Slovo prezidenta
Vážení
bridžoví
p átelé,
na nedávné konferenci delegát jsem
byl zvolen do ela
eského bridžového
svazu. Rád bych Vám
p edstavil myšlenky
a plány, se kterými
jsem do této funkce

šel.
Na prvním míst mého snažení je rozvoj
bridže u nás. Chystám se vytvo it metodiku
výuky na vysokých školách. Zajistím vytvoení metodiky pro výuku na st edních školách, jejímž základem bude úsp šný Havíovský model. Budu finan n i organiza n
podporovat chod juniorských sout ží.
Dalším d ležitým cílem je pro m navázání
kontaktu a úzké spolupráce s okolními malými svazy, zejména Slovenským a Rakouským. Plánuji zabránit kolizím velkých turnaj v termínových listinách tak, aby se hrá i
mohli ú astnit kvalitních sout ží i v zahranií. Rovn ž p edpokládám vznik spole ných
sout ží, zejména v kategorii junior .
V situaci, ve které se svaz v sou asnosti
nachází, budu usilovat o finan ní sob sta nost veškerých sout ží. Celý m j program
sm uje dop edu tak, aby zajistil vzestup
eského bridže. Minulostí nebo d vody, pro
sou asná situace vznikla, se zabývat nebudu.
Na konferenci delegát , která zvolila nové
úst edí, jsme hned do za átku dostali nelehký úkol – stanovit principy a výši lenských
p ísp vk . Prosím všechny o pomoc v této
otázce. Oficiální stanoviska klub posílejte,
prosím, na ucbs@seznam.cz, nápady a názo-

ry jednotlivých hrá prosím na moji adresu
p.poslednik@volny.cz.
Na záv r mého p ísp vku bych cht l pod kovat dosavadnímu vedení za práci a as,
který eskému bridži v novali. I p es chyby,
které se ur it staly, je t eba jejich práci
ocenit.

Nominace na ME (2)

Abych ekl pravdu, nemyslel jsem si, že
budu i informaci o nominaci na otev ené ME
psát na pokra ování. Ale p edevším zm n ná finan ní situace nejen v BS ale i u n kterých sponzor , zp sobila zásahy do nominaci. To se týká zvlášt juniorského bridže, kde je otázka financí nejcitliv jší.

Mix týmy:
Praha: Otakar Svoboda, Daniela Hnátová,
Josef Kurka, Jana Pokorná
PBW: Miloš Fládr, Zdena Zouchová
Lukáš Pavlík, Pavla Svobodová
Mix páry:
Eva Dít tová, Tomáš Fo t
Otakar Svoboda, Daniela Hnátová
Josef Kurka, Jana Pokorná
Miloš Fládr, Zdena Zouchová
Lukáš Pavlík, Pavla Svobodová
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Seniorské týmy (letos již až od 56 let):
Praha: Petr Hebák, Jan Nosek,
Zden k Jansa, Jana Pokorná,
František K ížek, Jaroslav Šubrt
Open páry:
David Vozábal, Jakub Šlemr

V Bonnu po
letech

ty ech

Úterý 3. kv tna
Dva týdny p ed zaátkem turnaje, který
se konal 4.-5. kv tna,
si Jirka Kop iva
všiml, že na turnajové
internetové
stránce
chybí mezi ú astníky
eská
republika.
Protože BS p edtím
p ihlášku zaslal v as,
nastala ilá korespondence. Z té vyplynulo,
že z eské strany bylo vše O.K, N mecký
bridžový svaz napravil nedorozum ní a že
jsme, jak bývalo zvykem, ubytováni v hotelu
Kaiserhof. V úterý 3. kv tna jsme tedy vyrazili na cestu Petr Jireš, Aleš Medlín, Mirek
íža, a já. Celou cestu bylo zataženo a n kolikrát pršelo. Po p íjezdu do Bonnu jsme
zjistili, že v Kaiserhofu už nebylo místo, a že
jsme ubytováni v jiném blízkém hotelu. Tam
jsme dorazili p šky, protože v tu chvíli náhodou nepršelo. Cesta z Prahy byla plynulá,
i když – no, jestli v íte na špatná znamení
(já jistým zp sobem ano), tak všechny tyto
mali kosti neslibovaly nic dobrého.
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St eda 4. kv tna
Dopoledne p ed turnajem ješt procházíme
své systémy. Pak následuje slavnostní otev ení. Letos je rekordní ú ast 24 družstev,
ale Slovinci nep ijeli. Pro mne žádná známá
jména krom rakouské a kanadské (jsou v ní
t i Evropané) reprezentace. Kvalita ú astník
se zdá nižší než p ed ty mi lety. Bude se
hrát ve dvou skupinách, 9 zápas po 10
rozdání (ne, opravdu nehraje každý
s každým). Pak budou hrát vít zové skupin
o první místo, ostatní ješt 3 kola švýcaráku
po 8 rozdání. Po Beethovenov ód na radost
a losování do skupin následuje ob d a pak už
první zápas:
1. kolo – N mecko 2
Oba týmy nelicitují hru na 21 bod na
2 impasy, která tam byla. Aleš s Mirkem
v sout žní dražb vyženou soupe e výš za +
4 IMP. Pak máte:
KQ95, KJ72, 75, Q106.
Co by jste licitovali v 2. proti 1. po zahájení 1 - vy pas – pas – partner kontra – pas?
Petr dražil 1 a pozd ji ješt sout žil hláškou 2 , kde ho nakonec soupe i rozsnapovali za -300 a – 5 IMP (bohužel jsme m li piky
4-4, ale srdce jenom 4-3). Pak jsem zahájil
silný tref a povedlo se mi splnit 2 , zatímco
našim neporazili 3BT za +12 IMP. Pak naši
netrefili slepý výnos proti 3BT za -7 IMP.
Pak jsme s Petrem nevydražili celkem
dobrých 5 na 19 bod . Pak oba týmy
vydražily hru na rozlohu 2-2 + sedící impas.
Hra tam byla. Vít zství 18:12 završili Aleš
s Mirkem další spln nou hrou v 2. na 20
bod a cca 50%.

2. kolo – Švýcarsko
V rozdání 1. Petr neodehraje padáky na 4
za -7 IMP, což soupe e velice rozveselilo
„odkud jsou pánové? Praha je krásná, že?“.
Pak licitujeme hru v principu na impas, který
nesedí, za -6 IMP. Lepší áste ný závazek
soupe za dalších -6 IMP. Pak ale Aleš
a Mirek plní 3 x za 9 IMP a draží slem za
dalších 9 IMP. Pak máte:
106, Q75, 9872, 10753.
Co by jste vynesli po dražb (draží jen
soupe i) pas p ed vámi – 1 (16+) – 1BT (810) – 3 BT? Soupe m jsem dobrou náladu
znechutil výnosem 10, který nakonec vedl
k pádu za 10 IMP. Zbytek rozdání znamenal
n kolik IMP pro soupe e. My vít zíme
16:14. Jsme na 4. míst ve skupin , vede
mezinárodní družstvo pod hlavi kou Kanady
p ed Polskem a Francií.
3. kolo – Polsko
Máte J8652, KJ103, AQ6, A a reléovým stylem se na úrovni 3BT dovíte, že
partner má 11-13 a 5521 se srdcemi a kárami, a pro hru v srdcích 1 z 5 klí ových figur.
Co myslíte, kde má dubl a kde singl? My
jsme odhalili pravdu za -13 IMP. Pak jsme
m li:
5, A95, K106, A109852
proti J, J842, AJ52, KQJ6.
Proti nelicitujícím soupe m Petr nesplnil
5 , zato na druhém stole soupe i splnili
5 (!) za -11 IMP (impasovali Q opa n ,
kára byly 3-3). Další úsp ch soupe byly
3BT na 25 bod a asi 15%, které vyšly,
zatímco Alešovi a Mirkovi ne. Jediné plus na
naší stran byl mnohem lepší odhad v nízkoúrov ové sout žní dražb za 9 IMP. Prohráváme 8:22 a za ínáme pád na zadní místa ve
skupin .

4. kolo – Rusko
Ani soupe i, ani naši
nedraží rozlohové 4 na
22 bod . Pak hrajeme
s Petrem z dražby docela dobré 3BT na 21
bod
za +11 IMP.
V dalším rozdání soupe otevírá na 10 bod a
my pak hrajeme 4 .
Petr však logicky nemohl uv it jediné šanci
– sedícímu K u zahajitelova partnera – a
ztrácíme -12 IMP. Pak jsem dostal: Q73,
AQ94, 8, 98542, všichni v 2. Co zadražíte po: 3 p ed vámi – pas – pas – kontra od
partnera – pas? Já jsem si jedinkrát na turnaji
povysko il a s vidinou cca AK10x, KJxx
v drahých u partnera zadražil 4 . Odm nou
mi byl st l AK102, 8653, J97, A6. Ne,
že by to byl nejhorší závazek, který jsem kdy
vylicitoval, ale všechny srdce byly za mnou
a následovala nevyhnutná kontra. Po p esné
(p esné!) sehrávce jsem padl „jenom“ dvakrát za -11 IMP. Pak ješt Petr špatn reopenovat za stavu oba v 2. 1BT (jsou tam 3BT
na 21 bod a naši bohužel odlezli z 3BT na
4 ). Dalších -12 IMP . Prohru zmírnil
úsp šný áste ný závazek za +5 IMP (tohle
je zajímavé. Zahájil jsem totiž 1 (16+) a
soupe i hráli pak 3 na 23 bod . Hlavní hrá
mi pak neuv iteln vydal rozhodující štych
na dubl Q. Vždy jsem íkal, že tyto družstva v bec nejsou n jak dobré. Ano, 3BT
tam m li taky). Prohráváme 10:20. Momentáln vede Polsko, o prvenství zápasí ješt
Francie a Kanada, ke kterým se do asn
p ipojilo i Rakousko.
5. kolo – B lorusko
O zápase rozhodují 4 hry na 21-23 bod na
40-50%. B lorusové draží všechny a Aleš
s Mirkem žádnou. Všechny hry neuv iteln
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sedí. Celkov za -40 IMP. Nám se povedla
vysokoúrov ová
sout žní
dražba
za
+12 IMP. Ve zbylých rozdáních jsou soupe i
o n co lepší. Prohráváme 6:24.
6. kolo – Rakousko
Rakušané zkoušejí špatných 3BT na
22 bod , my hrajeme 3 . 3BT tam nejsou,
+8 IMP. Pak mají Aleš s Mirkem tyto listy:
A, A1098542, 10, AKJ8 (jak by jste
zahájili?) a J1086, J, 862, Q10543.
Naší byli pon kud ob tí systému. Zahájili 1
a partner se zmohl na odpov 1 . 2 jsou
te podle systému p íkazné, ale partner má
opci pasovat se subminimálním listem, což
také s chutí využil. Rakušan si na našem
stole po obdobném pr b hu z ejm ekl, že
je lepší vrabec v hrsti než holub na st eše,
a sko il rad ji namísto nabízení tref na 4 .
-6 IMP. Celý rozdíl ve skóre pak reprezentovalo toto jediné rozdání:
Oba v 2., Rozd. E
73
A542
J83
Q953
KQ2
J985
Q1096
Q106
K9752
J64
A1082
A1064
KJ873
A4
K7
Aleš s Mirkem na N-S vydražili 4 . Když
vidíte jenom karty N-S, cht li by jste 4 ve
druhé h e hrát. Plní se vždy když se d lí 2-2
a u rozlohy 3-1 máte dodate né šance. P i
velice špatné trumfové rozloze to však bylo
s kontrou za -500. Na našem stole se dražilo
takto:
N
E
S
W
pas
pas
1
4

2
kontra
rekontra
2
3
kontra
pas…
3
1 = 5+, do 16 bod
rekontra = maximum
Výsledek -2 za -500 a -14 IMP. Je pravda,
že kdyby m li naši lepší inspiraci u sehrávek, mohlo to být vždy jen s jedním pádem.
No, výsledek byl nakonec 11:19.
Jsme po prvním dnu ve skupin na 10-tém
míst . Vede Kanada t sn sledována Francií
a Polskem. Nálada samoz ejm není dobrá.
Navíc tady mám další rozdání:
P edstavte si, že máte tento list: Q974,
J1086, 107, KJ7. Hrajete proti dv ma
d dul m n kde z východní Evropy, kte í
vypadají, že to ani moc neumí. Partner zahajuje 1 (5+list), d dula p ed vámi kontra,
a vy licitujete 3 (= solidní zvýšení na 2 ).
Pas a partner taky pas. D dula p ed vámi
vypadá, že ješt nemá dost, a chvilku p emýšlí, z ejm jestli má jít dál, nebo to už
zabalit. Nakonec t aslavou rukou vytáhne na
st l další ervenou kontru. Pasujete a za
vámi alertované 3BT. P ed vámi 4 . Po
dotazu se dovíte, že 3BT byl slabý takeout
na levné (kde takovou blbost vyhrabali?).
Najednou máte ne ekanou šanci: máte 2 jisté
štychy v trefech, celkov 7 bod a kdyby
n co, tak taky srdcový 4-list. P ed turnajem
jste si v družstvu ekli, že proti slabým družstv m nemá cenu otevírat slab , že se za
normálních okolností zahubí i sami. Partner
má tedy solidní minimum a body jsou
nejmí 20-20, ne li ješt líp pro vás. Kontrujete! Celé rozdání i s dražbou vypadalo takto:
Oba v 1. Rozd. N
N
E
S
W
1
kontra
3
pas
pas
kontra
pas
3BT
pas
4
kontra
pas…

1085
K9
9854
9532

AKJ32
Q754
K63
4
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A32
AQJ2
AQ1086

Q974
J1086
107
KJ7
Hlavní hrá plní na opakovaný kárový impas. Vlastn jsem to trochu usp chal. Toto
rozdání je už z prvního zápasu dalšího dne.
Tak tedy:
tvrtek 5. kv tna
7. kolo – Belgie
No, m l jsem ješt napsat, že jste mladý,
inteligentní, a díváte se trochu shora na vše,
co je starší a na východ od N mecka. Ty 4
s kontrou jsem samoz ejm splnil za +10
IMP. Oba týmy pak vydražily a splnily dobré 4 na 23 bod . Na našem stole pak hráli
Belgi ané po sout žní dražb další 4 na 23
bod a 7 trumf , na které Petr milosrdn
nedal kontru. Hlavní hrá nakonec úpln
ztratil kontrolu nad rozdáním a padl 4x za
200 a pro nás +8 IMP. Pak už to byly jenom
nadzdvihy až do p edposledního rozdání.
V n m máte: K32, 10943, K1062, A2.
Co by jste vynesli po dražb 1BT (15-17) –
3BT? Trochu vám pom žu: partner má 6list. Hlavní hrá má sice zádrž, ale stejn
padne, když to trefíte (ne, nemusí to být
jenom drahá barva). No, netrefil jsem (ne, že
bych v bec tušil, že partner 6-list má. Hned
po rozdání jsem ale už v d l co jsem m l
vynést, protože mi to partner ekl). Naši hráli
závazek z opa né strany, p išel p irozený

výnos od 6-listu a -11 IMP pro soupe e.
V posledním rozdání ani naši, ani naši soupe i nevydražili 6 na 24 bod , které tam
byly. Celkov jsme zvít zili 16:14. Ne íkal
jsem, že s t mi slabými nem žete n jak moc
prohrát, i když se docela snažíte?
8. kolo – Francie
Hrál jsem slem na 50%, který nešel. Našt stí i Francouzi. Pak jsem splnil 2 a naši
2 za +6 IMP. Pak jsem zahájil silný 1 se
17 body. Soupe i tam m li hru, kterou i
vydražili (tém vždy, když jsem v turnaji
zahájil silný tref, tak tam soupe i hru m li).
V sout žní dražb jsem se ale vyvaroval
všech zásadních krok a Petr pak hezky
našel obranu 5 x za -300 a +8 IMP. Pak
jsme našli další dobrou obranu za +3 IMP.
Pak v sout žní dražb soupe i nenalezli cestu
do 3BT na 23 bod , které Mirek s Alešem
vydražili za +7 IMP. Pak ale Petr padl 3 ,
které soupe i splnili. V dalším rozdání
s listem -, 95, K105, AQJ109874 v 1.
proti 2. po otev ení 1 zablokoval 4 a soupe i pak splnili 4 . Na druhém stole Francouzi sko ili až 5 a vyprovokovali naše na
slem, který nešel; -13 IMP. A nakonec Francouzi strhli vít zství na svou stranu, když na
Aleše s Mirkem vydražili v druhé 4 na 23
bod , rozlohu trumf 3-3 + slušné rozlohy
v ostatních barvách za -10 IMP (kam ti lidé
na tyto závazky po ád chodí?). 14:16.
9. kolo – Faerské ostrovy
Oba týmy vydražily 4 na 23 bod na impas a dv barvy rozd lené 3-2, naši s kontrou. Sed lo za +5 IMP. Naši vydražili 6 na
27 bod a impas, který nesed l: -10 IMP.
Pak soupe i pom rn normální 3BT na 24
bod , ale za -300, zatímco my jenom ás ák:
+10 IMP. Další nadzdvihy a podzdvihy
5

vesm s pro soupe e znamenaly prohru
14:16.
V naší skupin vít zí Francie o jediný VP
p ed Kanadou. Vid l jsem, jak si po zápase
manželé Aukenovi n co vážn vysv tlují
(vyhráli, ale ne dost). My kon íme na 10.
míst z 12 a po ob d hrajeme švýcarák na
další 3 zápasy.
Kolo I – Norsko
Naši soupe i neustále otevírali Multi 2 .
Výsledek: Hrál jsem na málo bod dobré 4
za +6 IMP, 3 za -7 IMP (jsou tam 3BT na
22 bod ). Petr hrál 4 =, zatímco soupe i 4
-1 za +6 IMP (máme tam 5 ). Hrál jsem
podez elé 4 -2 za -6 IMP. Pak po partnerov otev ení 1 a zásahu 1BT (15-17) dražím
2 . Za mnou Nor st elí 3BT s pikovým singlem, 7 body a 5-5 v levných. Závazek sedí za
-11 IMP, takže prohráváme 12:18.
Kolo II – Volno
Jsme na 21. míst .
Kolo III – Rusko
Mirek zahajuje Multi 2 s Jxxxxx a soupei najdou zp sob, jak kontrovat: -8 IMP.
Naši nevydraží 4 za -10 IMP. Petr padá 2 ,
soupe i plní 3 za dalších -6 IMP. Naši padají ve špatné obran 5 za 500, ale s Petrem
soupe e dostaneme stejným zp sobem, ím
zastavujeme pád. Dražíme slem na dost
bod , ale impas + další dobroty. Vše sedí za
+13 IMP. Plním 4 , které soupe i nevydražili za +11 IMP. A rozhodující rozdání: Rusové na nás vydraží 7BT. Mají na stole
AK9xxx proti J10x v ruce a musí uhodnout. Hlavní hrá všechno odehrál až do
2-kartové koncovky, ve které po p edchozím
6

odblokování J10 vynáší poslední malý pik
k A9. P ed ním malý pik. Zahráli by jste
impas, nebo shora? Rozloha není z ejmá,
soupe i nic nevyjasnili. Jestli to n co znamená, tak hrá p ed stolem namarkoval dubl
pik.
Zatímco hlavní hrá dlouze p emýšlí, prochází mi hlavou celý turnaj. M l 3 charakteristiky. Za prvé, byl jenom o dražb . Opravdu. Všechny sehrávky byly triviální nebo
tém triviální. Jestli jste n co padli, tak to
tam prost nebylo, nebo jste si n co nespoetli. Za druhé: turnaj ovládala chaotická
dražba her. Hry na 20-25 bod a pravd podobností 15-70% bez logiky, chaoticky,
jednou vycházely, jednou ne. Mohli jste
padnout hru na 65% a hned vycházela další
na 25%. Body na lince m ly málo spole ného s pravd podobností spln ní a pravd podobnost asto nem la moc spole ného
s o ekávaným výsledkem. Vracím se do
reálu: hlavní hrá po ád myslí.
Co te jako obránce m že lov k vymyslet? Pokud se pamatuji, za celý turnaj jsem
normáln nezahájil. Jenom n kolikrát silný
1 , a to tam soupe i tém bez výjimky m li
hru. To byla t etí charakteristika turnaje.
A te tady sedím se svými obvyklými 5-ti
body a ekám na rozsudek. Když to hlavní
hrá uhodne, padneme na potupné p edposlední místo. A te to p ichází - sudí se
rozhoduje – a impasuje. Beru zdvih na dubl
Q. Naši plní 7 . Vít zíme 20:10 a postupujeme i p ed Rusy na záv re né 19. místo
z 23. No, m l ten Puškin asi pravdu, piková
dáma je Rus zhouba.
Ve er
Slavnostní ve e e. Rozdílení cen i z mnoha paraleln hraných turnaj . V našem turnaji národ ve finále N mecko 1 zválcovalo ve

finále Francii. 3. místo má Kanada 210 VP
p ed Holandskem 209 a Polskem 201. Dále
N mecko 2 195, Rakousko a Dánsko 191,
B lorusko 188, Skotsko 187. Pak
11.Estonsko 184, a 12.Ma arsko 182 s IMP
kolem 0, 13.Belgie 179 s -18 IMP. Další
výkonnostní mezera a následují družstva se
zna ným záporným po tem IMP: 14. Norsko
172, Švédsko 169, Finsko 166, Rumunsko
165, Švýcarsko 164, R 163, Litva 163,
Rusko 156, Lucembursko 156 a Faerské
ostrovy 135.
Dlouholetý šéf (te už bývalý) N meckého bridžového svazu Göran Mattson rozmlouvá s Petrem. Petr mi pak oznamuje, že
jsme byli požádáni – jako nakonec všichni
ú astníci turnaje národ – aby jsme o turnaji
n co napsali do svých místních novin a zaslali kopii panu Mattsonovi. A že lánek
mám napsat já. „No, m l by jsi ho možná
napsat ty, když jsi si to s ním vyjednal“,
zkouším nesm le odporovat (komu by se
o neúsp chu cht lo taky psát!). „Hele napiš
to, je to oby ejná lidská slušnost!“, odpovídá
nekompromisn
mnohonásobný ú astník
turnaje Petr. Pozd ji mi to nedá a jdu za
panem Mattsonem sám, abych se ho ve vší
slušnosti zeptal, kolikrát že mu náš eský
tým posílal lánek o turnaji. Uchechtne se
a odpovídá: „Jenom jednou“. „Tak to jsem
byl já“, neodolám využít p íležitost p ih át si
také svou polív i ku.
Resumé
Turnaj nás zastihl v nedobré sezón . Náš
tým prochází ur itou stylovou a hrá skou
p estavbou a také je z formy. Od za átku
jsem byl p esv d en, že jsme m li jet minulou sezónu, kdy jsme vyhráli pražskou ligu
a v celostátní byli druzí. Nic se nedá d lat,

na rozdíl od roku 2001 to letos byl neúsp ch.
I když t eba jsme state n odolávali dokonce
i ú astníkovi Mistrovství Evropy Faerským
ostrov m a nakonec prohráli jenom nejt sn jším rozdílem 14:16. Možná máte stejn
z našeho umíst ní radost. Pro mne to však
byla pohana, kterou hodlám p i další p íležitosti soupe m oplatit.
Pátek 6. kv tna
Dlouho do noci jsme analyzovali turnaj.
Ráno rychle balíme a po snídani vyrážíme na
zpáte ní cestu. „Už jsme na dálnici?“ ptám
se nevinn vedle sedícího Petra, když
z Bonnu vyjíždíme na místní dvouproudovku
s omezením na 40 km. „Ne, ješt ne“, odpovídá Petr pravdiv . Tak tedy ne, na dálnici
ješt nejsme.

Mládežnický turnaj
ve Frankfurtu

Výprava ty junior , Jana Janková, Pavla
Hoderová, Milan Macura a Michal Kopecký,
se v pátek 25.3.2005 vydala na víkendový
turnaj do n meckého Frankfurtu.
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Na p kn organizovaný týmák pozval náš
tým pan Hartmut Kondoch, kterého jsme
mohli poznat jako kapitána dív í a školní
reprezentace N mecka v Praze na MEJ.
V pátek jsme od 19 hodin za ali seznamovacím individuálem, kterého se mohli zúastnit i dosp lé doprovody pozvaných stát .
Úsp ch našich barev zaznamenal jen Milan,
který s více než 60% obsadil druhé místo.
Jako ve v tšin individuál se mi p íliš nedailo, d kazem je i následující partie:
Všichni ve ♠AJ10xxx
druhé,
♥AK10
Dával S
♦Kx
♣Jx
♠KQxxx
♠x
♥xxxx
♥x
♦x
♦Jxxxxx
♣Kxx
♣xxxxx
♠x
♥QJxxx
♦AQxx
♣AQx
Západ

Zden k

Východ

Jih
1♥
2♦
3 BT

pas
1♠
3
pas
pas…
6♥
?
v juniorském bridži se zasahuje
i s výrazn horšími listy
Po pikovém výnosu se partnerka okamžit
vrhla na snapnutí ztrátového kára,
ale….vidíte sami. Pak se do sehrávky zamotala skoro neuv itelným zp sobem a spadla
t ikrát, což byla istá nula. Stejný závazek se
hrál na t ech ze sedmi stol , zbylí dva sehrávající spadli jen dvakrát.
V sobotu hráli mládežníci kvalifikaci ve
dvou skupinách po ty ech družstvech na
pas (?)
pas
pas
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dvacet rozdání s každým. Los nám p id lil
horkého favorita – Holandsko (myslím, že
hráli v sestav se kterou obsadili t etí p í ku
ve školní kategorii v Praze).
Rozd. .1
♠AKQ9543
Ob v první ♥Q105
Dával N
♦J
♣J6
♠10
♠J72
♥K642
♥A
♦A107532
♦KQ
♣43
♣AKQ9752
♠86
♥J9873
♦9864
♣108

Michal

Sever
3 BT*
4
pas
12 zdvih +420
Západ

Milan
4
5

Jih
pas
pas…

Pavla
Východ
Jana
kontra
pas
4
5
pas
6
pas…
12 zdvih -920
Ani trumfový výnos by neporazil 6 ,
š astných 11 IMP pro soupe e.
Rozd. .16 ♠A853
EW ve
♥K9865
druhé
♦Q3
Dával W
♣104
♠K96
♠J42
♥A73
♥2
♦K7
♦AJ864
♣KQJ93
♣A762
♠Q107
♥QJ104
♦10952
♣85

Michal
Sever
Milan
Jih
pas
1 BT
pas
3 *
4 **
pas
4 ***
pas
pas
4 BT
pas
5
6
pas…
12 zdvih +1370
*krátkost aspo 5-4 na levných 10+ bod
**hrajeme trefy
***cue-bid
Západ Pavla
Východ
Jana
1 BT
pas
3 BT
pas…
9 zdvih -600, po srdcovém výnosu
List hezky p išel kluk m do systému
a zisk 13 IMP. Zápas nakonec, i když
s vysokým skóre 61:61, skon il úsp šnou
remízou.
Druhý zápas jsme vyhráli nad Francií 2
17:13. Ve erní remíza s N meckem 2 nás
posunula do semifinále, i když jen o pouhý
1 VP.
V ned li ráno nastoupil náš tým
k semifinále proti suverénním vít z m druhé
skupiny – N mecko 1.
Rozd. . 4
♠A64
Ob ve
♥K73
druhé
♦AK832
Dával W
♣AK
♠KQ987
♠J103
♥Q542
♥986
♦J5
♦10976
♣75
♣J32
♠52
♥AJ10
♦Q4
♣Q109864
Západ Jana
Východ
2 *
kontra** 2
pas…
*3-8 PC aspo 5+4 na drahých
**vyvážená rozloha 13+ PC

Pavla
kontra

Doporu ená obrana na ultra slabé zahájení
p inesla našim barvám +1100. Na druhém
stole však N mci vydražili po jednostranné
dražb 6 (-1390), což p ineslo ztrátu
7 IMP.
Rozd. . 7
♠K87
Ob ve
♥Q10954
druhé
♦J86
Dával S
♣AQ
♠J1095
♠432
♥KJ
♥3
♦KQ5
♦A1097432
♣7542
♣98
♠AQ6
♥A8762
♦-♣KJ1063

Michal

Sever

Milan

Jih
1
3
4
5

pas
2 BT
pas
pas
3
pas
pas
4 BT
pas
pas
6
pas…
12 zdvih -1430. Po konven ní dražb se
odpovídající dov d l šikenu károvou a dv
klí ové figury, což mu sta ilo ke slemu.
Západ Jana
Východ
Pavla
1
pas
2 BT
pas
3
pas
4
pas
3
pas
4 BT
pas
5
pas…
D v ata šikenu neukázala a po dotazu
skon ila v závazku 5 . +680 a ztráta
13 IMP. Škoda, možná práv tento slem
rozhodl o naší proh e 36:40.
V souboji o t etí místo p eválcovali naši
tým Francie 1 58:23, když kone ná tabulka
vypadala následovn :
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1.
N mecko 1
Holandsko
2.
3.
R
Francie 1
4.
5.
Francie 2
6.
Ma arsko
7.
N mecko 2
8.
N mecko 3
Záv rem zbývá pod kovat Hartmutovi za
perfektní organizaci a Michalu Kosovi za
finan ní podporu našeho týmu.

4. Volák – März
5. Svoboda - Kop iva
6. Cícha – Mödritzer
7. Baláš – Ty
8. Hradil - Jelínek Z.
9. Krása – Krásová
10. Dít tová – Fo t

55.83
55.77
54.47
54.22
54.13
54.02
52.94

VC Kralupské Eso
Tomáš Fo t
Na letošní ro ník, po ádaný na svátek arod jnic, se po adatelé po lo ském velkém
náporu 56 dvojic p ipravili a uspo ádali
turnaj v dostate n velkém sále jídelny Kauuku Kralupy. Ob erstvení i ob d byly také
na míst a tak snad krom o trochu nižší
ú asti než vloni vadil jen hluk sbíje ek,
kterými pod okny údržbá ská eta neúnavn
opravovala silnici bez ohledu na víkend.

Vít zové Jan Pivni ka a Petr Vrko
Ze 36 dvojic se v první desítce umístili:
1. Pivni ka – Vrko
60.80
2. Hrubant – Hnátová
58.71
3. Medlín J. jr.- Tegze jr.
56.67
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Eva Bahníková a domácí Jarda Holý
Rozdání byla p kná, chodili i ostré slemy,
na kterých se dalo vzít i ztratit mnoho procent. Do jednoho takového jsem m l vynášet. Co vynesete na Severu z následující
karty po sledu:
♠6 ♥A1095 ♦KQ8743 ♣54
Západ
Sever
Východ
Jih
1
1
kontra*)
2
2
3
4 BT
pas
5
kontra
6
kontra
pas
pas
pas
P es negativní kontra draží soupe i i silné
jednobarevné listy. Naše dražba je p irozená,
2 ukazují 3-list a tak maximáln 8 bod
a 3 jsou jen rozlohové zvýšení.
Co vynesete, když p ijde kontra na 6 ,
a jakou kartu, když p ijde pas?
Je to samoz ejm v cí dohod, ale b žn
uznávaná dohoda je: „Partnere vynes barvu,
kterou jsi kontroval (=dražil) ty“. V našem
p ípad tedy srdce. Z toho plyne i to, že bez

kontra partner spíš srdcový výnos nechce.
V naší partii jediný srdcový výnos pokládal
závazek a i proto takovou dohodu doporu uji.

Jakub Šlemr
V rozdání 25 druhého kola dražili soupe i
agresivn . Od dvojice Šlemr – Zají ek jsme
ostatn žádné milosti o ekávat nemohli.
Rozdával N ♠QJ943
EW v druhé ♥87
♦7
♣97542
♠K5
♠A
♥Q632
♥10954
♦AKJ
♦109432
♣AKJ3
♣1086
♠108762
♥AKJ
♦Q865
♣Q
Západ
Sever
Východ
Jih
1
pas
4
kontra
pas
pas
pas
Po tak rychlém pr b hu dražby jsem se
zmohl jen na kontra a to také ob hlo. Nakonec to bylo dob e, protože i když na první
pohled se dá ud lat v druhé h e do srdcí až
11 zdvih , na druhý už je t eba leccos uhodnou abychom v bec splnili 4 .

Také u soupe to vypadá na snadných
9 zdvih a tedy dobrý výsledek i proti našemu p ípadnému áste nému závazku. Po
výnosu 10 tak také Sever zahrál. Vzal esem
a ihned zahrál tref. Pokryl jsem králem
a podle zásady, že když se soupe i chystají
snapovat musíme trumfovat, jsem zahrál
malý pik. Partnerka vzala esem a pokra ovala srdci. Hlavní hrá vzal králem a protože
byl zv davý, zda mu srdce sed la, zahrál J
na které zahodil káro. Nabízelo se stáhnout
K, což jsem také ud lal.

Ji í Kop iva p emýšlí
Ale co nyní:
Rozdával N ♠QJ9
EW v druhé ♥♦♣9754
♠♠♥6
♥9
♦AKJ
♦10943
♣AJ3
♣106
♠1087
♥♦Q865
♣Vznikla symetrická koncovka. Když vynesu káro, snapne jej a vypracuje tvrté káro.
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Když vynesu tref, ud lá totéž s trefy. Ale
existuje ješt jedna možnost. Hraji srdce do
doublechicane a a hlavní hrá snapne kdekoliv, již svou barvu nevypracuje. Mali kost,
ale pot ší. A 85% v partii za -2 a 300 také.

VC Sn žka
Trutnovská velká cena Sn žka prob hla
14. 5. 2005 za ú asti 39 dvojic. Domácí
berou sv j turnaj velmi vážn a bylo vid t,
že se na n j d kladn p ipravili. Na úvod
prohovo ila místostarostka a na záv r prob hla ceremonie s p edáváním cen a pohár
pro vít ze i medalií pro druhé a t etí místo.
Dv kola sout že ur ila po adí:
1. Erdeová J. - Tom íková Z.
63.72
2. Dít tová E. - Fo t T.
57.51
3. Picmausová O. - Picmaus B.
56.78
55.66
4. Snopczy ski J. - Zatylny J.
5. Ertner J - Van k J.
55.61
6. Volhejn V. - Svoboda O.
55.28
7. P kná D. - P kný P.
55.20
53.90
8. Šlemr J. - Zají ek B.
9. Zadražilová H. - Pírek Z.
53.56
10. Volhejnová M. - Škalda J.
52.91
2. kolo
♠1074
rozdání 13 ♥K765
rozdával N ♦KJ7
oba v druhé ♣Q32
♠J8
♠KQ6
♥AQJ8
♥94
♦9642
♦AQ108
♣876
♣K954
♠A9852
♥1032
♦53
♣AJ10
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Tentokrát byly partie spíše na techniku, ne
moc slem a divokých rozloh. I když šlo
o na první pohled takovou oby ejnou partii,
zaujala m . EW se zastavili ve správném
1 BT a partnerka vynesla 2.
Soupe pustil do dámy v ruce a p irozen
pokra oval srdcovou devítkou, na kterou
partnerka p idala 10 jako marku lichého
po tu. Tady se z ejm partie za ala lišit od
pr b hu na ostatních stolech. Pokud bych
sebral a vrátil pik, soupe vezme t etí kolo
pik , stáhne srdce a zahraje impas kárový
pro sedmý zdvih.
Z marky partnerky bylo ale vid t, že hlavní hrá má dubl srdce a tak jsem rychle propustil. Soupe , výborný hrá , by musel nyní
vsadit na to, že srdce nesedí, zahrát káro do
desítky a doufat, že alespo jedna figura
kárová sedí. V týmech by to bylo možná
správné zahrání, ale v párovém turnaji se
m že p ipravit o d ležité nadzdvihy. Zahrál
tedy káro do dámy a pokra oval esem, do
kterého jsem zahodil krále, o kterém stejn
již v d l.
Vše vypadá skv le. Dva pikové, t i a nejspíš i ty i srdcové, dv kára a kluk kárový
na Jihu u bezpe ného soupe e a tedy asi as
na vypracování dalšího kára. Dev t zdvih
se za íná rýsovat.
Takže Východ pokra oval po esu károvém
naplánovaným impasem srdcovým. Vzal
jsem králem a zahrál pik. Následovalo eso
pikové a pik, což jasn ukazovalo eso trefové jako rychlý dozdvih. Soupe ješt pustil
káro, jak doufal bezpe nému soupe i na Jihu,
aby jej dostal v záv ru alespo do nuceného
trefového výnosu, ale to jsem vzal na Severu
a podehrál trefy. Domek z karet se zhroutil
a závazek skon il bez dvou za 200 pro NS.
To bývá v páráku top a ani tato partie nebyla
výjimkou a p inesla nám p kných 97%.

Víkendové
rozvernosti (3)
Jd te podle mapy
Položili jste si n kdy
otázku, zda jste spokojeni:
Se svým p íjmem
Domovem
Vztahy
Bezpe ností
Se sebou samými
Lidé sami sob neradi odpovídají na takové otázky. Sám sebe
lov k nedokáže oklamat a proto se podobným odpov dím nej ast ji vyhýbá. A p esto
pravdivé odpov di na tyto a jim podobné
otázky definují v kone ném d sledku naše
osobní zázemí, které má vliv na náš postoj
ve vztahu k našemu okolí. V bridži je to
úpln stejné. Nikdo z nás nem že motivovat
toho druhého. M žeme pouze vytvo it atmosféru, ze které se zrodí sebemotivace, která
Vám pom že dostat se o kus dop edu.
P esto lidé touží znát svoji budoucnost.
P edstavte si, jak by to bylo krásné, kdyby
Vám n kdo p edpov d l, kdy a kolik Velkých cen vyhrajete.
P edstavte si však, jak by to bylo pro Vás
hrozné, kdyby Vám n kdo v dob Vaší mladosti p edpov d l, jak to s Vámi bude vypadat ve Vašem pozd jším v ku. Myslím, že
bych m l problém, jako Mojžíš p i setkání
s Bohem. Ten musel p em nit jeho h l
v hada a naopak, aby mu Mojžíš uv il.
Necht l bych se p est hovat t ch 400 km
z Karviné do Neratovic. Nev il bych, že
budu vystupovat p ed lidmi. Že budu psát a

u it lidi. Že vydržím do d chodu, b hem
jednoho roku prod lám ty i operace a zvít zím nad rakovinou, že p ekonám ten kopec
t žkostí, které lov ku v mládí ani nep išly
na mysl.
Je pravda, že každý vy ešený problém lov ka posílí. Nikdy nezáleží na tom co se
stane, ale jak se zachováte. Když nemáte
strach, zmenšíte svého protivníka. Neposlouchejte proto lidi, kte í nemají to, co Vy
chcete. Pouze ty, co jdou životem tím správným sm rem. To mohou být naši u itelé.
Jak se íká: „Nezáleží na velikosti lov ka
v boji, ale na velikosti bojovnosti v nás“.
Uvnit musíte v d t, kdo jste. N kdy se na
sebe lov k dívá z vnit ku špatn . Chcete-li
se u it, u te se ze slabosti i silných stránek
t ch druhých.
Zm nou politických pom r si lidé u nás
mysleli, že to u nás bude stejné, jako na
západ . To není možné, protože západ si
sv j životní styl zasloužil a vybojoval.
I u nás bude nutné zm nit myšlení a pochopit, v em je nutné se zm nit a západu p izp sobit.
Všichni úsp šní lidé – v život i v bridži –
za ínali zespodu. Proto mají odpov
na
každou otázku. Chcete-li se dostat nahoru,
musíte se u it od t ch, co naho e jsou.
Je to jako s mapou. Úsp šní lidé vytvo ili
mapy, aby se lov k dostal k cíli. Tam, kam
chce.

Fermentace
„Nevím, nevím“, pronesla Zde ka p ed
odjezdem. „Telefonovali mi, že se za ala
rekonstrukce cesty k chalup . Možná se tam
ani nedostaneme.“ „Neboj, Zdeni“, shodli
jsme se korporativn . „Kdybychom tam m li
ta auta donést, tak je tam donesem. Kv li
takové prkotin si nebudeme d lat starosti
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p edem. P i nejhorším je necháme u hlavní
cesty. Tak jako v zim .“ „No nevím, nevím“,
strachovala se Zde ka. „P ece by mi nevolali
pro nic za nic…“
Když jsme p ijeli k odbo ce z hlavní cesty,
zjistili jsme, že je to ješt horší, než jak se
obávala Zde ka. Odbo ka byla zasypána
hromadami št rku a na parkovišti stály dv
maringotky. Co te ? „No, kdybychom sjeli
nazp t do vesnice, p ejeli nahoru loukou, tak
bychom se z druhé strany dostali až k úvozu,
kde se sváží d evo. Tam bychom nechali
auta a v ci bychom na chalupu p enesli“,
nerezignovala Zde ka. A tak se jelo.
První potíže nastaly, když jsme jeli p es
louku. Ta strá byla natolik strmá, že chlapi
museli všech p t aut nahoru dotla it. Další
potíže nastaly když jsme p ijeli k úvozu.
Jirka, coby známý kamikadze ze svým trabantem bez problém projel a za chvíli zaparkoval p ed chalupou. Nám ostatním nezbylo nic jiného, než to zkusit po n m. Druhý na ad jsem byl já a první v po adí jsem
v úvozu uvízl. Na zadních sedadlech jsem
vezl další dva Jirky. Jeden m l deset kilo do
stovky, druhý dvacet kilo p es sto. Vylezli
z auta a s jejich pomocí jsem se dostal nahoru a po mn i zbytek aut.
Na tento víkend jsme se všichni t šili, protože bylo naplánováno utkání: Páni versus
Dámy na 32 rozdání. Jirka navrhoval, aby se
toto utkání bralo jako handicap s po áte ním
skóre + 50 IMP pro d v ata. Renata se nechala slyšet, že proti takovým u oubánk m
by m l být handicap + 50 IMP p id len na
opa nou stranu. Korunu tomu všemu dal
Jeník, který sebev dom prohlásil, že pokud
budou d v ata brát by jen v jednom rozdání, bude celý víkend va it kafe a mýt nádobí.
„Platí“, sko ila mu do e i Zde ka. „Na
sobotu jsem si plánovala inventuru v kredenci. Stejn bych se s n kterými hrnky t žko
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lou ila a když se postavíš ke d ezu Ty, m j
milý Jení ku, nebude už co t ídit. A te ke
stroj m, p átelé.“
♠AQ5
♥AK6
♦J532
♣K87
♠98
♠J10
♥QJ108
♥9752
♦AKQ8
♦764
♣AQ3
♣J1092
♠K76432
♥43
♦109
♣654
Na západ v otev ené místnosti jsem zahájil 1 tref. Renata na severu zadražila 1 BT
a Zde ka na jihu zahlásila 2 piky, které Renata zvedla do ty . Vynesl jsem AK
v kárech a soupe ky p idaly. K t etímu zdvihu jsem pokra oval A tref a pokra oval
dalším trefem, který vzal K stolu. Nyní si
Zde ka dvakrát trumfla AQ ze stolu a pokraovala 5 káro, kterou si v ruce snapla trumfovým K. K osmému zdvihu vynesla 7 pik,
na kterou jsem namarkoval Q srdce, ze stolu
poslední trumf a partner Ji í se zbavil 9 tref.
Vytvo ila se tak následující koncovka:
♠♥AK6
♦J
♣8
♠♠♥J108
♥9752
♦Q
♦♣Q
♣J
♠64
♥43
♦♣6

Na další vynesený trumf HH jsem bezmyšlenkovit odhodil Q tref, protože mi partner
p i mém výnosu A tref dal kladný náznak.
Poslední pik mne p inutil, abych si odhodil
od srdcového držení. Jelikož Ji í v d l, že ve
h e je poslední malý tref, zbavil se rovn ž
srdce. Nyní vynesla hlavní hrá ka z ruky
srdce a smutným hlasem pronesla: „Bohužel,
poslední srdce odevzdám“. „Co blázníš“,
vylet la Renata, která celkový obraz rozdání
bedliv sledovala. „Západ drží káro a východ
tref. Celý zbytek je Tv j a závazek jsi splnila“. „No vidíš to“, zapý ila se Hanka. „A to
jsem v bec nev d la, že tam t ch deset
zdvih mám“…
Renata ihned využila situace a obrátila se
k pobledlému Jeníkovi, který v té chvíli stál
u stolu jako kibic. „Pane vrchní, prosila bych
ty i kafí ka pro dámy a do sváte ního servisu,“ pronesla mazliv . Poté však zm nila
tón a pokra ovala hlasem vysloužilého vychovatele nápravného za ízení pro mládež:
„A né abys to ty pacholku rozflákal d ív, než
to p ineseš ke stolu…“
To rozdání mi nešlo z mysli a tak jsem si
doma provedl v klidu rešerši, která mne
v bec nepot šila. Chybu jsem v obran ud lal já. Nedal jsem si trochu asu a nep edstavil jsem si danou koncovku:
♠♥AK6
♦J
♣8
♠♠♥J108
♥9752
♦Q
♦♣Q
♣J
♠64
♥43
♦♣6

Pokud bych si ponechal Q v kárech a trefech a za al se ponejprv zbavovat srdcí,
skvíz by nefungoval. Na poslední pik bych
pokra oval odhozem Q srdce, partner by si
ponechal t ílist v srdcích a závazek nejde
splnit.
B hem hraní jsme si ani nevšimli, že se
nám p kn rozpršelo. Pršelo po celý víkend
a obloha se za ala vyjas ovat, když jsme p i
odjezdu za ali nakládat v ci do aut. Jirka
vyjel jako první, ale tentokrát mu št stí nep álo. Všude kolem plno bahna a tak se
nebylo co divit, že skon il v pot ku protékajícím úvozem. Dívali jsme se na n j
a íkali si, že tady bude každá rada drahá. Ne
tak švarní junáci Ji íkové. Vylezli z mého
auta, v mžiku byli v trenýrkách a za ali
tla it. V okamžiku byli celí od bahna, ale
hned první pokus vyšel. Druhý na ad jsem
byl já. Dopadlo to stejn dob e, jako s Jirkou
a p es úvoz byla vytla ena zbylá t i auta.
Když jsme se však podívali na ty dva, co
z stali vy erpaní sed t na dnu úvozu, za alo
nám být ouvej. Oba p ipomínali zápasníky,
co zápasí v arén plné bláta. Pouze b lostný
pásek mezi nosem a bradou a probleskující
o ní b lmo dávaly v d t, že dobrou náladu
ješt neztratili. „Tak co s Vámi, mládenci“,
pronesl Jirka k t m dv ma dole. A k nám
ostatním: „Ti dva tam dole jsou naprosto
neupot ebitelní. Co je tady nechat?“ „Já bych
v d l“, nechal se slyšet Honza. „Když jsme
byli malí, tak jsme si o prázdninách hráli Na
prasáka“. „To ti z stalo až do dosp losti“,
konstatovala Jana. „Ale co ti dva, vždy
i prase by odmítlo s nimi spát v jednom
chlívku.“ „Nejv tší prasák byl ten, kdo vydržel mít nejšpinav jší nohy“, pokra oval
Honza. „A to jste s t ma špinavýma nohama
lezli do postele“?, nev ícn kroutila hlavou
Zde ka. „Klidn “, odpov d l Honza. „My
jsme si je totiž balili do ru ník .“ Nastala
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krátká pauza. „No jasn “, rozjasnil tvá Jirka. „Zabalíme je do dek a a se o n idi
jejich auta postará.“ To jsem zase za al protestovat já. „Vylou eno“, vyk ikl jsem. „Víte, jak ti dva smrdí? Já to vím moc dob e. Na
vojn v p ijíma i jsem zažil to samé. Vymysleli si na nás dou ovací kroužek a každý
ve er nechávali vysoušet bažinu, kterou
plížením plazením zdolávali ti š astlivci,
kte í se n komu z velitel p es den znelíbili.
To pak smrdíte i proti v tru a nepom že
Vám, ani když vlezete i v mund ru pod
sprchu.“
V Pé ovi se nezap el biolog. „Nechte je
tam dole vyhnít. Do pond lka prob hne
fermentace a když najdou jejich ostatky
d eva i, zavezou je do vesnice a my už dáme
rodinám n jak v d t.“ „Hasi i. Zavolejte
hasi e“, p isp la svou troškou Marta…
„Hasi i nebo fará . T m nepom že ani sv cená voda“, nechal se slyšet Pepa. „Uvažte
jim provaz na nejbližší v tev – vždy nic
jiného už jim stejn nezbývá.“
„Támhle dole je vid t hasi ská zbrojnice.“
„A jestli se nemýlím, tak hned vedle je pumpa na vodu“, zželelo se neš astník Zde ce.
T m dv ma se evidentn ulevilo, když se
dozv d li, že ešení skute n existuje a nebudou muset ekat na traktor, který je
v pond lí spolu se d evem vyveze z lesa ven.
Pomalu se vydrápali nahoru a šouravým
krokem se vydali sm rem k vesnici.
V té chvíli jsme si vzpomn l na záv re nou scénu ze slavného francouzského filmu
Fanfan Tulipán s Gerardem Philipem. Panovník hovo í se svým maršálem, který
vyhrál válku a vy ítá mu: „Maršále, slíbil
jste mi pro tentokrát 10 000 mrtvých a nic.“
„P íšt , Vaše veli enstvo“, odpovídá maršál
s úsm vem, „p íšt …“
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Všechno je
vypo teno
Nastupujete k poslední
šestnáctce
polofinále Olympiády
1972 a osud vašeho
zápasu proti Es m
z Dallasu je bohužel
už rozhodnut. Prohráváte o 114 imp .
Soupe i se blahosklonn usmívají – od
za átku si mysleli, že
s vámi nebudou mít problémy – a taky že ne.
Snad každý tým má jednoho-dva nepsané
v dce. Ti v tšinou vou na spoluhrá e stylem „jak jsi to takhle mohl zahrát???“. Nebo
nadnesen ml í. Ne že by vaní m lo n jaký
vliv na zlepšení výkonu. Váš hlavní k ikloun
však te už ani moc ne ve a jeho partner jen
znechucen vrtí hlavou. Není ani p íliš divu,
protože p edešlou šestnáctku jste prohráli
o 67 imp . Vaše dv hv zdy prohlašují, že
už toho mají dost. Poslední šestnáctku hrajete bez nich a bojujete ... o co vlastn bojujete?
Poslední šestnáctka je už asi v polovin
a vy si s nesympatií prohlížíte nezajímavou
kolekci: 984,
K865, 108,
A1032.
Všichni v první a váš partner na druhém
míst zahajuje 1 . Hamman na Východ
ská e na 3 (st edn silný skok, ne slabý).
Pasujete a za vámi automatické 4 . Tak to
už dám kontru, íkáte si. Jenomže váš partner
upadne do hlubokého zamyšlení, z kterého
se nakonec vyno í s hláškou 4 BT! Te
naopak dává radostnou kontru soupe a vy
opravujete na 5 . Po dvou pasech Hamman

znovu kontruje. „Tak ješt tohle“, povzdychnete si a prohlížíte si st l po výnosu
3 ( tvrtá shora):
AQ65
A964
QJ765
984
K865
108
A1032
Dražba byla:
N
1
4BT
pas

E

S

W
pas
4
pas

3
pas
kontra 5
kontra pas…
Výnos propouštíte
a Hamman bere
Q. Chvíli p emýšlí a s lišáckým
výrazem vrací Q.
Rodí se te neur itý plán: kdyby K
sed l,
snapnete
zbylé srdce na
stole a kdyby jste
mezitím ješt vyimpasovali trumfového krále, t eba by to bylo jenom bez
jedné. P idáváte tedy krále a Západ samoz ejm kryje esem. Tím také neur itý plán
padá. Snapujete na stole, hrajete A, další
káro snapujete v ruce a zkoušíte pikový
impas. Hamman bere Q králem a pokra uje
srdcem, které zase snapujete na stole. Stahujete A, snapujete poslední káro ze stolu,
p edposlední srdce na stole a hrajete pik,
který bere zase Hamman. (Piky byly 3-3
a Západ na A odblokoval J.) Vznikla

3-kartová koncovka, kdy mají soupe i už
3 zdvihy:
5
QJ
J
10
94
K8
8
A10
Hamman vrací 8. Kone n sedí n jaký
impas, protože berete na stole J. Jenomže
stejn ješt musíte vydat další zdvih a padáte
2x za -300.
Váš tým hrál tuto šestnáctku hazardn
a pokoušel se velký náskok soupe e aspo
trochu snížit. Nepovedlo se, prohráli jste ji
38:34. Vám body nechodily a nic nešlo ud lat. Krom snad tohoto rozdání, ve kterém
jste ztratili 12 IMP (vaši padli 4 x také za 300). Vracíte se k n mu v klidu ve er p ed
zápasem o t etí místo. Vypadalo takto:
AQ65
A964
QJ765
J73
K102
A32
QJ10974
J7532
KQ
94
K8
984
K865
108
A1032
No jasn . Když vzal Východ první zdvih
Q, bylo by pro n j nesmyslné vracet Q od
A. Takže srdcové eso má Západ (kdyby
nem l A, preferoval by p ece srdcový výnos!) a rozloha srdcí je 3-6 (s rozlohou 5332
nikdo nezasahuje skokem). Navíc má Západ
už jenom J (kdyby ho m l Východ, vrátil
by bez problém káro) a po svém st edn
silném zásahu má ostatní body Východ, což
potvrzoval i svými kontrami. Východ má
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skoro jist rozlohu 6322 a A padne ve t ech
kolech. Rozdání je najednou otev ená kniha.
Takže ve druhém zdvihu nedáváte krále, ale
malou a snapujete na stole. Zahrajete trumf
k desítce a snapnete další srdce. Pak Q- K
berete esem – trumfy jsou 2-2 - a snapujete
poslední malé srdce posledním trumfem na
stole. Podle o ekávání padá srdcové eso a po
odehrání A a károvém snapu v ruce vzniká
mnohem p íjemn jší koncovka než v zápase:
AQ65
10
J73
K102
J7
J10
984
K
2
Máte 3 zdvihy a najednou chybí na spln ní
už jenom jeden zdvih. Te vynesete poslední trumf (ne K, protože Východ by si tím
udržel srdce jako únikovou kartu). Západ
odhodí káro, st l také a Východ? Vydublovat pikového krále nem že (hráli by jste 9
se snahou propustit), takže odhodí p edposlední srdce. Poslední mu stáhnete srdcovým
králem a ve 3-kartové koncovce, kde všichni
mají už jen piky, hrajete 9. Západ situaci
trochu komplikuje, když pokryje J, ale vy
p idáte Q a hrajete na rozd lené pikové
honéry. Je to podle pravd podobnosti a tu
dopl uje taková drobnost: kontroval by
Východ s takovou chutí 4BT, kdyby m l K
jenom prázdného?
Takže tady jste mohli namísto ztráty naopak získat 6 IMP. No, není nad to, uchovat si
duševní rovnováhu i v nep íznivé situaci
a klidn po ítat. A ano, ješt je nutno dopov d t o vlastn bojujete v prohraném zápase. Bojujete o vlastní d stojnost, a už to pro
vás znamená cokoli. Jak íká Milan Pitkin:
„aaa vo tom to je!“
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Naturální dražba
Je mnoho zp sob
popsání dražebního
systému. To, co bych
rád v ur itých celcích
p edal na stránkách
Bridžové revue je
princip a základy
myšlení
v systému,
kterému na celém
sv t íkají „Lepší levná“. I když nejste
zastánci takových systém , rozhodn i vám
by mé lánky m ly pomoci, nap íklad p i
dražbách s náhodným partnerem na internetu.

Standardní otev ení systému
1 /1
p i 4-4, 5-5, 6-6 v levných 1
P i 3-3 v levných
1
1 /1
5+list v dražené barv
1NT
15 – 17 FB, pravidelná rozloha
2NT
20 – 22 FB, pravidelná rozloha
2
garantuje vydražení celé hry,
nebo 23+ s pravidelnými listy
2 /2 /2 dnes již obvykle „slabý dvoutrik“, tj. 7-10 RB s draženým šestilistem.
Ostatní zahájení v barv jsou blokující,
podle stavu her na pády 3-2-1.
Otev ení v barv na prvním stupni bývá
v rozmezí cca 13 – 21(22) bod , s ohledem
na rozlohu. Široké bodové rozp tí m že
budit ned v ru tená . Nap íklad jak máme
poznat kdy otev ít 1 v barv a nebo silné 2 ?
T eba Francouzi i Angli ané zavedli na toto
úzké rozp tí speciální otev ení. Debatou,
které principy jsou lepší bychom mohli strávit hodiny, proto se p idržíme výše uvedeného. Jedno se ale nedá pop ít, p i rozložení
bod 21-22 u zahajitele a 4-5 u odpovídají-

cího (kdy na otev ení 1 v barv bude pasovat) je t žší vyhrát celoherní závazek, než
nap . p i bodech 13 – 13. U prvn zmín ného rozd lení bývají velké komunika ní problémy mezi listy. Takže v hrani ních situacích bych vám doporu il zahájit rad ji
1 v barv s listem dvoubarevným a máte-li
k nabídnutí jen jednu dobrou barvu, volte
rad ji silné 2 .

Zamyšlení
Za ínající hrá i se asto bojí otev ení
v širokém bodovém rozp tí. Zdá se jim nemožné, aby v dalších kolech dražby byli
schopni dražit rozlohu i bodovou sílu listu
zárove . Nap íklad 12-13 FB, nebo 19-20
FB p i rozloze 6-3-1-3. A to je práv omyl.
P i velké síle zahajitele, ne on (otevírající)
bude „prodávat“ sv j list, ale obvykle partner, jehož list bude slabší a proto i snazší co
do popsání.
AKQ85
742
5
98632
AQJ4
K5
A10
K54
Dražba páru B. Shenkin – W. Coyle nám
napoví:
W
E
1
2
3
3
4
4
5
4
6
pas
Jen v d t, jak donutit partnera, aby prozradil co pot ebujeme v d t.
1 -2
= budeme hrát v pikách.
3
= výzva,
3
= nechci
4
= cue – bid (zádrž 1. nebo
2. kola), výzva do slemu
= cue – bid
4 ,4 ,5

Z pozice západu by jist nebylo vhodné
použít konvenci Blackwood, když mu ke
spln ní slemu sta í dva krále, které se touto
cestou dozv d l.
Odp rci otev ení s širokým bodovým
rozp tím argumentují možností nevydražení
celoherních závazk p i malé síle odpovídajícího. Odeberme jednoho z král z listu
východu, ímž mu znemožníme podpo it
dražbu partnera. Nadále by bylo dobré
vydražit celoherní závazek a po otev ení 1
hrozí t i pasy. V praxi se tak asto nestává.
P i rozlohových listech pomohou obránci,
kte í neradi nechávají hrát soupe e na prvním stupni. ast ji se stává, že mohou splnit
vlastní závazek, nebo cht jí jen popostr it
druhou linku o n jaký ten stupe výše, aby
mohli jejich kontrakt porazit.
Mohli byste namítnout, že obránci v dí
o síle otev ení 11-21 a nejsou povinni otevírat dražbu, když hrozí vydražení celoherního
závazku soupe . Nemáte pravdu, pštrosí
strategie se v bridži nevyplácí. Spíše se jedná
o statistický problém, když otevírající má
ast ji sílu 11-16, než 17-21 na otev ení
1 v barv . Budete-li pasovat, ast ji necháte
soupe e splnit áste ný závazek, když jste
m li vlastní ke spln ní.
V kostce, je lepší nejd íve ukázat barvu
a pak teprve sílu listu, než opa n .
V sou asnosti jeden z nejlepších sv tových
pár Norberto Bocchi – Giorgio Duboin
z Itálie, v minulosti známí jako zastánci
nenaturálních systém , dnes hrají otev ení
1 v barv až do 23 FB (i když je následná
dražba velice konven ní).
P irozené otev ení dá dobrý základ, hlavn
p i oboustranné dražb . Zkuste si uv domit
kolikrát jste za poslední rok dražili bez zásahu soupe . P íklad na skute ném rozdání
nám m že napov d t:
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Týmy
Oba v první
Dával W
AKJ763
4
AK
K1083

102
AKJ9862
J73
6

Q954
5
Q1062
AQ54

Lámejte si hlavu –
ešení
8
Q1073
9853
J972

Západ Sever
Východ
1
3
pas
kontra pas
pas
Bez dvou, +300 pro EW

Jih
pas
pas

Západ Sever
Východ
1 *
3
pas
3
pas
pas
Bez jedné, +50 pro NS
*systémy se silným trefem

Jih
pas
pas

Sv tové body
V minulé revue jsem nep edložen napsal,
že naše ženy nezasáhly do sv tové klasifikace. Mezitím WBF doplnila tabulky i o ženy
a se pokusím napravit sv j omyl a uve ej uji
i body našich žen ve sv tovém žeb í ku.
Stejn jako u muž i zde se po et bod získaný v minulých letech vždy o 15% snižuje.
Jana POKORNÁ
105
Daniela HNÁTOVÁ
76
Eva BAHNÍKOVÁ
55
Jana ERDEOVÁ
55
Milena LAN OVÁ
55
Pavla SVOBODOVÁ
55
Eva BATELOVÁ
31
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Problém 1
Další rozdání ze studnice Julka Timara.
Sedíte na Jihu a hrajete 3 BT. Uhrajete je po
jakémkoliv výnose?
Q109
A8765432
KJ
KJ
KJ
Q109
A8765432
A8765432
Q109
A8765432
Q109
KJ
Pokud vynese soupe srdce, máme to jednoduché. Odehrajeme t i srdcové zdvihy
a pak zahrajeme eso pikové a pik. I když ze
stolu budeme možná nuceni zahodit srdce
ud láme +1.
Pokud soupe zahraje tref, zahodíme pik,
ímž piky odblokujeme a pak je vypracujeme zahráním malé od esa. Po kárech je to
totéž v oranžovém.
A tak v tomto rozdání jako asto v utkání
tým o všem rozhodovala licitace. Kdo
z hrá
ekl první beztrumf , uhrál v nich
dev t zdvih .
Trochu mi to p ipomn lo poslední, vysoce
vyhraný, zápas z ME v Monte Catinni, kdy
jsme proti naštvanému Islandu také hráli
3 BT na obou linkách. Zatímco my jsme
splnili, naši v druhé místnosti bohužel jednou spadli. I tak ale byl zisk dost vysoký

a výsledek zápasu zbavil Island nad jí na
postup na Bermuda Bowl.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?
32

AQ107654
P i devíti kartách na lince dává nejv tší
šance zahrání do dámy. Pokud Západ nep izná, nebo z n j vypadne kluk, impasujete
v druhém kole do desítky. Jinak bouchnete
esem. 7 zdvih splníte v 27% p ípad ,
6 zdvih v 45%, 5 v 23% a 4 v 5%.
Pokud byste nutn pot ebovali 6 zdvih , je
asi o p l procenta v tší šance v druhém kole
zahrát impas do desítky.
Pokud byste m li v barv jen 8 nebo 7 karet, je nejv tší šance hned impasovat do
desítky.
Problém 3
Sehráváte 6 po výnosu Q. Východ p idává 4.
Q3
AQ942
53
10652
2
765
J86
K10753
QJ1097
4
KJ94
Q873
AKJ10984
AK862
A
Jako vždy když závazek vypadá bezproblémov , je t eba se na chvíli zamyslet, jaká
katastrofa by nás o n j mohla p ipravit.
Pokud jsou kára 4-2 nebo dokonce 3-3 není se závazkem problém. P ebijeme t etí káro

zvysoka Q, tvrté zahodíme na A a jedno
si m žeme dovolit odevzdat.
Ohrozit nás ale m že rozloha kár 5-1.
V tom p ípad by soupe i p ebili druhé káro
a trumfnuli. Odevzdali jsme již jeden zdvih
a v ruce nám z stávají t i malá kára, z nichž
jedno snapneme, jedno zahodíme na srdce,
ale to poslední nám z stane k odevzdání.
ešením je uv domit si, že hrajeme jen
malý slem a jeden zdvih si m žeme dovolit
odevzdat. Propustíme proto hned druhé káro
a již nás nem že ohrozit nic, když pro jedno
zbývající malé káro máme snap a pro druhé
odhoz na A.
Problém 4
Tentokrát jste obránce. Partner vynesl proti 4 pikovou dvojku, když vynášíte standardn tvrtou. Ze stolu p ichází malá. Co
p idáte?
Q65

K43
Partner asi do barevného závazku nevynesl
od esa, takže malá musí být od kluka.
A protože výnos od kluka pat í také k t m
špatným, jsou jeho další možné výnosy
z ejm ješt horší. Kdyby m l 10, m l by
vynést klukem.
Takže je z ejm rozloha barvy p ibližn
následující:
Q65

J872

K43

A109
Musíte dát malou. Pokud položíte krále,
soupe m že partnerovi vyimpasovat jeho
kluka. Rázem se tak stane z kombinace, nad
kterou b žn p emýšlí, jak jí rozehrát, aby
neodevzdal 2 zdvihy taková, ve které neodevzdá žádný.
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Partner samoz ejm mohl vynést od J9, ale
ani pak položením malé místo krále nic
nezkazíme.

Licita ní sout ž
Problém 1
Oba v první, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1
kontra*) 3 **)
pas
pas
kontra*) pas
?
Jih: ♠K82 ♥J1097 ♦7 ♣108643
Ob kontra jsou pobídková.
**)
3 jsou blok.
Problém 2
Oba v první, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1
kontra
pas
pas
?
2♦
*)

Jih: ♠AKQ984 ♥AK64 ♦- ♣1082
Problém 3
Oba v první, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
3
kontra*) 4
?
Jih: ♠109 ♥J1032
Pobídkové.
Odpov di:
Problém
Vozábal
Svoboda
Martynek ml.
Frabša ml.
Hnátová
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Problém 1
David Vozábal:
4 . I druhé partnerovo kontra je pobídkové, ty list srdcový má tak na 95%.
Otakar Svoboda:
4 . Partner m dvakrát vybídl k dražb .
Mám velmi d ležité st ední hodnoty v srdcích, pikový král je ur itá ochrana proti
bezprost ednímu zkrácení na stole, singl
káro se taky m že hodit, ekl bych, že srdcová manš bude mít šanci. Pas bych zvažoval,
kdybych byl na výnosu.
Jan Martynek mladší:
4 , srdcový 4-list má partner skoro ur it
– v partii je tak podle LTT 17-18 zdvih .
Pokud tam tedy máme 4 , soupe i spadnou
1-2x, pokud tam 4 nejsou, 3 budou bu =
nebo -1. Proto dám p ednost 4 .
Zden k Frabša mladší:
4 . Zdvih bude asi dostatek, soupe i mají
devítifit pikový a pravd podobn i osmi až
devítifit kárový, my zas osmifit srdcový
a osmi až devítifit trefový. Možná spadneme,
ale pak tam soupe i mají aspo 3 .
Daniela Hnátová:
4 - partner má bu rozlohu 4-4-4-1 nebo
4-5-4-0 s p tilistem károvým, asi po dvou
ostrých figurách v každé barv . 5 by bylo
p íliš vysoko, pro 4 i pom rn slušné trumfy, piky m žeme v klidu odsnapovat a z ejm vydáme 0-1 pikový zdvih, 1 srdcový
a 2-1 v levné. P i pr m rn kart partnera
splníme 4 p esn .
tená i:
Experti volili 4 jednomysln a stejn tak
tená i v 80%. Jde o skute né rozdání
z pražské švýcarské sout že, 3.kolo, krabice
9, kdy partner m l:
x
Axxx
AKQxx
Axx.

Problém 2
David Vozábal:
3 . Odpovídá síle listu. Druhé kontra je
velice nebezpe né, partner by mohl ze zoufalství zapasovat - jen 2 od Západu a nep ibloknutí od Východu indikuje u partnera
károvou délku. íci 2 je p íliš málo, manš
pravd podobn splním i jen proti Q.
Otakar Svoboda:
4 . P esn jší "kontra" m že jít do pasu. 3
by možná také sta ily, ale už s: xxx Qxx
xxxx xxx chci hrát manš, takže to musím
risknout.
Jan Martynek mladší:
3 . Od partnera toho nepot ebuji mnoho,
ale sám bych prosazovat hru ješt nem l. 3
sice nejsou forsing, ale oznamují, že mi do
hry chybí cca 1 zdvih
Zden k Frabša mladší:
2 . Ur it dražím sílu od dobrých 17-18
bod s p tilistem. Druhé kontra nebude
š astné, partnerova nejdelší barva budou
kára a i když nebude pasovat, vybere srdce
s t ílistem.
Daniela Hnátová:
Preferuji hlášku 3 , která ukazuje silný list
na šestilistu. Partner nejspíš zadraží 3 BT,
což mi umožní nabídnout i srdcový ty list.
Další licitace záleží na síle listu partnera.
Hlášku kontra zavrhuji, mohla by jít do pasu,
a 3 mi také nep ipadají vhodná, nejspíše
uslyším 3 BT a nezbude mi než íct 4 , aniž
bych m la as ukázat srdce.
tená i:
Favoritem tená jsou 3 se 44% p ed 2
a kontra s 20%. eští experti volili podobn
ale místo kontra volili p ímo a ejší 4 .
Podobná situace byla i v zahrani í, kde
experti volili rovným dílem 3 , 2 , a kontra.

Zahrani ní tená i dávali v 50% p ednost
konzervativn jším 2 a jen v 16% 3 .

Problém 3
David Vozábal:
4 . Nejpopisn jší hláška. Krom toho je to
forsing - nemá smysl sout žit o levný áste ný závazek na 4. stupni, partner se vyjádí, co má.
Otakar Svoboda:
Kontra a na 4 dám 5 . Snad to partner
správn pochopí.
Jan Martynek mladší:
5 . Partner na kontra nemusí mít oba drahé
4-listy. Navíc po bloku se barvi ky v tšinou
špatn d lí, a tak jsem radši vybral kára
Zden k Frabša mladší:
Kontra odpov . S hodnotami v trefech
bude partner pasovat, s vylou ením vybere
drahý 4 list a pokud to budou piky, opravím
do 5 a budu doufat v trochu št stí, které
bude nutné ke spln ní. Proti t ílistu srdcovému je 4 nehratelným závazkem, když
soupe i zkrátí náš list, navíc pravd podobnost špatného d lení srdcí je velká. Druhou
alternativou je nabídka 4-5 , tím ale vylou íte srdcový závazek.
Daniela Hnátová:
Pobídkové kontra - pokud si partner vybere
srdce, zapasuji, pokud piky zadražím 5 .
Jestliže je partner silný, je možné, že jsme
partii poddražili, ale partner je po 3 nucen
dát pobídkové kontra i se slušn jší primérkou (a vhodnou rozlohou) a potom jsme na
správné výši závazku.
tená i:
Zatímco o p íze tená sout žilo vícemén rovnocenn 4 32%, 5 28% a 4 24%
p ed kontra s 12%, u expert kontra jasn
vít zilo jako nejpružn jší hláška.
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V zahrani í byl boj vyrovnaný i u expert ,
kdy zvít zily 4 t sn p ed kontra a s mírným náskokem p ed 4 a 5 . Zahrani ní
tená i dávali p ednost 4 v 50% p ípad .

Krátce
20. ME junior

Výsledky
Tomáš Fo t
VC Flora Olomouc, 7.5.2005, 40 dvojic
1. Hradil M. - Jelínek Z.
59.92
2. Haman - Pivni ka
58.83
3. Vajdová - Vozábal
58.45
4. Martynek j. - Galbavý
58.40
5. Šlemr - Zají ek
57.59
6. Blatný - Picha
57.24
57.20
7. Pavlík - R ži ka
8. Róg - Plusa
56.98
9. Beran - Macura
55.92
10. Horá ek - Miro
54.45
VC Flora Olomouc, 6.-8.5.2005, 9 tým

20. Mistrovství Evropa Junior se koná
13.-23. ervna v italském Riccione.
Mohou se jej ú astnit hrá i narození v roce
1980 nebo pozd ji. První mistrovství prob hlo v roce 1968 v Praze a zatím poslední
v srpnu lo ského roku také v Praze, kde se
poprvé objevila i kategorie d v at.

10. MS junior
Další v po adí již desáté Mistrovství sv ta
juniorských tým prob hne 7.-17. srpna
v olympijské vesnici v australském Sydney.
Doufejme, že bude také stejn úsp šné jako
Olympijské hry roku 2000. Mistrovství,
po ádaného stejným zp sobem jako Bermuda Bowls, se mohou ú astnit týmy z celého
sv ta složené z hrá narozených 1979 nebo
pozd ji.
Mistrovství Jižní Ameriky
Mistrovství Jižní Ameriky prob hne 4.-14.
6. v hlavním m st Uruguaje Montevideu.

Odposlechnuto
1. Jako loni
170
Hradil M. - Jelínek Z., K ivánek - Netuka
2. H2O
142
Picha - Blatný, Horák L. - Horák P.
3. Logik
139
Ve e a - Roubal, Grosmanová - Grosman
4. Dopravní obsluha
30
Martynek – Galbavý, Zadražilová - Šlemr
5. Klasik
120
Mokrá - Suchá, Trávní ková – Rezek
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• „Co vynášíš ze t í malých?“ kontroluje
p ed hrou manžel. „ tvrtou shora,“ odpovídá poslušn manželka.
• „Pro jsi vynesla 9 od K9753, když neseme tvrtou?“ ptá se manžel. „Zapomn la
jsem, z které strany se to po ítá,“ odpovídá
manželka.

