na červených a ještě
něčím navíc měl jít dál, protože ví o fitu
Čtenáři:
Zde se hlasy čtenářů rozdělily do několika
skupin. Nejvíce získaly 3 BT, ale stejný
počet 27% získal i pas. Je vidět, že experti
dodržují mnohem více dražební disciplínu
a příkazné hlášky nepasují, ani když se jim
karta vůbec nelíbí. V

Lámejte si hlavu – řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
♠A32
♥32
♦K654
♣A432
♠987
♥J987
♦7
♣QJ1097

♠10654
♥10
♦QJ1098
♣K86

♠KQJ
♥AKQ654
♦A32
♣5
Jediné, co nás může ohrozit, jsou trumfy 4-1.
Pak v některých případech půjde udělat
všechny tři malé trumfy en pasant. Ale musíme využít všechny vstupy na stůl. Výnos ♣Q
vezmeme esem a hned předvídavě přebijeme
tref. Pak třikrát trumfneme a i pokud byly
trumfy 4-1, zachovali jsme si ještě šanci.
Přejdeme pikem na stůl a snapneme další tref.
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Pak odehrajeme piky, eso kárové a další káro
na stůl, odkud přebijeme poslední tref. Splníme tak mimo jiné i při rozloze na diagramu.
Problém 2
♠K965
♥AJ4
♦KQJ3
♣86
♠A873
♠Q104
♥K72
♥65
♦108764
♦95
♣A
♣J109742
♠J2
♥Q10983
♦A2
♣K953
Západ Sever Východ Jih
1 BT
pas
3♥
pas
pas…
4♥
Na partnera toho již moc nezbývá. Hlavní
hráč má ♣K a jistě ♥Q i ♦A. Problém je, že
i kdyby měl ♠QJ, nemohu jej včas dostat do
zdvihu, aby mi piky podehrál.
Pokud by se ale dostal partner do zdvihu
předtím, než mě soupeři vytrumfují, mohl by
mi poslat trefový snap. A k tomu mi stačí
vlastně ještě méně - ♠QJ. Hraji tedy malý
pik! Až se dostanu na ♥K do zdvihu, přepustím partnera na pik a ten mi pošle trefový
přebitek jako porážející čtvrtý zdvih.
Problém 3
♠Q42
♠AK103
Nejlepší je hrát shora. Uspějete v 60,9%.
Hraní impasu do 10 po odehrání dvou velkých figur dá jen 59,3%. Rozdíl je však
malý, a tak při indikaci o délce u Východu
impasujte.
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Pokud byste měli barvu dělenou
♠Q2
♠AK1043
je stále na 5 zdvihů nejlepší odehrát figury
51,7% oproti impasu po odehrání dámy - jen
42,0%. Při bezpečné hře na alespoň 4 zdvihy
je ale impas o 6% lepší.
Podobně při
♠2
♠AKQ1043
dává hraní shora o 10% větší šanci na
6 zdvihů, ale musíte-li jich získat jenom 5, je
impas o 5% lepší. V

Domácí výsledky
Tomáš Fořt
Bridžový týden v Žermanicích
(16.8.-23.8.2003)
Blesk, 10 družstev
1. DERI
68
Dítětová-Fořt, Petrovská-Petrovský
2. 3 minuty
66
Hartmann-Vaněk, Dvořák-Kopecký
VAMOZ
66
Bydžovský-Štěpánek, Haman-Kocián
4. BAPPP
64
Baláš-Picmausová, Picmaus-Pientka
5. ZOO
63
Pěkná-Pěkný, Šídlová-Pulkrab
Instant NS, 9 párů
1. Horák – Picha
152
2. Krausová – Picmaus
113
3. Šrubař – Tomčala
83
4. Kraus – Ludvík
75
5. Dítětová R. – Fořt
68

Instant EW, 9 párů
1. Dítětová E.-Haman
62
2. Liška-Štulír
-26
3. Picmausová-Pientka
-62
Dvořák-Kopecký
-62
5. Hartmann-Vaněk
-78
Hlavní 3-kolový párový turnaj, 21 dvojic
1. Haman - Kocián
57.50
2. Liška - Štulír
54.86
3. Hartmann - Vaněk
54.58
4. Krausová - Modritzer
53.89
5. Kraus - Ludvík
53.54
6. Horák - Picha
52.43
7. Dvořák - Kopecký
52.36
8. Dítětová - Fořt
51.46
9. Šídlová - Pulkrab
51.39
10. Picmausová-Baláš
51.25
Individuál, 32 hráčů
1. Pěkný
61.31 %
2. Petrovský
61.01 %
3. Vaněk
59.52 %
4. Kopecký
57.44 %
5. Pěkná
57.14 %
6. Picha
55.65 %
Picmaus(415)
55.65 %
8. Dítětová E.
54.76 %
9. Modritzer
54.17 %
10. Fořt
53.57 %
Hlavní turnaj družstev, 9 týmů
Finále: Anna K. - 3 minuty
117 : 52
O 3. místo: DERI – BOJE
104 : 36
1. Anna K.
Modritzer, Krausová, Kraus, Ludvík
2. 3 minuty
Hartmann, Vaněk, Dvořák, Kopecký
3. DERI
Dítětová E., Fořt, Petrovská, Petrovský
4. Boje
Baláš, Picmausová, Picmaus, Pientka
5. VAMOZ
Haman, Kocian, Bydžovský, Štěpánek

Volenkový NS, 6 párů
1. Krausová - Picmaus
58.00 %
2. Pěkná - Pulkrab
55.33 %
3. Petrovská - Fořt
53.67 %
Volenkový EW, 6 párů
1. Melicharová - Liška
56.33 %
2. Kičinová - Tomčala
54.67 %
3. Dítětová E. - Petrovský
54.00 %
Paralelní, 8 párů
1. Kraus - Šlachta
60.56 %
2. Horák - Picha
56.67 %
3. Baláš - Dvořák
54.44 %
Losovaný NS, 9 párů
1. Hartmann - Horák
61.88 %
2. Haman - Jároš
52.81 %
3. Fořt - Kičinová
52.50 %
Losovaný EW, 9 párů
1. Dítětová E. - Pěkný
59.38 %
Dvořák - Petrovská
59.38 %
3. Ludvík - Šídlová
56.94 %
Soutěž o nejlepšího hráče, 42 hráčů)
1. Vaněk
108
2. Krausová
104
3. Dítětová E.
101
4. Haman
92
5. Kopecký
92
6. Modritzer
92
7. Hartmann
90
8. Kraus
85
9. Fořt
83
10. Dvořák
82
Letní miniturnaj čtyř mixových párů na
Štrbském plese 20.8.2003
1. Dítětová – Fořt
2. Úlehlová – Netík
3. Petrovská - Petrovský
Perníkový tref 27.9.2003, 72 párů
1. *Janková - *Macura TRU/ROZ 63.30
2. Szodzinski – Kunc
POL
60.16
3. Pokorná – Kopřiva
BKP
58.45
4. *Vozábal – Zadražil BKP
57.90
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5. Jaroš - Bahník M.
ZLI/PAR 57.46
6. Filip – Jansa
BKP
56.74
7. Petera - Tyč
NMM
56.72
8. Pavlík – Svoboda
BKP
56.55
9. Erdeová – Hnátová BKP
56.47
10. Hipszer - Markowski POL
56.44
Perníkový tref 25.a 27.9.2003, 18 týmů
1. ACOL, kpt. Bahníková
175
Bahník, Pavlík, Svoboda, Svobodová
2. CIESZYN, kpt. Rog
169
Andresewski, Smaza D., Smaza W.
3. HEY kpt. Borodziuk
160
Hajelowski, Kulus, Pleskot
4. GRUBY kpt. Markowski
147
Hipszer, Kunc, Szudzinski
5. POLABINY kpt. Jelínek P.
144
Martynek, Jelínek Z., Fořt
Tatry 2003
Mistrovství Slovenska párů, 55 dvojic
1. Bánki – Hittmann
HUN
62.15
2. Szabó – Szilágyi
HUN
61.12
3. Tekieli – Kľosiňski
POL
60.04
4. Beck – Mezei
HUN
59.50
András – Bata
HUN
59.50
6. Hencz – Munka
SVK
57.58
7. Lepiarczyk – Kusion POL
57.54
8. Frabša – Hlaváč
CZE
57.47
9. Kalcsev – Grieger
HUN
57.35
10. Pokorná – Kopřiva
CZE
56.42
Mistrovství Slovenska týmů, 23 týmů
1. Györ, HUN
169
Bánki - Hittmann, Hájos - Horváth
2. Nicu, HUN
168
Szilagyi - Hegedüs, Szabó - Hajdu
3. 21, HUN
155
Lakatos – Kemény, Harangozó - Honti
4. Mora, ČR
154
Grosman – Grosmanová, Frabša - Hlaváč
5. Trenčín, SK
149
Kowalczyk – Mizera, Kita - Velčko
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Inzerát
Prodám
originál
AUTOBRIDGE
s množstvím rozdání. Cena 800.- Kč.
Ing. Petrásek, tel.: 222319577 nebo mail:
olympsport@iol.cz. V

Odposlechnuto
Eva Dítětová
 Czech Open Pardubice: Pár Diblík –
Navrátil vyhrál vedlejší párový turnaj.
Den poté si k jejich stolu sedají soupeři
s otázkou: „Dnes zase hrajete na vítězství?“ Ruda odvětí: „My hrajeme vždycky na vítězství, akorát soupeři nám to
málokdy dovolí“.
 „Proč jsi nezahrál ten skvíz?“ ptá se stůl
po sehrávce partnera. „Takový já nejsem,
když vidím, že má někdo problémy, tak
se po něm nevozím.“
 Tichý hráč vykládá na stůl karty a někdo
u stolu ho upozorní, že trumfy mají být
vpravo. Tichý hráč odpovídá: „Já hraji
bridž už 35 let a pravidlo, že trumfy mají
být vpravo, to je jen pro ty, kteří nejsou
schopni si zapamatovat, co jsou trumfy.“
 „Ukažte mi ty karty,“ požaduje hlavní
hráč po příliš rychlém otočení karet
obránců. Načež jedna z obránkyň položila celý svůj list na stůl.
 V posledním kole dopoledního párového
turnaje v Žermanicích se v sále ozve hlas
Bohouše Ludvíka: „Vypadá to, Jirko, že
už jsme se chytli.“
 Ve volenkovém turnaji v Žermanicích se
zajímá hráč při licitaci na systém otázkou: „Hrajete spolu…?“ „Ano,“ odpovídá zamyšleně soustředěná soupeřka.
 Když se známého experta ptali, proč má
při hře takové štěstí, odpověděl: „Ano
mám štěstí, a dokonce čím víc trénuji,
tím větší štěstí mívám.“ V

