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ME Varšava
Tomáš Fořt

Letošní mistrovství Evropy družstev se konalo bez naší účasti. Je to velká škoda, když
uvážíme, že se konalo v relativně velmi
blízké Varšavě. Pro příští roky snad již bude
vytvořen systém nominací tak, aby bylo
dopředu jasné, jaké jsou podmínky a které
dvojice tedy mohou vyjet, a nenastávala pak
překvapivá (nebo méně překvapivá) odřeknutí na poslední chvíli. Ostatně i domácí
Poláci ukázali, že jsou na takové situace
připraveni, a když se den před mistrovstvím
musel náhle Balicki podrobit operaci, povolali celou náhradní dvojici.

Designed by Tomáš Fořt.

Ostatní státy však účast nepodcenily, a tak se
z Evropy zúčastnilo 33 zemí v Open, 22 v
ženách a 16 v seniorech. I pořádající Poláci
brali mistrovství velmi vážně, a tak na úvod
promluvil polský prezident Lech Kaczynski,
který byl čestným patronem 48. mistrovství
Evropy.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Náklad 1000 výtisků
Neprodejné

Celkový vítěz mistrovství nebyl překvapivý
a již dvě kola před koncem dosáhli Italové
ve složení Bocchi, Duboin, Lauria, Versace,
Fantoni, Nunes a nehrající kapitánka Lavazza na svou sedmou v pořadí evropskou zla-
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tou medaili. Naopak o další medaile a především šest postupových míst na Bermuda
Bowl, pořádaný tentokrát v Číně, sváděla
ostatní družstva dramatický boj. Nakonec
skončilo stříbrné velmi překvapivě Irsko a
bronz brali Norové.
1. Itálie
2. Irsko
3. Norsko
4. Švédsko
5. Nizozemsko
6. Polsko

661
594
590
582
581
579

Na rozdíl od Polska jak osmá Francie, tak
osmnácté Rusko již v závěru nedohnaly
ztrátu z počátků turnaje. Také sedmý Island
se dlouho držel v postupové šestce a škoda
především devátého Maďarska. Chybělo
málo a mohlo být kromě Irska dalším překvapujícím postupujícím na Bermuda Bowl,
když se dlouho drželo v první šestce.
Zajímavá je také tabulka zápasů šesti nejlepších mezi sebou, která by mohla naznačovat
šance jednotlivých týmů v Bermuda Bowl.
Pol Irs Ita Šve Hol Nor ∑
1. Polsko
X 17 20 23 16 14 90
2. Irsko
13 X 19 14 21 17 84
3. Itálie
10 11 X 16 19 17 73
4. Švédsko
7 16 14 X 17 19 73
5. Nizozemsko 14 9 11 13 X 24 71
6. Norsko
16 13 13 11 6 X 59
V kategorii žen zvítězila až závěrečným
finišem Francie: Gaviard, Cronier, Fishpool,
d'Ovidio, Pigeaud, Willard a v seniorech
Německo: Mattsson, Straeter, Kratz, Uhlmannk, Schneider. 

Rozdání z MS
ve Veroně
Tomáš Fořt
Že o dramatická rozdání není na mistrovství
světa nouze, se přesvědčíme na následujících
partiích z letošního mistrovství světa.
Kvalifikace, 1. kolo, krabice 10, rozdával
Východ, oba v druhé.
♠K6542
♥98764
♦7
♣92
♠QJ1097
♠♥AK
♥QJ53
♦AKJ5
♦Q108432
♣AJ
♣Q105
♠A83
♥102
♦96
♣K86543

V tomto rozdání je vyložených 7♦, avšak
není zcela jednoduché je vydražit. Licitace
dělala problémy mnoha dvojicím včetně těch
našich. Takto je v bulletinu popisovaná
dražba naší dvojice Krausová – Bahník proti
francouzským internacionálům Levy - Levy.
Západ
Sever Východ Jih
Bahník M. Levy Krausová Levy
pas
pas
1♣ *
pas
1♦ *
pas
2♠
pas
3♦
pas
3 BT
pas
pas
pas

Miloš v koncovce poznal, že má zahrát trefový impas, a tak zachránil alespoň 690 a jen
mírně podprůměrných 40%. Stejně jsem
licitoval i já, i když po zahájení 2♣ a odpovědi 2♦. Švýcarsko-italský pár Haemmerli –
Versace se sice beztrumfům vyhnul, ale
skončil v ještě horším závazku za 10%.
Západ Sever Východ
Versace Barel Haemmerli
pas
2♣ *
pas
2♦ *
pas
3♦
2♠
4♦
pas
5♦

Jih
Zur-Campanile
pas
pas
pas
pas…

Značně ostřeji dražili Angličané proti Bulharům.
Západ Sever
Východ Jih
Panto Karakolev Capal Popova
pas
pas
2♣ *
pas
2♦ *
pas
pas
2 BT pas
3♣ *
3♠
pas
6♦
pas
7♦
pas
pas
pas

♠AJ73
♥AQ105
♦A5
♣AQ7
♠Q8
♥9764
♦QJ962
♣43

♠K10954
♥J832
♦K4
♣J8
♠62
♥K
♦10873
♣K109652

V tomto rozdání na nás soupeři vylicitovali 3
BT ze Severu a uhráli je po výnosu ♠10 +2,
což byl pro nás 90% výsledek. U našeho
stolu hned hlavní hráč odblokoval ♥K, čímž
nám dovolil namarkovat počty v srdcích, a
teprve pak stahoval trefy. Celkem včas jsem
zahodil ♦Q, a tak měla partnerka, která zahazuje za hlavním hráčem, jasný přehled o
partii.
Bez pohledu do obou listů není tak snadné se
do slemu dostat, a tak i Zia skončil ve stejném závazku jako naší soupeři, ale pokusil
se alespoň získat více bodů sehrávkou.
Západ Sever
Východ Jih
Mahmood
Meyers
pas
2 BT
pas
3 BT
pas
pas
pas

Když vyjelo zpoza zástěny 6♦, musel být asi
Západ značně překvapen. Usoudil však, že
jediným důvodem musí být chicane v listu, a
doufal, že je piková.
Nedražit slemy se v tomto turnaji většinou
vymstilo. Kvalifikace, 1. kolo, krabice 28,
rozdával Západ, NS v druhé.
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Přišel v podstatě stejný výnos ♠9, na kterou
přiložil Západ dámu a Zia vzal zdvih v ruce
esem. Odblokovat srdce by však bylo na Ziu
příliš prosté, a navíc jen za 10%. Začal tedy
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hrát trefy ihned a soupeři se brzy dostali do
odhozových problémů. Z ruky Zia zahodil
♠3, lstivě ♠J a pak ♦5. Západ sice také namarkoval své držení odhozem ♦Q, ale hráčka
na Východě bez znalosti počtu srdcí si od
nich dvakrát odhodila. Zia si tedy po stažení
trefů převzal ♥K a odehrál čtyři srdcové
zdvihy. Východ na ně ještě zahodil své „zbytečné“ piky a držel „vzácná“ kára. A protože
ani Západ nedocenil sílu své ♠8, Zia po odehrání ♦A získal třináctý zdvih na ♠7 a hromadu bodů do skóre.
V následujícím rozdání jen málo párů našlo
optimální pikový závazek. Kvalifikace, 1.
kolo, krabice 20, rozdával západ, oba v druhé.
♠QJ3
♥1082
♦J1087
♣762
♠AK9764
♠10
♥K753
♥964
♦3
♦A6542
♣Q5
♣AKJ8
♠852
♥AQJ
♦KQ9
♣10943
My jsme skončili v ne zcela optimálních 3
BT z Východu, ale příznivý trefový výnos
vzala Eva v ruce ♣A, zahrála tři kola piků, a
protože soupeři v trefech pokračovali, měla
již 10 zdvihů. Jedenáctý sice nestihla, neboť
musela sama soupeřům otevřít kára, ale i tak
rozdání dalo 63%.

Soupeři Ziy sice na této partii dražili komplikovaněji než my, ale nijak jim to nepomohlo.
Západ Sever
Mahmood
1♠
pas
2♥
pas
3♠
pas

Východ Jih
Meyers
2♦
pas
3♣
pas
3 BT
pas…

Jill Meyers našla smrtící výnos ♥Q. Tu soupeřka propustila a stejně tak pokračování ♥J.
Jill tedy zahrála ♦K, a když šla soupeřka ze
zdvihu na pik, stáhli se Ziou ještě ♥A a další
tři kárové zdvihy. +300 byl prakticky top.
Kvalifikace, 3. kolo, krabice 4, rozdával
Západ, oba v druhé.
♠A10
♥K54
♦AK963
♣QJ5
♠865
♠Q432
♥J1076
♥A92
♦104
♦QJ52
♣A732
♣96
♠KJ97
♥Q83
♦87
♣K1084
Sehrával jsem 3 BT ze Severu, zahrál partii
přes kára a splnil tak akorát, což dalo pouze
32%. Ne tak Bob Hamman. Soupeři mu
vynesli malé káro, takže bylo vidět, že se
kára nedělí 3–3. Vyrazil tref a soupeři pokračovali dalším kárem, které Hamman

propustil. Východ nemohl pokračovat kárem, a tak zahrál další tref. Sever zahrál
srdce k dámě a na odehrávané trefy musí
Východ dvakrát zahodit. Soupeřka se rozhodla zahodit jeden pik a pak si osinglovala
♥A. To hlavní hráč poznal a propustil srdce z
obou listů. Soupeřka ještě vrátila pik, který
musí Hamman vzhledem ke komunikacím
vzít esem, ale Východ, který již dříve musel
odhodit pik, je na poslední srdce v dalším
skvízu a vše je jako vymalované. Deset
zdvihů a 630 byl značně lepší výsledek než
ten můj.
Kvalifikace, 3. kolo, krabice 5, rozdával
Západ, oba v druhé.
♠AJ1062
♥K843
♦102
♣KQ
♠K75
♠93
♥QJ96
♥72
♦AJ64
♦K953
♣108
♣76542
♠Q84
♥A105
♦Q87
♣AJ93
V této partii jsem učinil stejné rozhodnutí
jako Hamman, což je slabá útěcha, když nás
to oba přivedlo k 35%. Sehrával jsem 4♠
poté, co soupeři zahráli třikrát kára. Přebil
jsem třetí kolo a stál před typickým párákovým rozhodnutím. Mohu udělat nadzdvih,
pokud bude sedět maximálně třetí ♠K a bude
maximálně třetí ♣10. Na druhou stranu pokud obojí nevyjde, což je větší šance, mohu
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spadnout. Zanesl jsem tedy stejně jako
Hamman ♠J a doufal, že partie nesedí.
A ještě jedna partie v podání Boba Hammana. Kvalifikace, 3. kolo, krabice 5, rozdával
Západ, oba v druhé.
♠K102
♥AKQJ65
♦KJ95
♣♠A74
♠J83
♥842
♥1097
♦Q3
♦A1064
♣AK1076
♣543
♠Q965
♥3
♦872
♣QJ982
Bob skočil hned po zahájení soupeře 1♣ na
4♥. Soupeřka vynesla tref do dámy a krále.
Hamman přebil trumfem a vytrumfoval. Pak
následoval ♠K a ♠10, oba propuštěné, a třetí
kolo soupeř vzal. Západ, Polák Pzsczola,
může zahrát ♣A, ale Hamman přebije a
odejde ♦K, protože ví, že eso je za ním, z
toho, že soupeř nezahájil silným bezem.
Pzsczola vynesl tedy raději přímo ♦Q, hlavní
hráč pokryl, Východ vzal esem a vrátil tref.
Ten Hamman přebil a podehrál káro do
osmičky. Partii již nelze porazit, ale hráčka
na Východě dala ještě v naději na poražení
malou. Hlavní hráč tedy získal zdvih na ♦8 a
na ♠9 zahodil ztrátovou ♦9. 650 byl prakticky top.
Hrál jsem v této partii jen 2♥, což nebyl
výjimečný závazek. Přišel stejný trefový
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výnos, ale když jsem viděl, že na stůl stejně
nemám přechody, zahrál jsem hned v druhém zdvihu ♦K. K mé lítosti soupeřka nepropustila, ale vzala esem a podehrála další
tref. Teprve nyní jsem vytrumfoval a zahrál
♠10 k impasu na ♠J. Zde udělala Matylda
Poplilovová na Východě teoretickou chybu a
desítku pokryla, čímž mi vytvořila přechod
na stůl. Její partner musí propustit, protože
jinak hrozí, že na čtvrtý pik zahodím ztrátové káro. Tím jsem zůstal na stole a zahrál
pohodlně káro odtamtud.
♠K2
♥J
♦J95
♣♠A7
♥♦Q
♣A76

♠83
♥♦1064
♣5
♠965
♥♦8
♣J8

Soupeř bere dámou a je ve zcela bezvýchodné situaci. Pokud zahraje malý tref, zahodím
hned káro, pokud zahraje eso trefové, přebiji
a zahraji ♠K. Pokud odehraje ♠A, odblokuji
krále a mám na ♠9 přechod na stůl. Pokud
zahraje malý pik, beru devítkou, vyimpasuji
proti trumfu ♣A a odejdu pikem.
Splnil jsem tedy +2 a získal alespoň mírně
nadprůměrný výsledek. 

MS bridžových
programů

Bridžový týden
v Kroměříži

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Jak je již při mistrovstvích světa v
bridži
obvyklé,
konalo se současně i 10. mistrovství světa bridžových programů. Po kvalifikaci každý s každým na 28 rozdání postoupily první čtyři
programy do semifinále.

Tradiční letní týden BK Herold se konal
tentokrát v jednom z nejhezčích moravských
měst v Kroměříži. Prohlídkám místního
zámku s galerií, proslulých zahrad a dalších
památek však trochu bránily teploty kolem
35 stupňů, kdy se mnoha účastníkům jevilo
nejbezpečnější neopouštět hrací místnost
nebo trávit den v proslulých arcibiskupských
sklepích s neméně proslulým mešním vínem,
případně na koupališti.

Jack
Micro Bridge
Wbridge 5
Q-Plus
Bridge Baron
Blue Chip Bridge
Shark Bridge

Nizozemsko
Japonsko
Francie
Německo
USA
Velká Británie
Dánsko

139
119
117
114
97
81
67

Celotýdenního hlavního turnaje družstev se
zúčastnilo 16 týmů.
1. Broněk
216
Bielecki – Hunka, Kowalski – Mazur
2. Kotě
213
Suchá-Mokráň, Kotěšovcová-Kowalczyk
3. SoVa
213
Jiránek – Pientka, Jabornický – Kašák
4. 3HIV
204
Heroutová – Hájek, Herout – Varta
5. J-KA
197
Malewicz – Malewicz, Hugiel – Hugiel
Hlavního párového turnaje se zúčastnilo 54
dvojic:

Ve finále na 64 rozdání pak Jack deklasoval
Micro Bridge 217 : 54 a triumfálně se po
malé přestávce opět vrátil na světový trůn.
Otcem myšlenky na mistrovství počítačů byl
mnoholetý editor bridže v New York Times
a autor Bridžové encyklopedie Alan
Truscott. Praktické organizace a finanční
podpory se pak ujal další Američan Al Levy,
bývalý president ACBL. 

2. Kelti
74
Čech Jar. – Čechová, Svobodovi
3. 3HIV
73
Herout – Varta, Heroutová – Hájek
4. Deri
67
Dítětová – Fořt, Petrovská – Petrovský
5. Cali
67
Horňák – Vysocký, Klimčík – Menyhert

Přijela silná polská i slovenská skupina hráčů, takže turnaje měly pro Moravu tak typický mezinárodní nádech. Začínalo se, jak je
zvykem, bleskem 25 družstev.
1. SoVa
79
Jiránek – Kašák, Jabornický – Pientka
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1. Pokorná – Jansa
2. Jaroš – Minaříček
3. Tomčíková – Lohay
4. Nováčková – Nováček
5. Jelínková – Kubski
6. Rovinská – Talpa
7. Bielecki – Kowalski
8. Čech Jan – Sůra
9. Petrovská – Petrovský
10. Dítětová – Fořt

8

60.05
58.50
58.43
57.03
56.79
56.68
56.61
56.27
55.62
55.57

V druhém kole hlavního párového turnaje
jsem se stal obětí své vlastní lstivosti a získal
nulu při pokusu ulovit top.
Krabice 24, rozdával Západ, NS v druhé.
♠10653
♥5
♦AKQ108
♣1098
♠KQJ94
♠A87
♥A32
♥K98
♦654
♦J9
♣J6
♣AQ753
♠2
♥QJ10764
♦732
♣K42
Zahájil jsem na Západě 1♠ a bez zásahů
soupeřů jsme vydražili běžné 4♠. Soupeř,
rutinovaný Polák, stáhl eso a pak dámu v
karech a pokračoval srdcem do mého esa. S
♣K a ♦AKQ by Sever určitě zasáhl a tak
jsem si byl jistý, že král nesedí. Rozhodl
jsem se tedy pro lstivý plán. Mohu sice snapnout káro, vytrumfovat, propustit trefy a
splnit 4♠=, ale pokud budou trefy 3–3 a
soupeři nemarkují počty, mohu vykouzlit
nadzdvih. Zahraji tref do esa a malý tref
zpět. Pokud soupeř zaspí a propustí v domnění, že mám singl, získám na ♣J zdvih,
snapnu káro, snapnu tref, dotrumfuji a zahodím srdce na tref. Bohužel nečekaný singl v
srdcích způsobil, že při jinak celkem bezpečném pokusu o nadzdvih jsem jednou
spadl a vyrobil prakticky čistou nulu.

Dále se ještě hrál IMP turnaj na 14 stolech,
volenka a vedlejší párové turnaje. Pro některé vrcholem, pro jiné křížovou cestou byl
jako obvykle individuál, ve kterém soutěžilo
nebývalých 80 hráčů.
1. Trávníčková
2. Novotná A.
3. Lohay
4. Talpa
5. Bečka
6. Ochvat
7. Mazur
8. Fořt
9. Čech Jar.
10. Bielecki

66.56 %
63.40 %
62.85 %
62.09 %
61.66 %
61.55 %
61.22 %
61.00 %
59.69 %
59.39 %

V následující partii z individuálu předvedl
méně zkušený Jih prvním výnosem prakticky
jistou cestu k poražení 6 BT. Zajímalo by
mě, zda ji také vidíte?
Krabice 30, rozdával Východ, oba v první.
♠93
♥J10432
♦962
♣1083
♠10754
♠AK
♥♥AK98
♦J875
♦KQ4
♣AK975
♣QJ62
♠QJ862
♥Q765
♦A103
♣4
Zdá se, že nic nemůže porazit 6 BT. Po vyražení ♦A může dokonce hlavní hráč zkoušet

skvízové možnosti, ale vše nakonec vede k
získání dvanáctého zdvihu na poslední káro.

Velká cena Pardubic k těm, bez kterých si
bridžový rok nedovedu představit.

Jih ale vynesl károvou desítku! Hlavní hráč
vyrazil eso, a když měl v třetím kole kár
volbu, zda výnos přišel od A103, nebo
A1093, zvolil samozřejmě to druhé. Nejvíc
překvapený byl zřejmě Sever, který děkoval
bohu, že svou bezcennou devítku károvou
někde po cestě nezahodil.


1. Medlínová-Medlín J.j.
2. Erdeová – Mašek
3. Vozábal D. – Zadražil
4. Frabša j. – Zajíček
5. Krásová D. – Hozda
6. Fořt – Jelínek Z.
7. Bahník M. – Šklíba
8. Martynek – Martynek
9. Adamowicz – Rogalski
10. Diblík – Navrátil

TRI-BKP
BKP
BKP
TOP-BKP
BKP-TRU
PAR-BKP
PAR
PAR-BKP
POL
PAR

62.47
60.05
59.53
58.53
56.58
55.36
55.15
54.40
54.21
54.21

Turnaj týmů se pro nás vyvíjel dobře a zdálo
se, že naše první místo již nemůže prakticky
nic ohrozit. Katastrofální prohra 4:25 v posledním kole však nejen že umožnila dostat
se našim přemožitelům družstvu Labe před
nás, ale také otevřela cestu k celkovému
vítězství pro družstvo Černé za Bory.
Naši soupeři hráli celý zápas dobře, ale asi
nejvíc se mi líbila následující partie v podání
Pepy Horáčka. Oba v druhé, Jih sehrává 4♥
po výnosu ♣5.
♠107
♥AJ6
♦K93
♣J10986

Perníkový tref
Tomáš Fořt

O týden dříve, než byla
původně ohlášena v termínovníku, se konala
velká cena Pardubic.
Letos po delší době název
Perníkový tref odpovídal,
protože pořadatelé se
vrátili k tradici přidělování perníku vítězům turnajů.
Změna termínu a kolize s turnajem v Pule
možná negativně ovlivnila účast, ale i tak se
sešla slušná účast 41 dvojic. Poslední čtyři
roky však počet účastníků pravidelně klesá
zhruba o deset párů ročně. Snad se další
výroční čtyřicátý ročník, kdy pořadatelé
slibují větší místnost, opět vrátí k bývalým
70 párům. Ale bez ohledu na počet párů patří
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♠AQ532
♥K107
♦QJ87
♣5

Vítězové s Milošem Bahníkem

V týmech byla účast již nižší a tak čest zachraňovali domácí a tradičně Havířov. Z
šesti družstev se na čele umístili:
1. Černá za Bory
85
Bahník M. – Šklíba, Diblík – Navrátil
2. Labe
84
Formánek – Habětínek, Horáček – Miro
3. Saláti
82
Martynek j.–Martynek s., Jelínek Z.–Fořt
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♠J98
♥95
♦6542
♣K743
♠K64
♥Q8432
♦A10
♣AQ2

Nechtělo se mi moc vynášet singl s takovým
dobrým trumfovým držením, ale nakonec se
trefový výnos ukázal jako jediný, který partii
hned nezadal. Pepa položil ze stolu sugestivně kluka, ale Zdeněk Jelínek správně přečetl
situaci a přidal malou. Hlavní hráč přešel
kárem do ruky, zahrál impas do trumfového
kluka a stáhnul trumfové eso v naději, že
spadne král. To se však nestalo, a tak zopakoval trefový impas do dámy. Nyní jsem
projevil státnickou moudrost i já a ani dámu
ani následující eso jsem nepřebil trumfem.

Víkendové
rozvernosti

♠107
♥6
♦K9
♣109
♠AQ5
♥K
♦QJ8
♣-

♠J98
♥♦654
♣K
♠K64
♥Q84
♦10
♣-

Kdybych trumfem
přebil,
získal by hlavní hráč na stůl
další přechod a
snadno vypracoval a odehrál
pátý tref. Pepa
se ale nevzdal.
Zahrál
nyní
káro na stůl,
káro zpět přebil
a vypustil mě
na můj poslední trumf. Měl jsem sice ke
stažení ještě jedno káro, ale Pepa mi na něj
zahodil jeden ze svých malých piků a mně
nezbylo než vynést pikové eso a odevzdat
hlavnímu hráči zdvih na pikového krále.
Kdyby se udělovala cena za nejlepší partii
turnaje, hlasoval bych jistě pro tuto. 

Jan Špírek, Aleš Špírek
Budujte své podvědomí
Lidé neradi mění své představy. Odpor ke
změnám je u většiny lidí na světě stejný.
Aristoteles vytvořil teorii, že těžší těleso
padá k zemi rychleji, než těleso lehčí. Tuto
teorii nikdo po dobu 2 000 let neověřil. Až v
roce 1589 Galileo Galilei provedl pokus na
šikmé věži v Pise. Na představení pozval
vynálezce, církevní hodnostáře, představitele
šlechty a vlastně každého, kdo v té době
něco znamenal. Shodil ve stejné chvíli dolů
dvě dělové koule, z nichž jedna byla desetkrát těžší než ta druhá. Obě dopadly na zem
stejně. Učenci té doby měli takovou víru v
Aristotelovo učení, že odmítli uvěřit tomu,
co viděli.

Lidé často nebývají loajální k tomu, co společně vytvořili s ostatními. Domnívají se, že
takovéto výdobytky patří všem, a neuvědomují si, že společné dílo vyžaduje i společnou starostlivost.
Čínská zeď byla postavena proti nájezdníkům ze severu. Byla tak vysoká a široká, že
Číňané byli přesvědčeni, že nemohou být
ohroženi. Přesto se Mongolové během prvních sta let přes zeď třikrát dostali – podplatili strážce.
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Lidé si často zakrývají oči před problémy,
které je nutno ihned řešit. Někteří jsou přesvědčeni, že problém, který se neřeší, se
vyřeší sám. Jiní jsou toho názoru, že to, co se
pokazilo, se už napravit nedá, a proto dávají
ruce pryč od všeho, co nějakým problémem
jenom zavání. Najdou se i takoví, kteří znají
způsob, jak cizí problém vyřešit, ale řídí se
zásadou: „Nehas, co tě nepálí!“
Pokud by účastníci všech tří skupin jeli v
autě a na panelu by se rozsvítila kontrolka,
že není dostatek oleje, reagoval by každý po
svém. První skupina by si řekla, že to ještě
vydrží a pak se uvidí. Lidé z druhé skupiny
by olej rovněž nedolili, protože auto se určitě
zadře. Takže proč napřed dolévat a před
opravou zase vypouštět. Myslím si, že takový účastník třetí skupiny, než by měl někde
zastavit, kupovat olej (neví jaký) a dolévat
do motoru (neví kam), by raději přestřihl
kabel vedoucí ke svítící kontrolce.
Existují samozřejmě protipóly. Lidé, kteří se
domnívají, že každý problém je tu proto, aby
se vyřešil. Pro tyto lidi existuje společné
pojmenování – workoholik. Myslím si, že
člověk neodstraní všechny problémy, pokud
bude neustále usilovně pracovat. Pravda,
existují jedinci, pro které je práce v zaměstnání vším. V žebříčku hodnot je pro ně nad
rodinou i přáteli. Ale když se nad takovýmito lidmi zamyslíte, ukažte mi člověka, který
by na smrtelné posteli vzpomínal, jaké to
bylo krásné, když chodil z práce domů pozdě
a totálně vyčerpaný.
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Říká se, že největší umění je umění odpouštět. Kolikrát se vám již stalo, že jste prožili
„bezesnou“ noc, abyste našli a případně
usvědčili viníka, který vám způsobil tu či
onu nepříjemnost? Je znám výrok zakladatelky Červeného kříže Clary Barton. Jedna
její přítelkyně jí připomněla nepříjemnou
událost, která Claru v minulosti postihla.
Nepříjemnost, kterou zavinila druhá osoba.
Clara přítelkyni odpověděla: „Pamatuji si
zcela přesně, že jsem na to již zapomněla.“

Jedno staré čínské přísloví praví:
Pokud si děláte plány na jeden rok – vysazujte rýži.
Pokud si děláte plány na desetiletí – vysazujte stromy.
Pokud děláte plány na staletí – rozvíjejte
lidi.
Bridž je hra, která stmeluje lidi. Hra, která
vyžaduje neustálý duševní rozvoj a představivost, loajalitu k partnerovi i k ostatním. Při
této hře musíme neustále řešit herní problémy nejen svoje, ale i při komunikaci s partnerem a v neposlední řadě se od nás očekává, že dokážeme odpustit nejen sami sobě,
ale i partnerovi jeho chyby. Pravda. Je rozdíl, pro jaký způsob hry se rozhodneme.
Pokud hrajeme jen a jen na vítězství, musíme ve větší míře podstupovat riziko. Někdy
se však riziko změní na hazard a celkový
výsledek je fatální. Mnozí z nás hrají tak,
aby neprohráli. To však vede pouze k průměrnosti. Chceme-li však dosahovat těch
nejlepších výsledků, musíme udělat vše pro
to, abychom neustále odváděli ten nejlepší
výkon, jakého jsme v dané chvíli schopni.

Říkat pravdu a být upřímný, to se mezi lidmi
nejvíce cení. Pro někoho je však velmi obtížné být upřímný sám k sobě. A tady je na
místě opravdová ostražitost. V našem podvědomí je všechno to, co řekneme sami sobě
– pravda. Mohu lhát všem, jenom ne sobě.
Podvědomí nedokáže rozlišit pravdu a lež.
Proto buďte opatrní. Je třeba myslet pozitivně a podvědomí pro nás začne pracovat
pozitivním směrem.

Alfred Nobel je vynálezce dynamitu a dalších výbušnin. Ještě za svého života získal
nesmírné bohatství, žil si v přepychu a slávě
a obdivu celého světa… Když mu zemřel
bratr, noviny si spletly křestní jméno a otiskly nekrolog Alfreda: „Zbohatl, protože dal
lidem možnost zabíjet se v nebývalém
množství.“ Nobel byl tímto nekrologem
otřesen. Prvotně předpokládal, že jeho vynález se dá využít především k mírovým účelům. V té chvíli začal přemýšlet a rozhodl se.
Své bohatství nabídl jako odměnu za humanitární činnost lidstva.


Nové třídy
Jaroslav Hájek

Za výsledky v loňské sezóně 2005/2006 (a
samozřejmě i v mnoha předchozích letech)
se mezi mistry zařadil Michal Zadražil. Tato
výkonnostní třída je udělována doživotně, a

Michal se tak dostal mezi plejádu našich
špičkových hráčů. V příštím roce má stejnou
šanci Bohumír Zajíček. Pokud se mu podaří
splnit mistrovskou podmínku (tzn. dostat se
v počtu dosažených SB v sezóně mezi 2%
nejlepších, což bývá zhruba dvanáctka hráčů), bude to už počtvrté za sebou. Kdyby se
mu to v této sezóně nepovedlo, musel by
v pozdějších letech sesbírat tyto podmínky
dvě.
Novými kandidáty mistra se stali Milan
Macura, Michal Kopecký, Jan Pivnička,
Zdena Tomčíková, Pavla Svobodová, Jiří
Mašek, Zdeněk Pírek a Martin Sigmund.
Loňská sezóna byla tedy na nové kandidáty
úrodná, loni této výkonnostní třídy dosáhl
jediný bridžista. Jiní hráči o tento titul přišli,
jsou to Miloš Fládr, Miroslav Číža, Aleš
Medlín a Pavol Marinkovič. Další tři hráči
jsou pro příští sezónu v ohrožení. Pokud se
jim nepodaří splnit kandidátskou podmínku
(prvních 5% v hodnocení SB), pak Roman
Hlaváč, Vladimír Machát a Jan Martynek
senior o tuto výkonnostní třídu také přijdou.
Novými držiteli 1. VT jsou Viktor Urban,
Jiří Bráza, Vlastimil Polanský, Libor Horák,
Pavel Horák, Alexandr Kocián, Vladimír
Vicher, Luděk Kubšovský, Pavel Jabornický,
Lukáš Teichmann, Václav Frank, Matěj
Petrásek, Soňa Heroutová, Kamil Žylka, Petr
Plhal, Jan Pešout, Gabriel Kovács, Jan Novotný, Eva Suchá, Miroslav Hartmann, Miroslav Staněk, Lubomír Kořínek, Michal
Humpál, Jiří Täuber, Petr Heppner, Gabriel
Noga, Milan Knápek a Klára Kovářová.
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Novými držiteli 2. VT se stali Tamara Dyková, Věra Malá, Lumír Ochvat, Jan Kňourek, Jiří Motan, Jaroslav Pospíchal, Vlastimil
Daněk, Lenka Šmidtová, Ivan Říha, Jan
Chura, Rostislav Krhut, Magdaléna Tichá,
Kateřina Tichá, Lukáš Galuszka, Jakub
Wasilewski a Daniel Suchý.

Zemřel Roman
Hlaváč
Dušan Šlachta

Novými držiteli 3. VT po loňské sezóně jsou
Milan Pospíšil, Jaroslav Prostecký, Pavel
Selucký, Vratislav Janko, Alexandr Fuchs,
Petra Danišová, Zdeněk Lutovský, Zoša
Vyoralová, Pavel Sikora, Štěpán Harwot,
Elena Hajdoková, Jan Ručka, Jiřina Gerhardová, Jakub Lahuta, Pavel Snopek, Karel
Pexa, Libuše Gerychová, Dana Liegertová,
Metoděj Novotný, Milada Coufalová a Eva
Rokosová.
A konečně mezi držitele 4. VT se nově zařazují Jiří Červenka, Helena Španihelová,
Martin Adamíra, Tomáš Swartjes, Alena
Kosařová, Lenka Skákalová, Marek Foff,
Miroslav Glac, Jaroslav Petrásek, Blanka
Petrásková, Michal Valíček, Vojtěch Šindelář, Adam Janas, Ondřej Gallik, Veronika
Auxová, Romana Katzová, Dana Horáková,
Marie Míčová, David Hradecký, Ludmila
Moserová, Jakub Majer, Michaela Richterová, Štěpán Kvasnica, Petr Pick, Renata
Vronská, Wlodzimierz Zieleniec, Iva Čermáková, Jiří Tykvart, Jaromír Vaněk, Petr
Herrmann, Isabela Santusová, Nelly Štáfková, Blahoslav Čermák, Stanislav Mikolajek,
Jaroslav Honajzer, Anna Kaderová a Pavel
Janda.
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Naposledy hrál Roman Hlaváč turnaj v našem klubu 8. srpna. Pak začal hrát s krutým
soupeřem jinou hru, do které dostal rozdány
karty, s nimiž nemohl vyhrát.
2. listopadu zápas prohrál. Přestože hrál
dobře a vždycky fér.
Bylo mu 36 let.
Za BK Roznov Dusan Slachta a Petr Nesvadba


Přijďte si s námi
zahrát bridž
Eva Dítětová

Bridž je karetní hra. Je to nejpopulárnější hra
na světě, kterou hrají miliony lidí ve všech
státech světa. Hra, kterou mohou hrát pro
radost rodiny doma nebo hráči v klubech,
hra, kterou hrají politici, populární osobnosti
i manažeři. Známá scéna z potápějícího se
Titaniku, kdy nejen na horní palubě hraje
orchestr, ale i v salónu dohrávají hráči v
klidu svou partii bridže, když předtím odmítli vstoupit do člunů, dokud nebudou zachráněny ženy a děti, jistě o něčem vypovídá.
Bridž si zahráli po vyřešení Karibské krize
například americký prezident John Kenedy s
Jackelinou proti Chruščovovi s jeho ženou,
která měla se zvládnutím základů bridže v
rychlokurzu podle očitých svědků prý velké
potíže, ale přesto se bridž hrát naučila. Velký
příznivec a skvělý hráč je i známý herec
Omar Sharif a mnoho dalších osobností.
Stále častější je i situace, kdy dohodnete
velký obchod ve svém klubu, na hřišti golfu
nebo u partie bridže. A bridž je určitě snazší
a levnější varianta. Ostatně i nejbohatší lidi
světa včetně Warrena Buffeta a Billa Gatese
můžete potkat na bridžových turnajích. Ale
bridž je především zábava a najdete u něj
mnoho nových přátel.

kluby, kam si můžete zajít. Jejich seznam a
hrací dny jsou na webové stránce Českého
bridžového svazu www.bridgecz.cz. O bridži
vyšlo také mnoho knih, které již možná
nejsou v knihkupectví, ale právě v klubech
vám podají další informace a můžete se
přihlásit do kurzu. A co se týče škol, je u nás
již několik gymnázií, kde se bridž vyučuje.
Ve světě, například v Polsku nebo Švédsku,
je dokonce bridž vyučován na většině středních škol jako nepovinný předmět. A v neposlední řadě byl bridž již hrán na několika
olympiádách jako předváděcí sport a Český
bridžový svaz je členem Českého olympijského výboru a ČSTV.
O tom, že bridž hrají i další známé „osobnosti“ svědčí i partie z Flemingovy knihy „Moonraker“, kde James Bond vyhraje na zloducha Draxe nejvyšší možný závazek, velký
slem, i když Drax má prakticky všechny
vysoké karty. Škoda, že jste nemohli vidět,
jak se Drax po skončení partie tvářil.
Zásady
Zkuste si hned vzít karty a ukážeme si jednotlivé zásady, které platí při hraní bridže.
Uvidíte, že to není složité. Bridž hrají 4
hráči, vždy dvě dvojice proti sobě. Jediné, co
potřebují, je stůl, židle a balíček 52 žolíkových karet (bez žolíků). Rozlišují se čtyři
barvy po 13 kartách. Nejnižší karta v barvě
je 2 a pak následují 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K a
nejvyšší karta je A.

U nás sice zatím nejsou, jako je tomu v zahraničí, bridžové školy, kterými projdou
milióny hráčů, ale ve větších městech jsou
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♠
♥
♦
♣

piky
srdce
kára
trefy

Hráči se dohodnou nebo vylosují složení
dvojic, které se posadí u stolu proti sobě, a
rozdávající hráč dá sejmout balíček dobře
zamíchaných karet hráči po pravici. Pak
rozdává ve směru hodinových ručiček karty
po jedné. První kartu dostává hráč po levici
rozdávajícího. Každý hráč tedy dostane 13
karet. Pro uložení karet po skončení hry se
používají krabice, ve kterých se rozdání
může v nezměněné podobě přenést k vedlejšímu stolu, kde lze sehrát naprosto stejná
partie. Výsledky je pak možné objektivně
porovnat.
Licitace
V první etapě hry se dohodne závazek, to je
počet zdvihů (v některých jiných karetních
hrách se používá název štychů), které hráči
získají. Hráči se zavazují, kolik získají zdvihů, pokud bude jmenovaná barva trumfy.
Další na řadě se vždy musí zavázat k vyššímu závazku nebo pasovat, případně kontrovat či rekontrovat. Konečný závazek je ten,
po jehož nabídnutí všichni tři ostatní hráči
použijí hlášku pas.
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Sehrávka
Druhou etapou bridžové partie je sehrávka,
při které hráč, který první na své lince při
dražbě jmenoval druh (=barvu) výsledného
závazku, se stává sehrávajícím. Cílem hry je
získat co největší počet zdvihů, alespoň však
počet, ke kterému jsme se v dražbě zavázali.

První výnos má hráč po levici hlavního hráče. Partner sehrávajícího (hlavního hráče) se
nazývá tichý hráč. Ten po prvním výnosu
vyloží své karty na stůl lícem vzhůru a dále
se již této partie aktivně neúčastní a jeho
kartami disponuje hlavní hráč. V detektivkách občas odchází vraždit, protože má
dokonalé alibi, že trávil nepřetržitě celý
večer u bridže. Hlavní hráč by měl partnerovi za list poděkovat, a to i v případě, že je
jím nepříjemně překvapen.
Do zdvihu postupně ve směru hodinových
ručiček přidávají všichni 4 hráči. Zdvih získá
ten, kdo přidá nejvyšší kartu zahrané barvy
nebo nejvyšší trumf. Do dalšího zdvihu
vynáší ten, kdo získal předchozí zdvih.
Při barevném závazku jsou karty jedné barvy
určeny jako trumfy. Trumfem lze přebít
jakoukoli kartu jiné barvy. Každý hráč musí
hrát kartu stejné barvy jako je první zahraná.
Pro hodnotu zdvihu je jedno, zda do něj
hráči postupně přidali J, Q, K a A nebo 2, 3,
4 a 5.
Pokud někdy dostanete karty, které jste již
měli v ruce, jde jistě o připravené rozdání,
protože možných listů je 53 644 737 765 488
792 839 237 440 000. 

Po této dražbě nevidím situaci nijak růžově.
Mám 7 zdvihů shora a 3 misfitové barvy,
tudíž potřebuji, aby se alespoň dvě z nich
podělily 3–3 (což vyjde, pokud Západ zahájil
s rozlohou 6331), nebo aby vypadla druhá
dáma piková, což je po zahájení Multi díky
mým honérům v této barvě docela nereálné.)

Můj první
skvíz
Magda Tichá

V úterním klubu jsme proti Markétě s Bárnym sehrály zajímavou partii. Díky mnoha
indikacím z dražby se mi podařilo vymyslet
můj první skvíz, z čehož jsem měla obrovskou radost ☺.
Rozdával Západ, oba v druhé:
♠J109
♥A642
♦A74
♣K43
♠Q76532
♥QJ10
♦QJ
♣82
♠AK
♥K75
♦9652
♣A765
Západ
Barny
2♦
2♠
pas

Výnos ♦Q.

Sever
Katka
kontra
pas
pas

Východ
Markéta
pas
pas
pas

♠84
♥983
♦K1083
♣QJ109

Jih
Magda
pas
3 BT

hlavnímu hráči komunikaci, zůstává nám
jediný nebezpečný výnos, a to trumf.

Lámejte si
hlavu - řešení

Hlavní hráč nyní nestihne přebít dvě kára, a
tak musí zkusit srdce. Sever ale srdcový
výnos propustí a pak již získá srdcový nebo
kárový porážející zdvih podle toho, co hlavní
hráč zahraje.

Tomáš Fořt
Problém 1

Volím vyčkávací taktiku, a tak výnos ♦Q i ♦J
propouštím a využívám toho, že se Západ
bojí vynést pik od šesté dámy. Naštěstí Východ nespatřil možnost, jak skvíz znemožnit,
tedy převzít kluka kárového králem – má
pod ním i desítku – a vrátit káro do esa, čímž
by získali tři kárové zdvihy, nejspíš nečekal,
že mám v ruce čtyřlist.
Můžu pustit ještě dva zdvihy, a tak propouštím i ♥Q, ♥J již beru králem a propouštím
tref. Východ bere zdvih a vrací káro, které
beru esem na stole. Rozlohy obou hráčů jsou
tedy jasné (6322 a 2344) a jedinou možností
je trefo – kárový skvíz, pokud se srdce dělí
3–3. Odehrávám ♥A, k mé veliké radosti oba
obránci přiznávají a skvízovací karta je na
světě. Po odehrání ♠AK se vracím na stůl
♣K a na třináctou srdci Východ nemá dobrý
odhoz. Po odhození ♦K se vzdávám trefy,
přecházím ♣A do ruky a odehrávám již nejvyšší káro.
Bohužel nejen na našem stole obránci zaspali, Jarda s panem profesorem nechali pár
Herout – Varta také tento závazek splnit, a
tak jsme i přes mou krásnou sehrávku získaly jen dělený top☺. 
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Na ME ve Varšavě až 12 hlavních hráčů
splnilo 4♠. Najdete cestu jak je porazit?
Krabice 18, rozdával Východ. NS v druhé.

Takovou obranu našli na ME Italové Fantoni
– Nunes, i když ti bránili 5♠.
Problém 2

♠J105
♥A3
♦KQJ63
♣AQ10
♠K84
♥J8754
♦5
♣KJ62

Jak rozehrajete následující kombinace, abyste získali čtyři zdvihy?
a)
♠AJ43
♠AQ9763
♥KQ9
♦1074
♣9

♠K1092

b)
♠AJ43
♠K1082

♠2
♥1062
♦A982
♣87542

Hlavní hráč splní po károvém výnosu. Ten
mu umožní přebít dvě kára a trefovým snapem se potom dostane zpět na vytrumfování.
Splní i po srdcovém. Pokud by Sever vzal, je
10 zdvihů shora, a pokud propustí, musí
hlavní hráč hned vynést káro, aby zabránil
srdcovému přebitku. Pak ale opět splní,
protože do zdvihu se bude dostávat jen Sever. A protože trefový výnos jen usnadňuje
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c)
♠AJ43
♠K952

a) Tuto kombinaci musíte uhodnout nebo v
praktické partii dopočítat z dalších indikací.
Můžete si trochu zvýšit šanci i bridžovou
psychologií a vynést z ruky desítku s úmyslem vzít ji na stole esem. Někdy Západ pokryje nebo alespoň zaváhá.
b) Zde se nemůžete zajistit proti Q9xx u
Západu. Tak se alespoň zajistěte proti této

Silný pas

Rozdával Sever, oba v první.
N
E
S
W
2♣
pas
2♦
pas
pas
pas…
2♥

hru. Já jsem z jeho pasu zase věděl, že v
kárech pomoc najdu, a 5♥ byla výzva, aby
partner s dobrými trumfy dorazil na slem. To
bylo za +13 IMP.

Anatol Filip

N-S 6 zdvihů,

Přemýšleli jste někdy, jestli by se nehodilo
český bridž poněkud oživit? Například povolit nějaké nové konvence, nebo dokonce celý
systém? Třeba silný pas. Když už o tom
píšu, hráli jsme s Edou Veleckým dost hodně
proti nejsilnějšímu páru hrajícímu Silný pas
– Balicki-Zmudzinski. Ve špičkových soutěžích možná nejvíc z České republiky. Tohle
vše berte tedy jen jako úvod do problematiky.

Otevření 2♣ znamenalo 8-12 a 5-4 v červených nebo černých barvách s drahým
5-listem. Otázka 2♦ od 13 bodů. No, byl
jsem vyblufován. Ztráta 8 IMP.

Na ME v Mentonu 1993 jsme v zápase udělali několik hráčských chyb, nicméně protihra proti Silnému pasu fungovala, například
v těchto rozdáních (Balicki-Zmudzinski EW):

rozloze u Východu a vyneste eso a pak kluka.
c) Pokud chcete čtyři zdvihy, musíte zde nést
malou do kluka hned. Připojistíte se tím proti
singl dámě u Západu. Kdyby byla singl u
Východu, neuděláte čtyři zdvihy nikdy. A
jak byste rozehráli poslední kombinaci na tři
zdvihy?
Na tři zdvihy je známá bezpečná sehrávka.
Odehrajete eso a pak zahrajete malou do
devítky, případně přejdete a zahrajete malou
do kluka.
Problém 3

Po zahájení Západu 4♣ sehráváte 7♠.
Rozdával Západ, oba v druhé.
♠KJ10
♥KJ2
♦QJ5
♣Q1072
♠2
♠8654
♥106
♥9543
♦83
♦K1094
♣AK986543
♣J
♠AQ973
♥AQ87
♦A762
♣Vše záleží na přesném načasování. Jednou
trumfnu, stáhnu čtyři srdce, na poslední
zahodím káro, pak stáhnu dvě kára a dohraji
partii křížem.
Průměr na partii z ME ve Varšavě byl 890
pro NS a nejčastější závazek 4♣ kontra -4 za
1100. 

Další partie byly lepší. Osobně se mi velmi
líbilo toto rozdání:
♠ AQ6
♥ K2
♦ Q962
♣ 10864

Vytvořili jsme systém protihry, který jsme
postupně precizovali. Až k mé lítosti Balicki-Zmudzinski přestali Silný pas hrát, protože byl postupně zakazován na všech úrovních turnajů kromě té nejvyšší. Úplně první
rozdání na ME v Turku 1989 bylo pro nás
špatné (Balicki-Zmudzinski N-S:)
♠ 87
♥ QJ962
♦ J985
♣ A4
♠ K532
♥ AK3
♦ AK7
♣ J72

+100

♠♥ J7643
♦ A753
♣ AKQJ

♠ 8532
♥ AQ105
♦ K108
♣ 73
♠ KJ10974
♥ 98
♦ J4
♣ 952

Rozdával Jih, oba v druhé.
N
E
S
W
1♦
kontra
pas
pas
1♠
2♥
pas
4♥
pas
5♥
pas
6♥
pas…

♠ QJ9
♥ 84
♦ Q63
♣ KQ1093
♠ A1064
♥ 1075
♦ 1042
♣ 865

1♦ = 0-7 a kontra zatím trestná od 13, kára
3+. Po mých 2♥ Edo věděl, že všechny jeho
body jsou zlaté, a s přehledem dorazil na
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♠ AQ107
♥ AK42
♦ J943
♣A
♠ K652
♠ 94
♥ J1076
♥9
♦ 102
♦ AK765
♣ J92
♣ Q10653
♠ J83
♥ Q853
♦ Q8
♣ K874

Rozdával Jih, E-W v druhé.
N
E
S
W
pas
1♦
kontra pas
pas
rekontra
pas
pas
pas
1♠
kontra 1 BT
kontra pas
pas
2♣
kontra pas…
E-W 6 zdvihů, +500. Pikový král bohužel
seděl, takže jsme vydělali jenom 2 IMP proti
4♥+1.

♠4
♥ J9763
♦ 832
♣ QJ105
♠ J762
♥ A5
♦ K75
♣ A632

♠ Q985
♥ K10
♦ A94
♣ K874
♠ AK103
♥ Q842
♦ QJ106
♣9

Rozdával Západ, oba v druhé.
N
E
S
W
1♥
pas
2♣
kontra rekontra
2♥
2♠
pas
3♠
pas
4♠
kontra pas…
EW 8 zdvihů, +500
1♥ je 8-12, ♥ 0-2 nebo 6+ a jediný forsing by
byl 1♠. Takže jsem věděl, že 4♠ je hodně
napnutý kontrakt a se špatnou trumfovou
rozlohou nepůjde. Bohužel naši na druhém
stole výsledek zopakovali.
I když to s tématem nesouvisí, půvabné bylo
toto rozdání z Olympiády 1996 na Rhodosu
(Balicki-Zmudzinski N-S). Vypadalo přibližně takto:

♠ Q8x
♥ AQJ98x
♦x
♣ 10xx
♠ 109x
♠ AJ
♥ xx
♥ 10xxx
♦ xxx
♦ xxxx
♣ J9xxx
♣ Kxx
♠ Kxxxx
♥K
♦ AKQJx
♣ AQ

♠ J742
♥ AQ9
♦ QJ8
♣ KQ5
♠ A853
♥ J1074
♦ K7
♣ A64

to mohli nehrající projít Ladův kraj podél
řeky nebo vyšplhat na blízký hrad Zlenice.

♠ K109
♥ 65
♦ A1096
♠ J973
♠ Q6
♥ K832
♦ 5432
♣ 1082

Balicki hrál na Jihu 6 BT a Edo vynesl tref.
Hlavní hráč vzal ♣K esem, stáhl ♥K a vynesl
♠K, na kterého Edo přidal ♠10 a já ♠J. Následoval malý pik, malý pik a Balicki se
zamyslel. ♠10 od Eda bylo hezké zahrání a
docela vypadalo, jako kdyby měl ♠A10x.
Nakonec hlavní hráč položil ♠Q, kterou jsem
vzal, vrátil tref a bylo to s třemi pády. To se
docela hodilo, protože na druhém stole dokázali Poláci porazit 7♠ pouze jednou.
Pokud si pamatuji, od našich spoluhráčů v
týmu jsme dostali na všechna tato dobrodružství pouze jedinou reakci. Šlo o toto
rozdání (Balicki-Zmudzinski N-S):
Rozdával Sever, N-S v druhé.
N
E
S
W
pas
pas
1♦
pas
1♥
pas
2♥
pas…

Pas N byl 13+ a 1♦ 0-7. Pas na 1♦ oznámil
maximálně12 špatných bodů. Kdyby Balicki
věděl, že trumfy nejsou 3-3, měl by ve 2.
zdvihu zahrát opatrně pik k ♠Q (s předběžným úmyslem snapovat na stole) a padnout
jenom jednou. Výsledek rozdání mě u stolu
docela potěšil, měli jsme +300 z ničeho. Na
druhém stole ovšem Poláci dali kontra na 1
BT, které byly nakonec -2 za -500. Naši
partneři nám po turnaji řekli, že jsme tuto
partii zahráli špatně a že Východ měl dát
kontra na 2♥. „Bylo by to za +800 a namísto
ztráty 5 IMPů bychom jich získali 7.
ZAZDILI JSTE 12 IMPů!!!“ 
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Hrálo se ráno i večer a součástí víkendu byla
i přednáška na téma bloky. A zde jsou výsledky jednotlivých turnajů.

Eva Dítětová

Čtvrtek – odpoledne – úvodní, 22 dvojic
1. Kulišanovi
69.77 %
68.41 %
2. Dohnálek – Fořt
3. Čech – Sůra
61.82 %
4. Rovinská – Talpa
60.23 %
5. Čechová – Čech Jar.
58.64 %

Další pohodový bridžový týden proběhl ve
Zlenicích na Sázavě koncem měsíce září.
Počasí bylo sice již dost bridžové, ale i přes-

Čtvrtek večer – skupina A, 19 dvojic
1. Čechová – Čech Jar.
66.67 %
2. Dohnálek – Fořt
63.13 %

Zlenice 2006

Výnos: ♥6
N-S 5 zdvihů, +300

Do hotelu Hláska, kde se hrálo, bylo možné
se dostat klasicky po silnici nebo využít
poslední přívoz na Sázavě. Oblíbeným turistickým cílem bylo přejet přímo od hotelu
přívozem k výletní restauraci na protějším
břehu, tam se posilnit před cestou zpět a
nechat se převézt opět zpátky.
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3. Petrovští
4. Severská – Bečka
5. Klas – Literák

61.62 %
58.08 %
57.58 %

Věkový ani výkonnostní limit nebyl v turnajích nijak omezen.
Čtvrtek večer – skupina B, 10 dvojic
1. Gerychová – Kohoutek
66.07 %
2. Štáfková – Marteová
52.38 %
52.38 %
Hadačová – Mayer
4. Jandovi
51.19 %
5. Liegertová – Vyoralová
50.60 %
Pletichová – Železný
50.60 %
Pátek – Jackpot, 18 dvojic
1. Čech Jar. – Frabša
2. Paříková – Vacková
3. Petrovský – Sůra
4. Roninovi
Dohnálek – Fořt

67.61 %
63.64 %
57.84 %
54.26 %
54.26 %

Pátek večer – skupina A, 23 dvojic
1. Čechová – Čech Jar.
66.59 %
2. Dohnálek – Fořt
63.64 %
3. Orel – Hradecký
59.77 %

4. Rovinská – Petrovský
5. Paříková – Vacková

59.32 %
57.27 %

Pátek večer – skupina B, 8 dvojic
1. Krajícovi
2. Štáfková – Marteová
3. Skákalová – Mayer
4. Jandovi
5. Zbořilová – Picková

75.40 %
57.94 %
50.00 %
49.21 %
48.41 %

Sobota – jackpot, 19 dvojic
1. Rovinská – Talpa
2. Paříková – Vacková
3. Čechová – Frabša
4. Rokosová – Sůra
5. Vyoralová – Skákalová
6. Pick – Zieleniec

61.36 %
59.85 %
56.31 %
55.56 %
55.05 %
54.55 %

Sobota – odpoledne, 17 dvojic
1. Rokosová – Severská
2. Vronská – Čech Jar.
3. Štáfková – Sůra
4. Krajícová – Roninová
5. Petrovská – Nachtigall

64.29 %
61.07 %
59.29 %
58.93 %
57.50 %

♠KQ53
♥♦10973
♣A10863
♠964
♥K842
♦J62
♣J95
♠A102
♥1052
♦KQ854
♣Q4
Neděle – jackpot, 20 dvojic
1. Kulišanovi
2. Fořt – Literák
3. Pick – Zieleniec
4. Petrovští
5. Liegertová – Vyoralová

64.39 %
63.89 %
60.86 %
59.85 %
59.60 %
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Západ
Sever Východ
Gerychová Literák Čech Jan
1♥
2♥
5♦
5♥
pas
6♦
kontra

Jih
Fořt
2♦
pas*
pas…

Už zásah 2♦ nebyl moc silný a forcing pas na
5♥ byl již optimistický až příliš. Na druhou
stranu soupeři padnou na 5♥ jen za 500. A
při předpokládaném stažení piků před trefy
se může téměř jistě dostat obrana do problémů a bude to ještě levnější.

Sobota večer – skupina A, 20 dvojic
1. Klas – Literák
64.14 %
2. Kulišanovi
63.89 %
61.62 %
3. Čech Jar. – Čechová
4. Severská – Bečka
59.60 %
5. Dohnálek – Fořt
54.55 %
Sobota večer – skupina B, 10 dvojic
1. Nosková – Murmaková
61.31 %
2. Jandovi
56.55 %
3. Hadačová – Mayer
53.57 %
4. Pletichová – Železný
51.79 %
5. Štáfková – Marteová
50.60 %

♠J87
♥AQJ9763
♦A
♣K72

Nejvíc cen si odnesli Květa a Jarda Čechovi.

A na závěr jeden slem na málo bodů z posledního turnaje. NS v druhé, zahajuje E.
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V každém případě i Východu se konečný
závazek 6♦ zdál vysoký a vyjádřil to návrhem na zdvojnásobení sazeb. Partnerka
vynesla srdce, které hlavní hráč přebil na
stole. Soupeři mohou závazek vždy porazit,
ale po trumfu ze stolu není cesta tak zřetelná.
Východ tedy sebral králem a první podmínka
byla, že nemůže trumfnout zpět. Tref také
nemůže zahrát, a tak nakonec zvolil srdce.
Hlavní hráč opět přebil na stole, a pokud by
zahrál pik do esa a přebil třetí srdci, byl by

na nesprávném místě v nesprávnou dobu. Ze
stolu by nebylo návratu. Zahrál tedy pik ze
stolu a položil desítku. Když vzala zdvih,
přebil srdce, vrátil se do ruky na pikové eso,
dotrumfoval a zahodil tref na čtvrtý pik.

Květa a Jarda Čechovi proti Honzovi Čechovi a Libušce Gerychové.


Když dva
dělají totéž
Jarmila Kulišanová

Na pěkném bridžovém výjezdu ve Zlenicích
jsme se při jednom večerním páráku potkali
s Tomášem Fořtem jako soupeřem. S primérkou a KJ1098x v karech jsem zahájila 1♦
a po delší dražbě měl můj partner sehrávat
manche v drahé. Tomáš byl na výnosu, vynesl ♦A a pokračoval jinou barvou. Můj
partner, který měl v ruce dubl karo, vytrumfoval, odehrál karového krále (s povděkem

přijal karový odhoz od Tomáše) a impasoval
dámu u druhého soupeře proti trumfům.
Tomášův partner přidal na kluka malé karo,
Jirka odhodil ztrátovou kartu, ale k údivu
všech vzal štych Tomáš, který vynesl od
AQx v karech. Všichni jsme obdivně ocenili
jeho fintu a my jsme (sice ne s radostí, ale s
respektem) přijali nulu.
Uběhlo pár dní, v BKP se hrál jiný párák.
Soupeř po mé levici zahájil přirozeným
trefem a po delší dražbě měl jeho partner
sehrávat manche v drahé. Velice jsem se
zaradovala, protože jsme měla v ruce AQx v
trefech a už jsem se těšila, jak uplatním
„Fořtův blafák“. Ovšem smůla! Na stole se
sice také objevil pětilist trefový, ale vedený
klukem. Ukázalo se, že hlavní hráč má v
karech třetího krále a navíc měl můj partner
trumfové eso. Při správné obraně by Jirka
podehrál karového krále, dostal ode mne
snap a závazek by se jednou porazil. Takhle
se závazek splnil docela snadno a s nadzdvihem. Místo očekávaného obdivu přišel ode
všech jen údiv, a to od mého partnera ne
právě příjemný. Takže: když dva dělají totéž…


Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
Problém 1
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy.
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Západ
*)

Sever
1♠*)

Problém 1

Východ Jih
pas
?

12+, 5-list

Jih ♠K754

♥AKQ542

♦A65

♣-

Problém 2
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1 BT*) pas
2♦**)
pas
pas
pas
2♥
kontra
pas
2♠
?
*)
12-14
*)
transfer na srdce

Jih ♠1065 ♥KQ532 ♦2

♣A987

Problém 3
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
kontra
2♦
pas
pas
2♠
pas
?

Jih ♠632 ♥54
Odpovědi:
Problém
Vozábal
Svoboda
Filip
Martynek ml.
Frabša ml.
Pěkný
Čtenáři

26

♦KJ73

♣A643

5♣
5 BT
2♥
3♣
2♥
5♣
2♥

pas
kontra
kontra
3♣
kontra
pas
3♣

4♠
2 BT
3♠
4♠
2 BT
3 BT
pas

David Vozábal:
5♣, Exclusion Blackwood. Tato konvence je
v podobných rozdáních velice užitečná. Je to
dotaz na klíčové figury stejně jako za normálních okolností hláška 4 BT, odpovídající
si ale nezapočítává eso trefové, protože se ví,
že naproti je šikena. Pomocí této dohody se
dají elegantně dražit malé i velké slemy, kdy
nám chybí eso, které ale není díky šikeně v
jednom z listů potřeba.
Otakar Svoboda:
5 BT, typický list pro GSF Josephine. Zahajitel s AQ v pikách draží 7♠, s jednou topfigurou má hlášky 6♦, 6♥ a 6♠. Do sedmi
dorazím po odpovědi 6 piků – partner by měl
mít AJxxx nebo Axxxxx.
Anatol Filip:
2♥. V dalším kole uzhodním forsingem piky
(2♠-4♣, nebo 2BT-3♠ apod.). Výhodou hlášky 2♠ je to, že vydražím správný slem, když
partner zvýší srdce a má náhodou např.
Qxxxx,Jxx,Kx,AKx.
Jan Martynek mladší:
3♣, které v systému 2/1 znamenají 16+, 4listý fit, dotaz na délku trumfů/krátkost/sílu
listu se záměrem následně nadražit šikenu
trefovou (5♣), dát pikový allum (5 BT) a
pokud to bude nezbytné (z odpovědi na
dotaz 3♣ budu vědět počet piků u partnera)
zeptat se na dámu trumfovou. Obecně vzato
si myslím, že jediný problém této partie je
umět se zeptat na esa a dámu trumfovou tak,
aby partner věděl, že o trefové mi zrovna
nejde. Nabízí se tak např. hláška 5♣ rovnou
jako exclusion blackwood nebo (např. u
"Oty") 4♣ ukazující rovnou šikenu a násled-

ně 4 BT, které musí být allum bez zohlednění trefového esa. Samozřejmě se mi může
stát, že u partnera najdu 5 pikových blotek s
body koncentrovanými v levných barvách,
ale pak budou piky určitě 2–2 s esem před.
Zdeněk Frabša mladší:
2♥, nejen polská škola učí, že pokud máte
dobrou boční barvu je potřeba ji ukázat.
Navíc list je příliš silný, Splintery se obvykle
hrají se sílou do cca 15 FB a bez dobré boční
barvy. Americká škola je dosti rozporuplná,
někteří vždy ukazují krátkosti, jiní draží
dobrou barvu. Pokud bude partner opakovat
(pevně věřím, že ze slabosti) 2♠, pak ukáži
krátkost v trefách.
Pavel Pěkný:
5♣. Myslím, že mám skoro ideální list na
použití tzv. Exclusion Blackwooda (fituji
piky, ukazuji trefovou šikenu a zároveň se
ptám na esa s vyloučením trefového). Po 5♦
(jedno eso) se ještě zeptám na trumfovou
dámu hláškou 5♥ (partner by měl se
6+listem pikovým dámu nadražit i bez ní,
protože ví, že ji nebudeme potřebovat).
Čtenáři:
S takovou kartou mám pocit, že přišly Vánoce. Za nejlepší pokládám 5 BT. Ota Svoboda
mi promluvil z duše. K podobnému výsledku
vede i Exclusion Blackwood, ale není u něj
bez dodatečných dohod možnost zhodnocení
esa a rezervy v délce, která se u klasické
Josephine přímo vyjádří.
Volba jiné hlášky než 5 BT nemusí nutně
znamenat, že ji hráči nechtějí později použít.
Toli Filip uvedl pěkné argumenty pro to, zda
v klidu nezjistit, zda nebude lepší srdcový

závazek, ale nebezpečí, že se partner v nestřeženém okamžiku chopí iniciativy, je
podle mého názoru větší.
Čtenáři nevolili přímý dotaz vůbec a dávali
přednost hlášce 2♥ v 44%, případně 4♣ 25%
a 3♥ 19% a popisovali svou kartu. Za všechny alespoň jednu typickou odpověď. Karol
Lohay (Košice): „2♥, takú krásnu farbu je
treba ukázať, kvôli veľkému slemu.“
Problém 2
David Vozábal:
Pas. Jiná dražba je příliš nebezpečná. Je to
týmová soutěž, takže nebudu riskovat třeba
500 či 800, když budou karty ležet špatně, za
cenu toho, že vyhraji boj o částečný závazek.
Nikde totiž není napsáno, že má vůbec někdo v této partii fit - Východ musel po pobídkovém kontra partnera něco říci. Můj
partner může mít klidně rozlohu 3253, a
jestli v tom případě něco řeknu, už to zavání
katastrofou. A nakonec – na řadě bude ještě
můj partner, takže pokud mu bude připadat
vhodné soupeře ve 2♠ nenechat, bude mít
možnost.
Otakar Svoboda:
Kontra. Nevím proč nedal Jih alespoň výzvu,
když má list skoro na manšforsing. Může to
teď dohnat.
Anatol Filip:
Kontra, ale jenom s opravdu dobrým partnerem. Ten by měl vědět, že kontruji jenom s
3-listem (jinak bych dražil 2♣, ne 2♦). Samozřejmě máme bodovou převahu. Za normálních okolností mají soupeři po této dražbě pikovou shodu, takže partner má srdcový
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3+ list a zadraží 3♥. Kontra je dobrá pro
případ, že Východ musel dražit 2♠ z nouze i
se 3-listem a partner má slušný pikový 3-list
a třeba jenom dubl srdce. S méně spolehlivým partnerem bych dražil 3♣.
Jan Martynek mladší:
3♣. Soupeři si nadražili alespoň 7, spíš 8
piků na lince. Pokud jich mají 8, naše linka
má (za předpokladu, že partner nezahájil
1 BT s méně obvyklými rozlohami jako s 54
na levných nebo s 6-listem levným) určitě fit
srdcový a pravděpodobně i fit trefový. Horší
situace je, pokud mají piků jen 7 - pak se
může stát, že je celá partie misfitová (na
partnera může vycházet rozloha 3-2-5-3). I
zde je však slušná šance, že alespoň jeden fit
naše linka bude mít. Po chvíli přemýšlení
jsem se tak rozhodl, že partii neopustím a
řeknu 3♣.
Zdeněk Frabša mladší:
Kontra. Hodně záleží na partnerských dohodách. Já tomu říkám kooperativní kontra. S
dublem pikovým partner, jak pevně doufám,
uteče. Je to těžké, hodně bude záležet, proti
komu hraji. Pokud to budou junioři, je kontra
skoro 100%.
Pavel Pěkný:
Pas, myslím, že jestli partner nebude mít na
žádnou akci, až k němu přijdou 2♠, tak bude
opravdu naší největší nadějí na kladné skóre
obrana 2♠. Zkusme povolat na pomoc "zákon". Soupeři mají maximálně osm trumfů, a
pokud je partner nechá hrát 2♠, tak i my
budeme mít nejspíše 7-8 trumfů. Což dává
tak 15-16 zdvihů v partii a můžeme-li splnit
závazek na třetím stupni, tak můžeme zapsat
100-200 za obranu 2♠. Takže pasuji.
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Čtenáři:
Ve skutečné partii by kontra byla nejlepší
akce. A to nejen proti juniorům, jak doporučuje Zdeněk Frabša. Jde o starší partii z 1.
ligy, kdy soupeř byl Ota Svoboda. 3♣ vedlo
k našim pádům, nejlepší bylo kontra – dva až
tři pády u soupeřů. A experti také kontra
často volili. Kdo chce vyhrávat, nemůže si
dovolit nechat příležitosti jen tak proklouzávat mezi prsty.
Čtenáři byli opatrnější a jejich favority byly
3♣ ve 44% a pas 38%.
Problém 3
David Vozábal:
4♠, na první pohled to vypadá, že i když
partner slíbil zhruba od 16ti bodů a 5list
pikový, listy k sobě moc nepůjdou, moje KJ
karové je skoro jistě do singla. Přesto řeknu
manš, a to hlavně z následujícího důvodu.
Zahajitel otevřel 1♦, takže má maximálně
4list srdcový. Odpovídající zvýšil na 2♦ a
nenabídnul 1♥, tedy má maximálně 3, tedy
na partnera vychází nejméně 4list srdcový,
tedy má rozlohu dost blízkou 5413 a mám
dost slušnou šanci manš splnit i při minimu
partnera.
Otakar Svoboda:
2 BT.
Anatol Filip:
3♠. Když není jasné, co zalicitovat, potvrzuji
partnerovu barvu. Nevýhody 2 BT: je to
poněkud podlicitováno a také po případných
partnerových 3♥ by vypadaly moje 3♠ jako
oprava s dublem a 3 BT jako opakování
stejné písničky. Skok na 3 BT po partnero-

vých 2♠ se rovná vložení všech vajec do
jediného koše. Moje 3♠ na jedné straně prakticky vylučují 3 BT, na druhé straně hru
jenom invitují což je O.K. (Moje kárové
body mají pro závazek 4♠ jen mizivou hodnotu). Podstata problému je samozřejmě v
obranném systému, jaký se běžně licituje:
kontra může znamenat prakticky jakýkoli list
od minimálních 4414 až po 21+ s libovolnou
rozlohou. Jih je nucen předpokládat u partnera minimální listy, a když je partner silný,
tak prošvihl jedno licitační kolo (2 BT po 2♦
kdyby věděl, že partner má 16+ bodů).
Jan Martynek mladší:
4♠, u stolu bych je řekl určitě, takže i tady v
panelu. Na alternativní 3 BT bych chtěl mít o
srdci víc a v kárech místo trojky aspoň devítku (spíš desítku).
Zdeněk Frabša mladší:
2 BT. Předpokládám, že partner ještě nabídne svou druhou barvu, nebo bude opakovat
piky. Pasovat skoro nemohu a takto nejlépe
vyjádřím typ listu.
Pavel Pěkný:
3 BT. Z dosavadní dražby vyplývá, že partner má nejspíše rozlohu 5-4-1-3 (partner by
měl mít čtyřlist srdcový, protože Východ má
po této dražbě obvykle maximálně tři a Západ maximálně čtyři). Východ nejspíš zvýšil
jen s károvou dámou a jeho dodatečným
důvodem mohl být pikový singl. To v kombinaci se mým pikovým držením mě odradilo od zvýšení piků a rozhodl jsem se pro
3BT. Je skoro jisté, že Východ nebude nikdy
u zdvihu, takže kára držím rozhodně dvakrát

Čtenáři:
Experti volili mezi popisem typu listu hláškou 2 BT a mezi pikovou podporou a to
často až na 4♠. Čtenáři volili 3♠ ve 31%
společně s na můj vkus až příliš bezpečným
pasem také v 31%.

První malá
dobrodružství

Ne všichni však vybírali konzervativní hlášky. Zbyszek Kowalczyk z Opole ukazuje
polský styl a volí 3 BT: „Vypadá to, že partner má sílu a 5+ list pikový a v tom případě
máme bilans 16 + 8, což dává 24 bodů, a
také máme šikenu károvou na Severu. Naše
kárové body nehrají při pikové hře, ale hrají
při BT. Přitom je našich 16 bodů je za 11-ti
body Západu, proto řeknu 3 BT.“

Také začínáte a
zažíváte svá první
malá dobrodružství
u bridžových stolů?
Pak je tato rubrika
určena právě Vám.
Pozor! Pokročilým
hráčům vstup povolen pouze na vlastní nebezpečí.

Problém není jednoduchý. Já osobně bych
zde raději přímo směřoval do piků, než ukazoval typ listu, protože bezový závazek
pokud půjdeme z tempa na piky, nemůže být
moc dobrý. Ve skutečné partii dal Jih 2 BT,
Sever se s kartou
♠AK8754 ♥AQ63 ♦Q2 ♣8
cítil vydražený a zopakoval piky. Načež
všichni zapasovali a nastalo hledání viníka,
protože v rozdání šlo až 6♠. Oba hráči vlastně dražili správně, ale výsledek tomu neodpovídal.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
kontra
2♦
pas
pas
2♠
pas
2 BT
pas
3♠
pas
pas
pas


Jak je důležitý plán sehrávky
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Eva Dítětová

Na bridžovém víkendu ve Zlenicích byl
turnaj, ve kterém hráli začátečníci ve dvojicích s pokročilými hráči. Chvíli jsem koukala a viděla jsem partii, která mě inspirovala k
napsání tohoto článečku.
párový turnaj, ♠KQJ632
dealer S
♥Q32
♦QJ7
♣3
♠94
♥1098
♦865
♣KQJ97
♠A
♥J4
♦AK10932
♣A652
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Hrajete skvělý párákový závazek 3 BT z Jihu
a Západ vynáší K♣. Po trefovém výnosu se
zdá být partie hračkou, expert vidí na první
pohled, že máte skoro jistě 13 štychů shora –
jeden trefový, šest pikových a šest kárových.
Ale je potřeba partii naplánovat a nezanedbat
plán sehrávky. První, co musíte udělat po
sebrání trefového esa, je odehrát - odblokovat - eso pikové. Pak přejdete károu na stůl a
stáhnete seshora všechny piky a teprve potom odehrajete kára. Je to jednoduché, jen je
potřeba partii rozmyslet hned a štychy odehrát ve správném pořadí. Kdybyste začali
odehráním kárové barvy, už nikdy by se vám
nepodařilo dostat se na vysoké piky stolu.


Domácí
turnaje
Tomáš Fořt

Bridžový týden Žermanice 2006
12.-18.8.2006
♠10875
♥AK765
♦4
♣1084

Bleskový turnaj družstev, 10 družstev
1. JAM
71
Haman, Kotecký, Hartmann, Vaněk Jiří
2. Anna K.
70
Krausová, Mödritzer, Kraus, Ludvík
3. Velká Morava
68
Picmaus, Kocián, Picmausová, Židková
Hlavní párový turnaj, 3 kola, 19 dvojic
1. Tomčíková, Čech
176,55

2. Heppner, Sůra
3. Polanský, Sláma
4. Picmaus, Picmausová
5. Roninová, Ronin
6. Kraus, Ludvík
7. Haman, Kotecký
8. Krausová, Mödritzer
9. Przybylski, Huńka
10. Vaněk Jiří, Hartmann
Individuál, 36 hráčů
1. Roninová
2. Kraus
3. Kotecký
4. Štulír
5. Ludvík
Hlavní turnaj družstev, 9 družstev
o 1. místo
BEE BRNO – ZDENIČKA
o 3. místo
JAM – ANNA K.

166,71
166,57
166,44
164,47
162,90
158,34
157,51
155,27
155,21

69,21
63,14
58,33
57,64
56,71

62:50
56:49

BEE BRNO
Polanský, Sláma, Fidrmuc, Hauschwitz
ZDENIČKA
Sůra, Heppner, Tomčíková, Čech
JAM
Haman, Kotecký, Vaněk Jiří, Hartmann
ANNA K.
Krausová, Mödritzer, Kraus, Ludvík

3.

Sláma

109

Nejlepší Beskydnice
1.
Tomčíková
2.
Roninová
3.
Krausová


a)

Lámejte si
hlavu

111
92
82

♠AJ43
♠K1092

Tomáš Fořt

b)
♠AJ43

Problém 1
Na ME ve Varšavě až 12 hlavních hráčů
splnilo 4♠. Najdete cestu jak je porazit?
Krabice 18, rozdával Východ. NS v druhé.

Odposlechnuto

♠J105
♥A3
♦KQJ63
♣AQ10

Eva Dítětová
• U přepážky s přihláškami seniorských
soutěží na MS ve Veroně stála mladá
atraktivní dívka, evidentně pod věkový limit soutěže. „Co hledáte zde?“ ptal se organizátor. „Doufám, že tu najdu manžela,“
zněla odpověď.
• Při sledování finále MS v bridži se na
internetu rozvinula diskuse. „Je velmi těžké hrát bridžový turnaj, když zároveň běží
MS ve fotbale.“ „Ale můžeš se dívat na
fotbal, když jsi na stole.“ „To ano, ale dovedeš si představit všechny ty fotbalové
hráče, kteří nemohou sledovat bridž? Chudáci.“
• Hráč ve snaze splnit závazek z něj padá.
Když mu to partner vyčítá, brání se: „To
mám ten závazek hrát rovnou na bez jedné?“ „To ne, jenže ty ho hraješ rovnou na
bez dvou,“ odpovídá partner.


♠K84
♥J8754
♦5
♣KJ62
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♠K952

♠AQ9763
♥KQ9
♦1074
♣9

Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinace, abyste získali čtyři zdvihy?
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c)
♠AJ43

♠2
♥1062
♦A982
♣87542

Nejlepší Beskydník
1.
Ludvík 114
2.
Čech
111

♠K1082

Problém 3
Po zahájení Západu 4♣ sehráváte 7♠.
Rozdával Západ, oba v druhé.
♠KJ10
♥KJ2
♦QJ5
♣Q1072
♠2
♠8654
♥106
♥9543
♦83
♦K1094
♣AK986543
♣J
♠AQ973
♥AQ87
♦A762
♣

