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Pozvánka

Bridge|CZ listopad 2012

Velká cena Českých Budějovic
3. turnaj Czech Bridge Tour 2012/13
24. – 25. listopadu 2012
Bridžový klub Máj a Český bridžový svaz
Vás srdečně zvou na soutěž párů a týmů v prostorách budějovické Besedy.

Sobota 24. listopadu: Velká cena Českých Budějovic – dvoukolová soutěž párů
prezentace
začátek turnaje
začátek 2. kola
ukončení turnaje

9:00 – 10:00
10:15
cca 15:00
cca 19:00

vklady: 200 Kč za hráče, sleva 50 Kč pro juniory do 25 let
příplatek 50 Kč pro přihlášené po 22. 11.
garantovaná 1. cena 2 000 Kč
vedoucí turnaje Zdeněk Frabša

Neděle 25. listopadu: soutěž týmů s hodnocením board-a-match
prezentace
začátek turnaje
ukončení turnaje

9:00 – 9:20
9:30
cca 14:30

vklady: 400 Kč za tým
garantovaná 1. cena 1 000 Kč pro tým
vedoucí turnaje Petr Pulkrab

Minimálně 20% účastníků v každé soutěži bude oceněno.
Přihlášky a žádosti o ubytování posílejte prosím na adresu petr.pulkrab@gmail.com.

Ubytování: Hotel Bohemia***, Hradební 20, České Budějovice, www.bohemiacb.cz
250 m od hrací místnosti, smluvena cena 500 Kč/osobu/noc včetně snídaně

Hrací místnost:

Spolkový dům Beseda

Na Sadech 18, České Budějovice
hrací sál v 1. patře
parkoviště zdarma v objektu
www.restauracebeseda.cz
48°58'37.038"N, 14°28'41.401"E
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Bridž v ČR neumírá, blýská se na lepší časy

V

ážení bridžoví přátelé,

v lednu roku 2012 jsme společně zvolili nové
Ústředí Českého bridžového svazu ve složení: Milan Macura (předseda), Vladimír Nulíček,
Jaroslav Hájek, Milan Franz a Jiří Mašek. Jiří Mašek
z ústředí odstoupil a Konference delegátů na jeho místo zvolila Michala Králíka. V tomto složení se snažíme
o udržení a zlepšení chodu Českého bridžového svazu,
který byl v posledních letech zanedbáván. Svaz se udržel
jen díky jednotlivcům, starajících se o chod nejdůležitějších činností. Všem jim tímto děkuji za jejich pevné nervy
a odvedenou práci.
Již jste si mohli všimnout, že nové Ústředí zavedlo mnoho
změn a pokud vydržíme se silami, budou následovat další
(pevně věříme, že k lepšímu). Snažíme se, abychom bridžistům poskytli lepší podmínky ke hře a umožnili novým zájemcům lépe proniknout do této krásné hry.
Našim prvotním cílem bylo dát dohromady organizaci svazu a troufám si tvrdit, že
se nám tato činnost daří. Do práce se zapojuje stále více lidí i mimo Ústředí. Všem
dobrovolníkům (také Ústředí jsou dobrovolníci, kteří dělají vše ve svém volném čase
a edostávají žádnou odměnu) bych chtěl tímto poděkovat za jejich ochotu, čas a často
i vlastní finanční prostředky, které do fungování svazu vkládají. Uvítáme každou vaši
pomoc a považujeme za ni také registraci do svazu a účast na celorepublikových soutěžích. Bridž totiž může prosperovat pouze v případě rostoucí základny. Jen tak můžeme
pracovat na zlepšování kvality turnajů a jejich klasifikaci, informovanosti všech hráčů,
propagaci bridže atd.
Jedním z viditelných produktů naší práce je obnova bridžového časopisu v tištěné podobě. Bude vycházet ve dvouměsíčních intervalech a pro členy svazu (i rekreační) je
zdarma, což je možné jen díky sponzorství firmy Finesko Invest, a. s. Nejen o ní, ale
také o jejích produktech se zde můžete dočíst.
O našich plánech a chodu ČBS vás budeme informovat v dalších číslech a na stránkách
Českého bridžového svazu www.bridgecz.cz, které brzy doznají nové podoby a adresy.
Za Ústředí Českého bridžového svazu vám přeji mnoho radosti při hraní bridže.
Milan Macura

bridge.indd 1

02.11.12 11:27

2

Pravidla a řády

Bridge|CZ listopad 2012

Členské příspěvky

Milan Macura

Od sezony 2012/13 platí nové členské příspěvky.
Rozhodli jsme se nabídnout hráčům dvě možnosti
registrace, a to tzv. „rekreační“ a „soutěžní“ členství.

Soutěžní členství

Rekreační členství

Pouze soutěžní hráči mohou hrát nejvyšší soutěž organizovanou ČBS a tou je 1. a 2. celostátní
liga. Platí pro ně všechny výhody jako pro rekreační hráče, navíc mají slevu na vkladech na
všechny párové přebory (open, mixy, IMP, senioři, junioři). Další výhody budou následovat
při zlepšování servisu (jeho kvalita závisí na
prosperitě svazu, odvíjící se také od počtu členů).

Rekreační členství je určeno hráčům, kteří hrají
primárně v bridžových klubech a chtějí se eventuálně účastnit Velkých cen či Mistrovství republiky párů. Mohou hrát také 3. celostátní ligu
(pro 1. a 2. ligu je nutné mít soutěžní členství).
Pro tyto hráče je vedena klasifikace. Jsou za ně
placeny příspěvky do EBL a WBF, tudíž se mohou účastnit i jejich turnajů. Dostávají zdarma
časopis ve svém bridžovém klubu.
Rekreační členství je podmíněno zaplacením
příspěvku 150 Kč prostřednictvím některého
bridžového klubu. Pro hráče do 25 let je tento
příspěvek 100 Kč.

Soutěžní členství je určeno hráčům, kteří se
chtějí aktivně účastnit všech bridžových soutěží
a chtějí reprezentovat ČR na evropských či světových mistrovstvích.

Soutěžní členství je podmíněno zaplacením příspěvku 500 Kč prostřednictvím svého bridžového klubu. Pro hráče do 25 let je tento příspěvek
jen 250 Kč.

Přeborů ČR se mohou účastnit jen registrovaní členové svazu (či jinak schválení hráči) se zaplacenými členskými příspěvky pro aktuální
ročník. Ostatních turnajů (např. CBT a jiné VC) se mohou účastnit i neregistrovaní hráči včetně zahraničních účastníků.

Anekdota
„Partnere, ty hraješ ten bridž den ode dne hůř a hůř. Ale dnes hraješ, jako by už bylo zítra.“

Nová pravidla pro alertování
Dnem 1. 9. 2012 vstupuje v platnost aktualizovaný Soutěžní řád ČBS, který byl připraven soutěžní komisí ÚČBS po odborné diskusi s řadou vedoucích turnajů, srovnáním s „Alert Policy“ EBL
a WBF a praxe alertování v ČR a jinde ve světě.
Podle „Alert Policy“ je nutno alertovat každou
takovou hlášku, kdy se lze rozumně domnívat,
že soupeř může potřebovat upozornění, případně vysvětlení použitého dražebního postupu.
Pro zjednodušení a sjednocení postupů při alertování uvádíme základní výčet toho, co se má
a nemá alertovat (platí pro hru bez zástěn, při
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použití zástěn doporučuje SŘ alertování všech
hlášek ve významu konvencí).
Alertují se zahájení 1 v drahé barvě, pokud
připouštějí méně než 4 karty v barvě zahájení,
a zahájení 1 v levné barvě, pokud připouštějí
méně než 3 karty v barvě zahájení.
Např. hláška 1♣ ve standardu se nealertuje, pokud slibuje alespoň třílist trefový, pokud se hraje
od dubla, pak je nutno ji alertovat. Pokud hláška 1♣ připouští silnou variantu s libovolným
počtem trefů (od nuly), je nutno ji pochopitelně
alertovat.
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Alertuje se zahájení 1NT, které neslibuje bodovou sílu v rozsahu 14–18 bodů a/nebo pravidelnou rozlohu (možný drahý 5list, levný 6list,
singl apod.)
Cílem alertování „slabého NT“ je zejména předejít dotazům na sílu zahájení 1NT a následnému
pasu poté, co se hráč dozvěděl, že soupeři hrají
silný NT, což mohlo vést k podezření na neoprávněnou informaci pro partnera dotazujícího se.
Nealertuje se hláška 2♣ (Stayman) zaručující
alespoň jeden drahý 4list ve smyslu dotazu na
drahý 4list po přirozeném zahájení 1NT a odpověď 2♦, je-li používáno standardní schéma
odpovědí: 2♦ nemá drahý 4list, 2♥ nevylučuje
pikový 4list, 2♠ vylučuje srdcový 4list.
Nealertuje se akceptování transferu, pokud je
povinné a nenese žádnou dodatečnou informaci (např. o délce transferované barvy nebo síle
zahájení).
Pokud normální přijetí transferu např. vylučuje
4list v transferované barvě nebo maximum zahájení, je nutno jej alertovat.
Nealertuje se precisionovské zahájení 2♣ slibující 6+trefů nebo 5+trefů s drahým 4listem.
Nealertuje se zahájení 1 v drahé na 3., resp.
4. místě, je-li slabší než běžná síla na zahájení
(ne však více než o jednoho krále, tj. přibližně
9 bodů je přípustných).
Nealertuje se žádné kontra.
Nealertování kontra je běžná praxe ve světě,
předpokládá se, že hráči se na význam kontra
mohou ev. zeptat, aby se sami ochránili před
nedorozuměním. Alertování resp. ne-alertování
některých konter často vedlo k podezření z neoprávněných informací mezi partnery.
Nealertuje se jakákoli hláška vyšší než 3NT
s výjimkou konvenčních zahajovacích hlášek.
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■■ Neforsující odpověď (partnera zahajitele)
v nové barvě, nejedná-li se o případ, kdy:
■■ odpovídající již pasoval,
■■ soupeř kontroval zahájení,
■■ soupeř zasáhl přirozenými NT,
■■ odpověď je na úrovni celoherního závazku nebo vyšší.
■■ Forsující jednoduché zvýšení po zahájení
1 v barvě.
■■ Forsující odpověď v barvě v pořadí po zahájení 1NT.
■■ Preemptivní zvýšení skokem po zahájení
1 v barvě.
■■ Neforsující nabídka v nové barvě po zásahu
soupeře (tzv. free-bid).
Rovněž je nutno alertovat tyto jinak přirozené
hlášky, protože jejich význam je ovlivněn jinými
dohodami, které soupeři neočekávají:
■■ První hláška v možné ‚canapé‘ sekvenci
■■ Rebid v možné ‚canapé‘ sekvenci, pokud
tato barva může být kratší než první barva
■■ Rebid v NT v možné ‚canapé‘ sekvenci,
pokud může ukrývat jinou barvu delší než
první barvu
■■ Ve sledech typu 1♣→1♦→1NT, pokud
hláška 1♦ vylučuje jeden nebo oba drahé
čtyřlisty, hláška 1♦ se alertuje. V témže
sledu, pokud hláška 1NT připouští drahý
4-list, se hláška 1NT rovněž alertuje. Ve
sledu 1♣→1♥→1NT, pokud hláška 1NT
připouští pikový (nebo i srdcový) 4list, se
hláška 1NT alertuje.
■■ Zahajovací hlášky, pro které se používá alternativní bodové rozmezí v závislosti na
stavu her nebo na zahajitelově pozici.

Hláška 3NT nesoucí např. informaci o tom, že
hráč nemá v listě krátkost, se ještě alertuje, jakákoli hláška 4♣ a vyšší se již nealertuje s výjimkou
konvenčního zahájení vyššího než 3NT.
Dále je nutno alertovat tyto přirozené hlášky,
protože jsou forsující nebo neforsující způsobem, jakým to soupeři neočekávají:

Bližší informace o alertování naleznete v Soutěžním řádu ČBS platném od 1. 9. 2012.
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Milan Macura – předseda ČBS
Česká komunita bridžových hráčů není velká,
ba naopak, mohli bychom ji přirovnat k menší
vesničce, kde se všichni navzájem znají. Některé
hráče znáte jen od vidění, s některými jste dlouhodobí kamarádi. V rubrice Bridžová osobnost
bych Vás rád seznámil s hráči blíže a odkryl jejich
bridžovou minulost i budoucnost. Kým jiným
bych měl začít než současným předsedou ČBS
a juniorským mistrem světa Milanem Macurou.
Jak dlouho hraješ bridž?

Bridž hraji od útlého dětství a letos na podzim
tomu je již 18 let, co jsem zasedl poprvé k bridžovému stolu.
Jaké byly tvé bridžové začátky (jak ses bridž naučil)?

Už od malička jsem hrával s rodiči karty, začal
jsem přebíjenou, pokračoval žolíky, kanastou
a nevynechal jsem ani mariáš.
K bridži mně přivedl můj děda Alois Mariánek.
Psal se rok 1994 a v Hranicích se konal bridžový
kurz, na který se ovšem přihlásili pouze 3 hráči. Děda, jako vedoucí kurzu, využil příležitost,
když se babička ani maminka příliš nevěnovaly
mému hlídání, a vzal mě na první lekci s sebou,
aby doplnil celý stůl. Pamatuji si, jako by to bylo
dnes, jak mi po cestě do klubu se zaujetím vysvětloval pravidla bridže (asi 15 minut) a pak
znova na kurzu. V první lekci nevynechal ani
licitační systém a dal mi do ruky tabulku se systémem Limit.
Asi vás nepřekvapí, že jako desetileté dítě jsem
se po hodině vysvětlování rozbrečel, protože
jsem tomu vůbec nerozuměl. Děda totiž udělal
jednu velkou chybu – nedal mi včas do ruky
karty. Jakmile tak učinil, rozzářily se mi očka
a bylo jasné, že se bridž stane mým doživotním
koníčkem.
Několik let jsem s dědou jezdil po bridžových
turnajích na Moravě. V té době jsem byl na
těchto turnajích jediným juniorem.
Mezi svou krevní skupinu jsem se začal dostávat
až v 15 letech. Odehrál jsem své první juniorské
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Mistrovství republiky párů s Ondrou Bahníkem
(to bylo poprvé, co jsem viděl jiného bridžistu
juniora) a následně jsem se zúčastnil juniorského turnaje týmů v Hluku, kde jsem hrál s Robertem Vrkočem.
Pak už to šlo ráz na ráz a v roce 2002 jsem se
zúčastnil svého prvního Mistrovství Evropy juniorů v Anglii, kde byl mým partnerem Robert
Vrkoč.
Co považuješ za svůj dosud největší bridžový
úspěch?

Bridžové úspěchy přicházely postupně od mých
17 let. Velmi si vážím titulu nejlepšího hráče
zimního juniorského kempu (asi rok 2001), na
ten už si ale kromě mě asi nikdo nevzpomene
(konkurence byla veliká).
Když to vezmu z pohledu bridžové veřejnosti,
tak to bude zcela jistě titul juniorského mistra
světa, který jsem získal se svým bridžovým
partnerem Michalem Kopeckým. Soutěž se
jmenovala World Youth Congress a konala se
v Istanbulu v roce 2009. Byl to první ročník pod
tímto jménem a umožňoval hráčům vytvořit
mezinárodní páry/týmy. Původně jsme tam ani
nechtěli jet, protože jsme na to neměli peníze.
Naše kapitánka Ine Gielkens mě ale přemluvila, že tam jet musím za každou cenu, protože to
byla má poslední juniorská akce. Domluvila mi
hraní v týmu se třemi Japonci.
Protože jsem ale v té době moc nevěděl, jak Japonci vůbec hrají, přemluvil jsem Michala, aby
jel se mnou. Nakonec jsme tedy hráli ve složení
Já s Michalem a japonský pár Miura-Koike. Výsledek jsem již prozradil.
Nejtěžší zápas byl zcela jistě proti hvězdnému
týmu z Holandska, ve kterém jsme po první
půlce prohrávali o 32 IMPů. Ve druhých 16
rozdáních jsme tuto ztrátu smazali a do finále
jsme postoupili o jeden jediný IMP – cítit ten
adrenalin v krvi během zápasu bylo úžasné. Ve
finále jsme nastoupili proti Italům a po dvou
segmentech jsme opět prohrávali o 22 IMPů.
Zoceleni ze semifinále jsme ale prokázali pevné
nervy a v posledním segmentu jsme Italy pře-
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válcovali. Stát na nejvyšším stupínku byl zcela
jistě nejkrásnější pocit v mém životě.
Neměl bych také zapomenout na druhé místo
na Univerzitním mistrovství světa v letošním
roce se zcela českým týmem Kopecký-Macura,
Barnet-Králík.
Z mého osobního pohledu ale za největší úspěch
považuji to, že jsme se s Michalem dostali do
profesionálních kruhů a zúčastnili se jako bridžoví profesionálové několika mistrovství Severní
Ameriky, které jsou známé pod jménem „Nationals“. Jako profesionálové jsme hráli také v Austrálii na festivalu Gold Coast, kde jsme v párovém turnaji obsadili 2. místo z 264 párů.
Čeho bys chtěl v bridži ještě dosáhnout?

To je těžká otázka. Co se mé vlastní kariéry týká,
tak bych chtěl dál pokračovat v profesionálním
hraní. Není to ale tak snadné, protože člověk se
musí stále udržovat v dobré kondici, hrát pravidelně s jedním partnerem a objíždět velké
turnaje – jeden úspěch nestačí. Profesionální
nabídky nepřicházejí samy. Byl bych moc rád za
nějakou medaili z Open turnaje. Bridžový sen je
účastnit se Bermuda Bowl, na to je ale potřeba
složit tým, který by se kvalifikoval z Mistrovství
Evropy, a ten momentálně nemáme.
Čeho bych chtěl ale opravdu dosáhnout je to, že
bude bridž v České republice uznávaným sportem, který bude prosperovat a počet hráčů se
zvýší alespoň na 10 000. Je to běh na dlouhou
trať a jsme teprve na startu, ale doběhne ten,
kdo vydrží. Pokud mi síly a prostředky dovolí,
tak budu v běhu pokračovat. Překážku vidím
v tom, že pokud nebudou placení funkcionáři
svazu, kteří by se tomuto cíli věnovali na plný
úvazek, tak se bridž v ČR daleko nedostane.
Je to spousta práce, která se nedá stíhat ve svém
volném čase. Ten je navíc krácen zaměstnáním,
které člověka živí. Navíc hodně energie ubírá
brblání lidí, kteří nic nedělají, ale vědí, jak by
se to všechno mělo dělat. Je to hodně stresující
povolání, a když není ani placené, tak se divím,
že to vůbec někdo dělá.
Co ti dal bridž pro život?

Bridž je nedílnou součástí mého každodenního
života. Neumím si představit, co bych teď dělal,
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nebýt bridže. Díky bridži jsem poznal spoustu
skvělých kamarádů, a to i v zahraničí. Procestoval jsem s ním téměř celý svět. Bridž mě ve velké
míře připravil také na normální život – zocelil
mi nervy, naučil mě uvažovat racionálně, využít
informací, které nejsou na první pohled vidět,
identifikovat problém a následně ho vyřešit
v poměrně krátkém čase. Bridž mě také naučil
vážit si partnera a svých spoluhráčů a zároveň
jim promíjet některé nedostatky, které má každý člověk. Bridž mi dal opravdu hodně a dělám
vše pro to, abych mu to vrátil.
Co považuješ v bridži za nejdůležitější?

Toleranci a porozumění. Bridž člověk hraje,
protože má radost ze hry. Aby to bavilo mě,
musí to bavit i partnera. Není třeba být vynikající hráč, dobrých výsledků se dosahuje ve většině případů tím, že jsou partneři spokojení, a že
se hrou baví. Já vždycky říkám, že štěstíčku se
musí naproti. To pověstné štěstí v kartách přijde
samo, je potřeba být sám šťastný a hraním karet
se bavit. Co se týče hry samotné, tak nejdůležitějším prvkem úspěchu na všech úrovních
je soustředěnost. Každá nepozornost se může
projevit ztrátou několika IMPů či procent a tím
ovlivnit celkový výsledek.
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Co bys poradil začínajícím hráčům?

Vydržet, být trpělivý a hrát tak, aby je to bavilo.
Výsledky přijdou časem samy. Ze začátku hrát
pravidelně a hodně číst.
Jaká je tvoje oblíbená bridžová kniha?

Abych se přiznal, tak obecně moc velký čtenář
nejsem. Bridžových knih jsem na můj vkus
přečetl dost, ale žádnou jsem si nezamiloval
natolik, že bych ji četl několikrát. Určitě bych
ale doporučil začínajícím hráčům „Tajemství
vítězného bridže“ a bavily mě knihy od Terence
Reese o vražedné obraně.
Co považuješ za svou největší slabinu v bridži?

Heh… slabinu? Co to je?
Teď vážně. Každý má rezervy v obraně, ať si
říká, co chce, takže to bude určitě obrana. Konkrétněji to je důvěra v partnerova zahrání a přijetí jeho plánu, i když se z mého pohledu může

Dražební soutěž

zdát můj plán lepší. Tuhle důvěru jen těžko
hledám a moc takových partnerů, kteří ji mají,
není. Co se týče dalších slabin, tak jeden z těch
mých oblíbených partnerů o mě říká, že jsem
někdy přehnaný optimista a někdy moc velký
srab. Musím najít někde tu rovnováhu, která
prý přichází s věkem, ale já se cítím pořád na
18, tak možná proto.
Kdybys mohl začít znovu, co bys ve své bridžové
kariéře udělal jinak?

Abych řekl pravdu, tak za podmínek, ve kterých
jsem bridžově vyrůstal, asi nic. V dnešní době
bych určitě ještě častěji jezdil hrát do ciziny a
učil se od těch nejlepších. Člověk se lepší hlavně
tím, že hraje proti lepším hráčům, odkoukává
jejich strategie a učí se z vlastních chyb.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších bridžových úspěchů a hodně trpělivosti při vykonávání
tvé funkcionářské práce.

Problém 3
Tomáš Fořt

NS v druhé, rozdával Sever, týmy.

Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží přirozeně na základě Standard American, tedy drahé
pětilisty, silný BT, jednobarevné bloky.

Problém 1

1♥

N

E

S

pas

1♦

?

Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.
W

N

E

S

pas

1♣

kontra

2♠

3♥

?

2♦1

pas

2♥2

3♣

pas

3♦

pas

?

Primářovi chirurgie zvoní večer telefon. Volá
mu kolega, jestli by nemohl přijít, protože jim
chybí čtvrtý hráč do bridže. Lékař vstane a
začne se oblékat. Vtom se probudí manželka
a soucitně se ho ptá: „Musíš takhle večer do
nemocnice? Nějaký vážný případ?“. „Ano“,
odpovídá tázaný, „velice vážný. Tři lékaři jsou
už na místě, ale beze mne nemohou začít.“

Jih: ♠Q9 ♥5 ♦AQ3 ♣AQ107654
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S

Eva Fořtová
Nejmenovaný mladý bridžista vyčítá svému
partnerovi, že nesprávně zahrál partii. Starší
(rovněž nejmenovaný) bridžista mu klidně
odpovídá: „Až ti bude tolik let, co mně, tak
už ani netrefíš do bridžárny“.

Problém 2

Multi

E

Odposlechnuto

Jih: ♠86532 ♥A53 ♦A96 ♣A7

1

N

Jih: ♠AQ108 ♥QJ102 ♦K862 ♣3

Oba v první, rozdával Sever, týmy.
W

W

2

Pasuj, nebo oprav.
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Clara a dvě černá esa
Když na přelomu května a června v Seattlu neprší, určitě lije. Dnešek byl příjemnou výjimkou, mraky se rozpustily v modři nad oceánem
a slunce pálilo tak, až mě donutilo, abych si sundal lehkou bundu a přehodil si ji přes rameno.
Z naší suterénní laboratoře mě vyhnal hlad. Nespěchal jsem, poněvadž můj geniální spolupracovník Andy Mitchell, ještě před rokem kapitán
US Navy, mi včera oznámil, že dorazí až ve čtvrtek. Měl ještě nějaké tajnosti se svým bývalým
zaměstnavatelem, kde pracoval v jakési víc než
tajné laboratoři.
Po několika schodech jsem vyběhl na Central
Plaza, kterému tu nikdo neřekl jinak než Rudé
náměstí. Svůj název získalo podle krásného
dláždění a jistě i s recesistickým odkazem na
místo proslulé vojenskými přehlídkami 9. května. Kluzké dláždění z červených cihel bylo
ovšem při dešti pro studenty nebezpečnější
než KGB. Rudé náměstí ohraničuje na severu přednášková budova Kane Hall a knihovna
pro studenty, pojmenovaná po bývalém rektoru
Charlesi E. Odegaardovi (se vzpomínkou, že
kdysi odmítl povolit zásah ozbrojené Národní
gardy proti studentům protestujícím proti válce
ve Vietnamu na území univerzity). Na opačnou
stranu, k jihu se otevírá pěší bulvár Rainier vista
s výhledem na impozantní sopku Mount Rainier a její věčně bílou čepičku. Na západ pak
stojí socha George Washingtona a při výjimečně dobrém počasí můžete dokonce vidět kopce
národního parku Olympic, jemuž z téhle strany
dominuje svými dvěma vrcholy hora The Brothers.
Všechno jsem to už důvěrně znal, přesto mě
tentokrát na Rudém náměstí čekalo překvapení.
Na nepohodlných schodech před Kane Hall seděli čtyři kluci a zaujatě hráli bridž. Ten po mé
pravici právě vyložil karty na kámen, nejprve
čtyři piky vedené esem. Nebyl jsem první, kdo
neodolal a přihlížel, na pár okamžiků se zastavila řada procházejících studentů.
Zcela mě pohltila partie a výkon hlavního
hráče, který ji sehrál docela dobře až na to, že
v koncovce všechno zkazil. Podvědomě jsem
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Zdeněk Volný
zaznamenal, že se kdosi další zastavil přímo za
mnou a dívá se mi přes rameno.
„Je to škoda,“ uniklo mi bezděčně, „už to tam
přece měl.“
„Navíc vlevo být kárový král nemůže.“
Překvapeně jsem se otočil po hlase. Po boku mi
stála pohledná dlouhovlasá brunetka v dokonale padnoucím šedivém kostýmu a s aktovkou
v podpaží. Jasná právnička. Nevzpomínal jsem
si, že bych ji někdy v kampusu viděl.
„No jistě,“ souhlasil jsem. „Musí hrát na vypadnutí, protože vlevo teď zůstalo už jenom poslední káro. A to by měl vědět.“
„No tohle,“ zavrtěla hlavou a se zájmem na mě
upřela tmavě mandlové oči. „Ty fakt počítáš
karty! To už jsi asi někdy bridž hrál.“
Opatrně jsem přikývl. Po celou dobu, kterou
jsem strávil v Seattlu, jsem si nezahrál ani jednou.
„Právě mi vybouchla partnerka na dnešní večer.
Nemohl bys zaskočit?“
„Ty hraješ duplicate – turnaje?“ zeptal jsem
se nemotorně. Nevím proč, ale její elegantní
vzhled a vůně drahého parfému, kterou jsem
ucítil, mi s bridžem nešly dohromady.
Zavrtěla hlavou a usmála se na mne. Opět ty
temně mandlové oči. „Pohodová partie. Bude
se ti to líbit,“ řekla mnohoslibně.
Adresa, kterou mi udala, byla až dole pod kopcem nedaleko jezera, hezký kus cesty od místa,
kde jsme si pronajímali byt společně s Markem
Skálou, jiným českým chemickým postdokem
na University of Washington. Když jsem dorazil, přivítal mě Frederick, vysoký zrzavý kluk
s jizvou ve tváři připomínající pruského důstojníka, a zavedl mě dovnitř. Místnost se zdála
plná lidí, kteří se neustále hemžili a navzájem
překřikovali, ale mě si nikdo nevšímal. Ruku mi
podal jen plešatý padesátník v tmavém obleku,
na první pohled profesor z nějaké fakulty. Na
matematika nějak nevypadal a mezi tuhle mládež se tak úplně nehodil. Konečně se odkudsi
vynořila moje pohledná známá z Rudého ná-
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městí. Když ke mně přistoupila, ucítil jsem závan drahého parfému.
Pokývla, když jsem se představil. Zahleděla se
na mě tmavě mandlovýma očima a snad jsem
obstál, poněvadž se nakonec usmála a řekla, že
se jmenuje Clara Callandon.
Nevzpomínám si už, co tehdy měla na sobě, ale
moc jí to slušelo, ještě víc než kostým v poledne. Před očima mám jen její tmavé vlasy rozdělené pěšinkou uprostřed, které se odrážely od
pobledlých tváří. A prsten s velkým briliantem,
který v jeden okamžik duhově odrazil dopadající paprsek.

Bridge|CZ listopad 2012
„My jsme je hráli taky!“ řekl se zvláštní intonací. Zdálo se mi, že se v příštím okamžiku rozpláče. „Nejdou sice prohrát, ale náš mistr Pietro to
přesto dokázal!“
Přiblížím vám, o jakou partii šlo: (North – Paolo a Kitty; East – Já a Frederic)
Dealer: S

♠ J2

Závazek: 3NT

♥ KJ6

Výnos: 7♠

♦ K764

Pro chudého postdoka to nebylo zase tak málo
peněz. Ještě že mě upozornila předem, jinak
s sebou tolik peněz nenosím. Vytáhl jsem pět
šedozelených dvacetidolarovek.
„Vylosovali jsme si Pietra s Paolou,“ nevěnovala pozornost mým finančním problémům. „To
není tak zlé. SAYC, ale Blackwood na pět?“ zeptala se tónem, který nepřipouštěl námitky.

Paolo
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♦ Q10
♣ K106

Frederick

Pietro

Profesor

1♣

Pas

1♦

1♠

1NT

Pas

2♠

pas

3NT

Pas

pas

pas
Otevřená místnost

Když jsme se po šestnácti partiích sešli s našimi
spoluhráči, nejprve jsem překvapeně zjistil, že
Paola je pohledný, velice pečlivě upravený mladý muž. Měl trvalou a nehty s kytičkami. Oba
Italové vedli tvrdou manželskou hádku v rodném jazyce a zcela nás ignorovali.

„Tři bez,“ pamatoval jsem si. Na takovou partii
člověk hned tak nezapomene.

E

Zavřená místnost

Kitty

„Do smrti se to nenaučí!“ postěžoval si Paolo
anglicky vysokým hlasem, který přecházel do
fistule. „Co proti vám vydražili na dvanáctce?“

♥ 1072

S

Takže týmák. Team-of-four match, jak se tady
říká. Odvedla mě ke stolku, kde už seděl rozcuchaný kluk v opraném zarudlém tričku, který se
představil jako Jim, a Molly, drobná blondýnka,
snad hezká, kterou ovšem Clara zcela zastiňovala. Alespoň v mých očích.

„To si vyřídíte potom!“ okřikla je Clara. „Kde
máte zápis?“

♠ KQ986

N
W

„Vážně se tady bude hrát bridž?“ Spíš to vypadalo, že se schyluje ke slušnému mejdanu.
Znovu se pousmála a potřásla hlavou, vlasy jí
přitom hladce klouzaly po ramenou. „Neměl
bys nikoho podceňovat. A dej mi stovku.“

♣ QJ97

Já

Jim

Clara

1♣

pas

1♦

1♠

1NT

Pas

2♥

pas

3NT

Pas

pas

pas

Paolova odvážná hláška 2 piky na 11 bodů
– doufal totiž, že v nejhorším případě najde
u partnera trefový fit a budou hrát 3 trefy, –
umožnila našemu páru rychlé vydražení nadějného závazku.
Profesor v tmavém obleku vynesl pikovou sedmičku.
„Tady náš umělec ji neuměl pokrýt klukem,“
trpce si postěžoval Paolo.
„Proč bych to měl dělat?“ odsekl jeho partner.
„Když nepokryju, mám jistotu, že získám dva
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pikové zdvihy! A když k tomu připočtu dva trefové, dva kárové a tři srdcové, mám jich devět.“
„Potom jak to, že jsi jich devět neudělal?“ trpce mínil Paolo a obrátil se zpátky ke mně. „No,
poslechni si, co se stalo dál. Frederick klidně
přidal pětku. Pietro vzal zdvih desítkou a zahrál
malý tref…“
„A co jiného mám hrát? Tři kárové zdvihy mi
nestačí.“

ho krále, až se dostane do zdvihu na trefového
krále, ale to je taky konec obrany. Čtvrté kolo
piků podrží desítka a obrana udělá jen dva pikové a dva trefové zdvihy.“
Na okamžik se rozhostilo mlčení, jak si všichni
partii přehrávali v hlavě.
„No výborně, Side!“ Clara byla nejrychlejší, ale
v pochvale jako bych zaslechl ironický podtón.
„Z tebe ještě něco bude.“

„Jenže profesor Donovan nezaváhal, naskočil
trefovým esem a zahrál druhý pik. Frederick
pokryl kluka ze stolu dámou a teď už je partie v
čudu. Pietro pokračoval trefou, ale Fred se dostal do zdvihu na krále a obehrál mu tři piky. To
je strašné, takhle zkazit vyloženou partii!“

„Takže proti vám ty tři bez splnili?“ zeptal se
provinile Pietro.

Celé rozdání: (North – Paolo a Kitty; East – Já
a Frederic; West – Profesor a Clara; South – Pietro a Jim)

„Ne, my jsme je taky porazili,“ odpověděl jsem
za ni. „Díky Claře. Jim se sice nasadil v prvním
zdvihu pikovým jackem, jenže to nepomůže.
Pokryl jsem ho dámou a Jim zdvih propustil.
Vrátil jsem pikovou osmičku, třetí shora, a vydražitel vzal zdvih desítkou. Pak zahrál tref a
Clara ho propustila…“

Dealer: S

♠ J2

Závazek: 3NT

♥ KJ6

Výnos: 7♠

♦ K764
♣ QJ97
N

♠ 72
♥ 9853
♦ J985
♣ A42

W

♠ KQ986
E

S

♥ 1072
♦ Q10
♣ K106

♠ A1054
♥ AQ4
♦ A32
♣ 853

„Máš pravdu. Odpusť mi to, Paolo,“ Pietro ho
vzal za ruku. „Víš, že tě mám rád.“
Jenže věci obvykle bývají složitější, než se zdají.
„Pietro nemusí dávat v prvním zdvihu kluka,“
oponoval jsem nesměle. „Stačí, když nevezme
desítkou, ale pod vynesenou sedmičku prostě
přidá čtyřku nebo pětku a zdvih propustí. Frederick musí v druhém kolem piků pokrýt kluka dámou a Pietro klidně vezme zdvih esem. A
když teď rozehraje trefy, profesor klidně může
naskočit hned v prvním kole esem, jenže třetí
pik už nemá. Frederick si pak obehraje pikové-
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Pohlédl jsem na Claru. Mlčky pohodila hezky
modelovanou hlavou a tmavé vlasy se jí rozestřely po ramenou. Slušelo jí to víc, než se dalo
snést.

„Ale to je chyba!“ zasténal Paolo. Hned se zarazil, všechno mu došlo.
„Vzal jsem zdvih trefovým králem a zahrál krále pikového.“
Jim, který se dosud spokojeně drbal za levým
uchem, poněvadž si průběh partie naplánoval
přesně takhle, získal zdvih pikovým esem.
Clara už nemá další piku. Jakou kartu zahrajete
do tohoto zdvihu na jejím místě?
Moje partnerka odhodila na pikové eso hlavního hráče eso trefové! Jim se zarazil uprostřed
pohybu a znervózněl, asi ho přepadl pocit, že
se mu partie, kterou už jasně viděl vyhranou,
vymyká z rukou. Snad proto mu uniklo vítězné
pokračování. Chvíli spíš váhal, než přemýšlel,
jako by se nedokázal soustředit. V tu chvíli byl
zřejmě impas jediná technika, na kterou se rozpomněl. S odevzdaným a nakyslým výrazem ve
tváři zahrál z ruky trefovou osmičku a na stole
ji propustil.
Stalo se, co se stát muselo: udělal jsem desítku a
s ní zbývající dva piky.
Kdyby po Clařině trefovém esu Jim nepropadl
panice, ještě pořád mohl závazek splnit. Jak?
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Na chvilku se zamyslete, než budete pokračovat
ve čtení, a vsadím se, že řešení určitě najdete.
Mně to taky nějakou dobu trvalo.
Ukažme si partii, jak vypadá po čtyřech odehraných zdvizích (North – Paolo a Kitty; East – Já
a Frederic; West – Profesor a Clara; South – Pietro a Jim):
Dealer: S

♠–

Závazek: 3NT

♥ KJ6

Výnos: 7♠

♦ K76

♥ 9853
♦ J985
♣4

♥–

Výnos: 7♠

♦7
♣ Q97

♠–
♥ 98

N
W

♠ 96
E

S

♥–
♦–
♣ 106

♠5
♠ 96
E

S

Závazek: 3NT

♣4

N
W

♠–

♦ J9

♣ Q97
♠–

Dealer: S

♥ 1072
♦ Q10
♣ 106

♠5
♥ AQ4
♦ A32
♣ 85

„Kdyby teď Jim postupně odehrál všechna tři
vysoká srdce,“ rychle jsem naškrábal koncovku
do jakéhosi bloku s oslíma ušima, který se válel
na gauči propáleném na několika místech cigaretou, „přešel na krále kárového na stůl, zase se
vrátil károvým esem do ruky a vpustil mě pikovou šestkou, udělal bych sice dva pikové zdvihy, ale potom bych musel přijít s trefou.“ Devět
zdvihů a konec.
Ještě čtyřkartová koncovka, která vznikne po
odehrání kárového esa: (North – Paolo a Kitty;
East – Já a Frederic; West – Profesor a Clara;
South – Pietro a Jim):

♥–
♦2
♣ 85

„Kristeježíši!“ povzdechl si Paolo. „Máš pravdu.
To je příšerná partie! Chvíli to tam je, pak zase
není, z toho by člověka rozbolela hlava.“
„Ještě že to dopadlo takhle,“ utilitárně uzavřel
Pietro. Jinak abych se šel rovnou oběsit.“
„Ty ho ještě neznáš, ale můj partner bývá trošku
hysterický,“ obrátil se na mě Paolo.
Napadlo mě, jestli to není právě obráceně.
„Dej pokoj!“ zavrčel Pietro a obrátil se k dívce.
„Měli bychom poděkovat Claře. Už dávno víme,
jak jsi chytrá,“ prohlásil s neskrývaným obdivem. „Je to radost, zahrát si s tebou v týmu.“
Potěšeně se usmála a v temně mandlových
očích se jí objevila světélka. Že by i takhle chytrá
ženská podléhala lichocení? To by mi to dávalo
jakousi naději do budoucna.
Ale zpátky ke hře. První půlka vůbec nedopadla
dobře. Prohráli jsme ji o dvacet sedm impů.
Sto dolarů jsem v duchu odepsal.
Každý špás něco stojí, jak říkala moje babička.
Na druhou šestnáctku jsme se vystřídali, po
vrzajících dřevených schodech jsme vystoupali nahoru do místnosti, která zjevně sloužila
za studentskou pracovnu i ložnici zároveň. A
nejspíš také za jídelnu, kurt na squash a Jurský
park, scházeli jen dinosauři. Na mě vyšlo jakési proutěné křesílko natolik nepohodlné, aby
v něm hráč nemohl usnout. Po mé pravici, na
Eastu, seděl Frederick, vysoký zrzavý kluk s jiz-

Zdroj fotografií: http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
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vou, co mě pustil dovnitř, v pozici Westu usedle
vypadající, už plešatý padesátník v tmavém obleku. Rozpomněl jsem se, že Paolo o něm mluvil
jako o profesoru Donovanovi.

Rozhodl jsem se raději nic neprozrazovat cuebidováním a z bidding boxu jsem vytáhl hlášku
6 piků.

První tři partie proběhly nejspíš s nulou na kontě zisků a ztrát. Ale už ve čtvrtém rozdání jsem
dostal pěkný list, jemuž opět dominoval pikový
pětilist:
♠ AK983
♥ A2
♦ 1086
♣ AQ3

Teď si začal lámat hlavu profesor. Najednou mu
byl tmavý oblek těsný, jak se na židli kroutil.
Potěšilo mě to, bylo patrné, že ho nedostatek
informací trápí. Třeba se hláška šest piků nakonec osvědčí, ujišťoval jsem se. Trápilo mě špatné
svědomí?

Přál jsem si, abych mohl zahájit, ale bohužel
jsem byl na řadě až poslední. Po pasu Westu k mému překvapení zahájila Clara hláškou
1 tref. Svou znalostí Standardu jsem si byl pramálo jistý, ale odpověděl jsem skokem dva piky,
které Clara zvedla na tři.
Pikový fit? Vypadalo to, že překvapením v této
partii hned tak nebude konec. Zatím to ale byla
překvapení veskrze příjemná. Až na to, že jsem
byl na rozpacích: je hláška tři piky slabá, anebo naopak slibuje rezervu a se slabým listem by
Clara skočila rovnou na čtyři piky? Začal jsem
upřímně litovat, že pozvání ke hře přišlo tak náhle a že jsem odpoledne neměl chvilku, abych si
systém přečetl alespoň na internetu.

Šly do pasu, jak taky jinak.

Profesor nakonec uvážil, že bezpečnost je nade
vše. Vytáhl a otočil pětku pikovou. Clara vyložila karty na stůl a já jsem zdvořile a hlavně napjatě poděkoval.
Její tmavě mandlové oči na mě hleděly dost
podmračeně: (North – Clara; East – Frederick;
South – Já; West – Profesor)
Dealer: W

♠ QJ106

Závazek: 6♠

♥ KJ6

Výnos: 5♠

♦ QJ
♣ KJ62
N
W

Dohoda zněla jednoduše, vzpomínal jsem,
Blackwood na pět. O cue-bidech sice nepadlo
ani slovo, ale čtyři trefy by asi byly každému
jasné, natožpak tak skvělé hráčce, jakou zřejmě
byla Clara. Anebo mám přece jen použít Black-wood? Možná by se dal hrát i velký slem, stačilo by, kdybych u partnerky našel kromě čtyř
trumfů s dámou třeba jen kárové eso a pětilist
trefový vedený králem. To je nakonec pouhopouhých devět bodů!
Na druhou stranu měl můj list výraznou slabinu, tři kára vedená jen desítkou. Takže co s tím?

bridge.indd 11
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♠ AK983

Jenže i kdyby byla Clara minimální, nějakých 29
bodů na lince máme. A to bodů ve zlatě: dvojici
nejvyšších trumfů, krásné připojení v trefech
a srdcové eso v dublu. Co si víc člověk může
přát?
Tenhle slem se prostě hrát musí. Jenže jak mám
dražit dál?

11

♥ A2
♦ 1086
♣ AQ3
Clara

Frederick

Já

Profesor
pas

1♣

pas

2♠

Pas

3♠

pas

6♠

Pas

pas

pas

Mířil jsem pohledem střídavě na stůl a do ruky
a cítil jsem, že jsem se začal potit. Káro se ze stolu nedalo na nic odhodit a nepomohlo by, ani
kdybych strčil hlavu pod gilotinu. Myslel jsem
si, jak nejsem mazaný, a přitom jsem jen docela
obyčejný pitomec.
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Příběhy Z. Volného
Jen nepodlehnout panice! Když už jsem měl tolik štěstí, že jsem unikl károvému výnosu. Šance
tu přece je, jednoduchá a zřejmá. Pět pikových
zdvihů, čtyři trefové a tři srdcové, dohromady
dvanáct. Chce to jen maličkost, úspěšný impas
na srdcovou dámu. Mám tedy vytrumfovat a zahrát srdcový impas?
Možná, ale vůbec se mi do toho nechtělo. Poněvadž když nesedne, určitě už přijde zpátky káro
a padnu okamžitě. A mně se nechtělo trapně
přiznat, že jsem vylicitoval takhle hloupý slem.
Ale nemohl jsem váhat věčně, obránci už projevovali netrpělivost. Jak polevoval stres, uvědomil jsem si další šanci.
Napadlo vás také, jakým způsobem by se ještě
dalo splnit šest piků?
Viděl jsem to zřetelně před sebou jako namalované a divil jsem se, že mi to nedošlo dříve.
Ale zatím jsem nic nepromeškal: pokud Frederick drží všechny figury, Qxx v srdcích a AK
v kárech, pak je vítězná pětikartová koncovka
jasná. A po tom rozpačitém trumfovém výnosu
to přece není tak úplně nemožné, povzbuzoval
jsem se.
Tak do toho!
Odehrál jsem všech pět piků, ze stolu odhodil kárového kluka a pečlivě sledoval odhozy
obránců. Piky se podělily 2-2 a hned na třetí
kolo odhodil West osmičku srdcovou, jasný Lavinthal na kára. Škoda, všechny figury tedy asi
v jedné ruce nebudou. Ale naděje přesto stále
žila. Profesor pak zahodil ještě srdcovou pětku
a károvou čtyřku, zatímco zrzavý Frederick,
který mě teď zajímal víc, se snadno rozloučil
s károvou trojkou a pětkou a nakonec zahodil
čtyřku srdcovou. Z toho všeho jsem získal mírný dojem, že by skutečně mohl držet srdcovou
dámu. A také kárové eso, poněvadž kdyby je
měl profesor, v rozpacích nad výnosem by je
možná zahrál.

Bridge|CZ listopad 2012
Pětikartová koncovka (North – Clara; East –
Frederick; South – Já; West – Profesor):
Dealer: W

♠–

Závazek: 6♠

♥ KJ6

Výnos: 5♠

♦Q
♣K

♠–
♥ 87
♦ K9
♣ 10

♠–

N
W

E
S

♥ Q109
♦ A8
♣–

♠–

♥ A2
♦ 1086
♣–

Jestli přidá srdci, dámu prostě vybouchám. Pokud káro, musím hrát přesně: nejprve odehrát
srdcové eso, abych si srdce nezablokoval, a pak
Fredericka pustit na eso kárové na nucený výnos do srdcového KJ na stole.
Zrzavý Frederick se zachoval s příslovečnou
pruskou statečností a bez mrknutí oka zahodil
na čtvrté kolo trefů kárové eso. Správně: už věděl, že nemám kárového krále, poněvadž v takovém případě bych po vytrumfování jednoduše ukázal karty. Pořád měl šanci, že nemám
ani károvou desítku a blufuju. I s tím jsem však
počítal a vynesl ze stolu károvou dámu. Profesor vzal králem, ale to už jsem měl vypracovaný dvanáctý zdvih, právě na károvou desítku
v ruce.

A tak jsem následně odehrál tři trefy tak, abych
skončil na stole.
Pětikartová koncovka. Dokážu určit, jak přesně
vypadá? Možná: Frederick si nechal třetí dámu
srdcovou a obsazené kárové eso. Co zahodí na
poslední trefu?
Zdroj fotografií: http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
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Celé rozdání (North – Clara; East – Frederick;
South – Já; West – Profesor):
Dealer: W

♠ QJ106

Závazek: 6♠

♥ KJ6

Výnos: 5♠

♦ QJ

♥ 875
♦ K964

N
W

♠ 82
E

S

♣ 10983

„Takhle pracují chemici?“ řekla při pohledu na
naši chloubu, hmotnostní spektrometr, který
jsme s Andym splácali dohromady. „Zkumavky
už vyšly z módy?“
Zmohl jsem se jen na to, abych přikývl. „Ahoj
Claro…“

♣ KJ62
♠ 75

13

♥ Q10943
♦ A853
♣ 74

♠ AK983
♥ A2
♦ 1086
♣ AQ3

Byl to slastný pocit. S triumfálním úsměvem
jsem pohlédl na partnerku.
Namísto pochvaly zavrtěla hlavou a temně
mandlové oči se do mě chladně zabodly.
„Musíš být hodně bohatý, jestli takhle licituješ
pořád.“

„Tady máš letenku,“ strčila mi do dlaně štůsek
papírů. „Doufám, že ti nevadí nekřesťansky časné ranní vstávání.“
„Kam…?“
„Zítra večer hrajeme v Cavendish Clubu,“
usmála se na mě tmavě mandlovýma očima.
„V Cavendish Clubu? V New Yorku?“ povzdechl jsem.
„Všechno je zařízené. Sejdeme se na letišti. Tak
zítra!“
Zamávala mi a byla pryč. Zbyl mi po ní jen závan známého drahého parfému.
Možná jste zvědaví na pokračování, ale já pro
dnešek zlomyslně skončím. O tom, jak jsme
hráli v Cavendish Bridge Clubu a samozřejmě
taky o Claře – zase až příště.

Nenašel jsem odpověď.
Nakonec jsme vyhráli o dva body, což podle
místních pravidel znamenalo remízu, která ale
úplnou remízou nebyla. Pět dvacetidolarovek
se mi vrátilo zpátky do peněženky a dostaly
dokonce ještě jednu sestřičku. Ale úlevu mi to
nepřineslo.
Rychle jsem se rozloučil a vyšel na vzduch. Lehce poprchalo, jak jinak. Bylo pozdě a čekala mě
cesta do kopce.
V následujících dnech se mě v laborce Andy
několikrát vyptával, co je se mnou. Prý jsem se
přes noc stal zasmušilým.
Ale já jsem si jen vyčítal… no, celou spoustu
věcí. Hloupý slem… A věděl jsem, že se s ní už
nikdy neuvidím.
Pak se jednoho odpoledne nedlouho před
prázdninami otevřely dveře a vešla dovnitř.
Naše místnost číslo 87 je během pracovní doby
volně přístupná, na rozdíl od laboratoří, které se
musí povinně zamykat. Rozhlédla se.
Zdroj fotografií: http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
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Mládežnické tabulky

Dorostenecký žebříček
1. Jan Králík

Uherské Hradiště

1 479

2. Patrik Bouřa

Uherské Hradiště

1 439

V posledních letech máme v bridži úspěchy především v mládežnických kategoriích. Uvádím zde
přehledy našich mladých nadějí podle toho, kolik
ukořistili v minulé sezóně bodů.

3. Jakub Vojtík

Uherské Hradiště

1 313

4. Lukáš Kolek

Havířov

1 099

5. Lucie Kohutová

Havířov

1 085

6. Kristýna Schulzová

BK Praha

861

Králi loňské sezóny se stali František Králík,
jeho bratr Jan Králík (oba z Uherského Hradiště) a Lucie Kohutová (Havířov). Asi nikoho
nepřekvapí jejich klubová příslušnost, protože
právě Uherské Hradiště a Havířov jsou líhní
mladých bridžistů, kde se jim léta systematicky
věnují. Rád bych vás seznámil s kompletními
seznamy sběračů klasifikačních bodů, snad by
to mohla být motivace i pro další mladé hráče
a jejich kluby. V tabulkách je kromě klubové
příslušnosti uveden počet dosažených klasifikačních bodů. Devatenáct z nich jsou držiteli
první výkonnostní třídy, z toho sedm je dorostenců a jedna dokonce žákyně. Kategorie junior
jsou hráči do 25 let, tedy ročník 1987 a mladší,
kategorie dorostenec jsou hráči do 20 let, tedy
ročník 1992 a mladší a kategorie žák jsou hráči
do 15 let, tedy ročník 1997 a mladší.

7. Michael Botur

Havířov

742

8. Martina Voborníková

Trutnov

598

9. Adam Janas

Havířov

593

Olympia Praha

525

Uherské Hradiště

482

12. Erik Klemš

Havířov

463

13. Ondřej Gallik

Havířov

398

14. Jan Mráz

Uherské Hradiště

276

15. Adam Kubica

Uherské Hradiště

203

16. Filip Řehořek

Uherské Hradiště

196

17. Jitka Janíková

Uherské Hradiště

187

18. Klára Ondruchová

Uherské Hradiště

160

Havířov

156

Havířov

151

Jaroslav Hájek

Žákovský žebříček
1. Lucie Kohutová

Havířov

10. Michal Veselka
11. Renáta Lapčíková

19. Štěpán Koláček
20. Martin Melčák
21. Tomáš Vajda

Chaos Bridge

143

22. Dominik Šolc

Havířov

100

23. Ondřej Kaštan

Havířov

91

1 085

23. Daniel Mikušťák

Havířov

91

23. Lenka Rejlová

Havířov

91

26. Ha My Luong

Havířov

66

27. David Botur

Havířov

64
64

2. Štěpán Koláček

Havířov

156

3. Martin Melčák

Havířov

151

Chaos Bridge

143

27. Martin Kudláček

Havířov

100

29. Kristýna Juříková

Uherské Hradiště

53

30. Michal Kiszka

Havířov

51
46

4. Tomáš Vajda
5. Dominik Šolc

Havířov

6. Daniel Mikušťák

Havířov

91

31. Radka Dvořáková

Havířov

7. František Papala

Havířov

34

32. František Papala

Havířov

34

8. Anna Častoňová

Havířov

26

33. Anna Častoňová

Havířov

26

9. David Konczyna

Havířov

19

34. David Konczyna

Havířov

19

10. Vojtěch Wrobel

Havířov

4

35. Adéla Swaczynová

Havířov

18

36. Beatrice Dudášová

Havířov

17

37. Tomáš Kasza

Havířov

13

38. Daniel Křižan

Havířov

11

39. Vojtěch Wrobel

Havířov

4
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Juniorský žebříček
1. František Králík

Uherské Hradiště

2 547

31. Jiří Alfery

Uherské Hradiště

202

2. Lukáš Barnet

Havířov

2 126

32. Filip Řehořek

Uherské Hradiště

196

3. Martin Scháňka

BK VŠE

2 056

33. Jitka Janíková

Uherské Hradiště

187

4. Markéta Dudková

Havířov

1 726

34. Filip Krejčí

BK VŠE

184

5. Anna Marie Černá

BK VŠE

1 656

35. Klára Ondruchová

Uherské Hradiště

160

6. Jan Králík

Uherské Hradiště

1 479

36. Štěpán Koláček

Havířov

156

7. Patrik Bouřa

Uherské Hradiště

1 439

37. Martin Melčák

Havířov

151

8. Jakub Vojtík

Uherské Hradiště

1 313

38. Tomáš Vajda

Chaos Bridge

143

9. Kamil Žylka

Uherské Hradiště

1 261

39. Dominik Šolc

Havířov

100

10. Lukáš Kolek

Havířov

1 099

40. Ondřej Kaštan

Havířov

91

11. Lucie Kohutová

Havířov

1 085

40. Daniel Mikušťák

Havířov

91

12. Kristýna Schulzová

BK Praha

861

40. Lenka Rejlová

Havířov

91

13. Ondřej Kafka

Olympia Praha

779

43. Ha My Luong

Havířov

66

14. Michael Botur

Havířov

742

44. David Botur

Havířov

64

15. Václav Frank

BK VŠE

703

44. Martin Kudláček

Havířov

64

16. Martina Cetkovská

Uherské Hradiště

643

46. Radka Dítětová

BK Praha

63

17. Lukáš Teichmann

Havířov

630

47. Kristýna Juříková

Uherské Hradiště

53

18. Martina Voborníková

Trutnov

598

48. Michal Kiszka

Havířov

51

19. Adam Janas

Havířov

593

49. Radka Dvořáková

Havířov

46

20. Anna Kálalová

Nové Město n/M

558

50. František Papala

Havířov

34

21. Michal Veselka

Olympia Praha

525

51. Anna Častoňová

Havířov

26

22. Viktor Kubala

Havířov

522

52. Tomáš Kedra

Uherské Hradiště

23

23. Renáta Lapčíková

Uherské Hradiště

482

53. David Konczyna

Havířov

19

24. Erik Klemš

Havířov

463

54. Adéla Swaczynová

Havířov

18

25. Ondřej Gallik

Havířov

398

55. Beatrice Dudášová

Havířov

17

26. Petra Dosoudilová

Uherské Hradiště

356

56. Tomáš Kasza

Havířov

13

27. Kateřina Tichá

Havířov

333

57. Daniel Křižan

Havířov

11

28. Zuzana Kluková

Uherské Hradiště

303

58. Petra Danišová

Herold Ostrava

10

29. Jan Mráz

Uherské Hradiště

276

59. Jakub Wasilewski

Pardubice

7

30. Adam Kubica

Uherské Hradiště

203

60. Vojtěch Wrobel

Havířov

4
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Dorostenecký Grand Slam
V sezóně 2006/2007 jsme se v Havířově rozhodli
vyhlásit Dorostenecký Grand Slam, vybrali jsme
čtyři turnaje, na které jsme chtěli, aby mladí jezdili a zadotovali pohár pro nejlepšího hráče těchto turnajů. Tuto tradici udržujeme dosud.

Jaroslav Hájek
sbírat vavříny i na mezinárodním poli a budou
o nich také psát zahraniční časopisy.
Dorostenecký Grand Slam 2011/2012
1. Ondřej Gallik

Havířov

132 KB ze 3 turnajů

Jak to dopadlo v sezóně 2011/2012

1. Adam Janas

Havířov

132 KB ze 3 turnajů

Byla to už šestá grandslamová sezóna. Vítězství v
předchozích ročnících vybojovali odchovanci z
Havířova a Uherského Hradiště. Byli to Karolína
Vlachová, Markéta Dudková, dvojnásobná
vítězka Magdaléna Tichá a pátými držiteli se
stali společně František Králík a Patrik Bouřa.
V ročníku 2011/2012 byly grandslamovými
velkými cenami vyhlášeny soutěže ve Znojmu,
Praze, Ostravě a Novém Městě.

3. Lucie Kohutová

Havířov

132 KB ze 4 turnajů

Uherské Hradiště

120 KB z 1 turnaje

5. Martin Scháňka

BK VŠE

72 KB ze 2 turnajů

6. Michael Botur

Havířov

69 KB ze 3 turnajů

6. Lukáš Kolek

Havířov

69 KB ze 3 turnajů

8. Erik Klemš

Havířov

66 KB ze 3 turnajů

mimo soutěž
Jakub Strúčka

Slovensko

63 KB ze 2 turnajů

mimo soutěž
Matej Žiak

Slovensko

57 KB z 1 turnaje

9. Jan Králík

Uherské Hradiště

48 KB z 1 turnaje

10. Adam Kubica

Uherské Hradiště

47 KB z 1 turnaje

mimo soutěž
Martin Vodička

Slovensko

47 KB z 1 turnaje

11. Jakub Vojtík

Uherské Hradiště

45 KB ze 3 turnajů

12. Kristýna
Schulzová

BK Praha

21 KB ze 2 turnajů

13. Zuzana
Kluková

Uherské Hradiště

15 KB ze 2 turnajů

14. Štěpán
Koláček

Havířov

15 KB ze 3 turnajů

14. Martin Melčák

Havířov

15 KB ze 3 turnajů

Uherské Hradiště

6 KB z 1 turnaje

Slovensko

6 KB z 1 turnaje

Také letos zvítězila dvojice, která výhradně
spolu odehrála všechny soutěže – havířovský pár
Ondřej Gallik a Adam Janas. K šestnácti českým
mladým hráčům přibyla i „mezinárodní“
konkurence, protože propagátorská práce
Michala Králíka nese své ovoce také tím,
že mladí ze Slovenska začali jezdit nejen na
jeho juniorská showstředění a do Hluku, ale
začínáme je vídávat i na českých soutěžích.
Tento druh spolupráce je velmi chvályhodný
a já osobně bych si přál, aby mládežnický
„boom“ z posledních několika let u nás i na
Slovensku pokračoval a zúročil se. Ostatně
i čeští mladí hráči se objevují na turnajích v
Nitře, Tatrách a na Duchonce. Mimo soutěž
tedy byli v dorosteneckém Grand Slamu vedeni
také čtyři Slováci. Adam Kubica je v tabulkách
zaznamenán jako český bridžista, protože je
plátcem českých členských příspěvků (pro
pořádek je dobré uvést, že současně i těch
slovenských).
V sezóně 2012/2013 tradice Grand Slamu
bude pokračovat. O pohár se bude soutěžit
na těchto soutěžích: VC Znojmo, VC Praha,
VC Perníkový tref a VC Metuje. Doufáme, že
v nich uspějí nadějní nástupci úspěšných hráčů,
kteří potom jako např. Magdaléna Tichá budou
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4. Patrik Bouřa

16. Zuzana
Lapčíková
mimo soutěž
Lónaj
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Milan Macura: Rozhovor s Vítem Volhejnem
Nedávno za mnou přišel Vítek Volhejn s nápadem znovu začít tisknout bridžový časopis. Rád
jsem tuto výzvu přijal, protože si myslím, že to
podpoří rozvoj členské základny, který je pro
nás tím nejdůležitějším posláním. Při té příležitosti jsem mu položil pár otázek.
Začněme od počátku. Kdy jsi vlastně začal hrát
bridž a kdo tě k němu přivedl?

Mé bridžové začátky byly v rodině. Rodiče hráli
bridž doma se známými a veškeré informace o
bridži načerpali z knihy Polák a Švec – Učme
se bridž. Oni tedy nehráli jen bridž, ale také taroky a kanastu. A jak jsme s bratrem dorůstali,
postupně jsme se vše učili a poté doma trávili
večery hraním všech možných karet.
Jak ses dostal k soutěžnímu bridži?

Nejdříve jsem naučil hrát bridž spolužáky na
gymplu a potom, když jsme se dostali na školu
do Prahy, tak jsme zkusili najít bridžový klub.
A tak jsme jednoho dne dorazili do restaurace
Olympia (pamětníků, kteří tam hráli postupně
ubývá) a zahráli si první turnaj. Soutěžní bridž
mě hned chytil a tak jsem trávil studia zejména u karetního stolu. A už tenkrát jsem chtěl i
něco víc než jen hrát, a tak jsem si udělal kurz
a zkoušky na rozhodčího. Po příjezdu domů
jsem na dotaz táty, jak jsem dopadl u zkoušek,
odvětil: „Zkoušku bridžového rozhodčího jsem
udělal, ale ta matika mi zůstala přes prázdniny“.
Chápu to dobře, že jeden z tvých prvních bridžových partnerů byl tvůj bratr Honza?

Ano, je to tak. S bratrem jsme vyhráli i první
větší turnaj – VC Pardubic. Ještě teď si pamatuji, jak jsem mu říkal ke konci druhého kola:
„Jedeme dobře, ať si to nezkazíme“. Přišlo hned
rozdání, kde jsem zahájil slabým BT ve druhé
proti druhé a on měl 4333 a jeden bod. Zvolil
geniální hlášku 2 BT, které šly do pasu, a byl z
toho top. Tehdy jsem pochopil, že je potřeba se
nebát. Potom jsme společně vyvinuli programy
na výpočty výsledků, které se používaly víc než
deset let a naše cesty se rozešly – on se začal

vlozenoBr.indd 1

věnovat organizaci turnajů a rozhodování a já
zůstal u hraní.
Jak pokračovala tvá podpora bridže následně?
Jen u vývoje programů jsi neskončil, že?

Začalo to v roce 1996, kdy jsem financoval poplatek ČBS do WBF (světové bridžové federace) a pomohl tím k možnosti reprezentace na
Olympiádě 1996 na ostrově Rhodos. Od té doby
jsem podporoval ČBS finančně i materiálně.
Reprezentaci jsi tím jistě pomohl a předpokládám, že nejen finančně, ale také hrou. Jak je to s
náborem „nových duší“?

Ani na propagaci bridže jsem nezapomínal. Již
v roce 1991 jsem vydal knihu Bridž po etapách.
Aby mi to tenkrát vytiskli, tak jsem musel koupit 50% celého nákladu sám a potom jsem to
postupně prodával. Už prakticky žádné nemám,
a proto připravuji druhé vydání, které bude někdy koncem roku k dispozici. Aby bylo pro čtenáře zajímavější, spojil jsem se se Zdeňkem Volným. Jeho příběhy zlepšují čtivost knihy, takže
to není jen učebnice.
Na knihu už se těším. Pokud bude tak zábavná
jako příběh o Kláře a dvou černých esech, tak mi
asi ani nebude vadit, že základy bridže už znám.
Podepsali jsme smlouvu o spolupráci mezi ČBS
a firmou FINESKO investiční společnost, kterou
vedeš. Co si od této spolupráce slibuješ?

Doufám, že se mi podaří spojit propagaci investování do fondů společnosti s podporou bridže.
Již nyní jsou investory ve fondech bridžoví hráči a věřím, že se další přidají. Proto jsme uzavřeli smlouvu s ČBS, kde se zavazujeme k zajištění tisku tohoto časopisu a zároveň k finanční
podpoře ČBS, která se odvíjí od objemu investic
členů ČBS v našich fondech. To znamená, že z
každé koruny, kterou u nás hráči bridže investují, mají dvojí užitek – výnos ve fondu a podporu
rozvoje bridže.
Děkuji za rozhovor a za vše, co jsi pro bridž
udělal a stále děláš. Věřím, že naše spolupráce
přinese vzájemný prospěch a pomůže ke zvýšení
členské základny.

02.11.12 12:24

P2

Investice – výnos × bezpečnost

Bridge|CZ listopad 2012

Investujeme 100.000,- Kč na rok

Vít Volhejn

Ve financích pracuji již dvacet let a jednou z častých otázek je, jak nejlépe investovat peníze na
jeden rok tak, aby byla poměrně velká bezpečnost
a přitom aspoň trochu rozumný výnos. Nabízí se
nám velké množství instrumentů, které si dovolím nyní porovnat a budu je zde sledovat, abychom viděli, jak dopadají jednotlivé možnosti.

Hotovost
Prvním nejjednodušším způsobem je uložit je
v hotovosti – například pod podlahu po vzoru některých lékařů. Moc sice nevynesou, ale
snad se ani neztratí, pokud je nenajde nějaký
nenechavec. Předpokládejme, že riziko ztráty
je zanedbatelné (i když správně bychom měli
počítat třeba 0,2 % – jednou za 500 případů dojde ke ztrátě). Za rok budeme mít těch stejných
100 000,- Kč.

Zlato
Vyplatí se investovat do zlata? Je zde problém
s nákupem, skladováním a prodejem. To vše
je možné vyřešit tím, že budeme investovat do
fondů, které nakupují zlato. Například to může
být SPDR Gold Trust. Za poslední rok zlato
mírně pokleslo, pro následující rok předpokládám mírný růst. Předpokládejme, že nakoupíme podílové listy SPDR Gold Trust a budeme
uvažovat vstupní poplatek 1 %. U nákupu a prodeje skutečného zlata budou transakční náklady
podstatně vyšší, nehledě na to, že bychom výnos měli zdanit daní z příjmů. Očekávaný výnos
je 4 %, po odečtení vstupního poplatku to dělá
3 % a konečnou částku 103 000,- Kč.

Podílové fondy
Termínovaný vklad
Další způsob je uložení na termínovaný vklad u
banky. Podívejme se na aktuální nabídku. Jako
nejvýhodnější vyšlo Artesa spořitelní družstvo
se sazbou 3,75 % a konečným zůstatkem za
jeden rok ve výši 103 188,- Kč. Nejlepší banka
Evropsko-ruská banka (trochu podezřelý název) nabízí 3,55 % a za rok to dělá 103 018,- Kč.
Největší banky u nás nabízejí sazbu nižší než
1 %. Například Česká spořitelna nabízí 0,6 % a
naspoříme celkem 100 510,- Kč. Všechny tyto
vklady jsou ručené státem, ale pouze vklady nikoli výnosy.
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Další možnou investicí jsou podílové fondy.
Pro srovnání vyberu dva domácí podílové fondy a nejznámější index Dow Jones. Největším
korunovým fondem je ISČS Sporinvest, který
za poslední rok vzrostl o 0,99%. Dále vybírám
akciový fond ING International Český akciový
fond, který za poslední rok vzrostl o 4,41%. Index Dow Jones vzrostl za poslední rok o 7,16%,
se započtením kurzu dolaru dokonce 7,71%.
Vstupní poplatek ISČS Sporoinvest je 0,3% u
ING International Český akciový fond je 2,1%.
Poplatek za investování do Dow Jones můžeme
počítat cca 2 %. Najdeme fond, který je na tento index navázán, kde se bude platit poplatek a
ještě musíme počítat s poplatkem za výměnu
korun na dolary a zpět.
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Aktivní investování

Můžeme investovat přímo do akcií. Pro naše
porovnání zvolíme například akcie ČEZ. Za
poslední rok nám spadly o více než 6 %, tak by
mohly zase začít růst, ne? Poplatek za obchodování budeme počítat 0,5 %.

Nemovitostní fondy
Zajímavou investicí a to i na jeden rok, je možnost investovat do nemovitostního podílového
fondu. Doporučuji investici do fondu Bridge
(více na dalších stranách), kde je speciální nabídka investice na 12 měsíců. Vstupní poplatek
je 1,8 %, pro členy ČBS je sleva na poplatku
50 %, to znamená 0,9 %. Čistý výnos očekávám
ve výši 4,3 %.

Nebudu zde doporučovat aktivní investování,
kdy se kupují a prodávají akcie podle toho, jak
rostou nebo padají. Pokud se tím nechcete zabývat dlouhodobě, nebo to není vaše zábava,
tak vám to příliš nedoporučuji. Nenechte se
hlavně nalákat na aktivní investování, kdy vám
radí „odborník“ a vy investujete podle jeho rad.
Bude vám radit dělat hodně obchodů, aby vydělal „jeho“ obchodník s cennými papíry na poplatcích – to je vítěz a vy budete poražený.

Závěrem
Následující tabulku budu uvádět i v dalších číslech časopisu BridgeCZ, kde budu sledovat vývoj jednotlivých typů investic a za rok vyhlásím
vítěze. V případě, že byste chtěli přidat do sledování Vaši oblíbenou investici, napište mi na
e-mail vit.volhejn@finesko.cz a rád to přidám
do tabulky.
Sledujte se mnou vývoj investic buď pasivně
nebo aktivně tak, že do sami provedete investici. V příštím čísle provedu zpřesnění tak, že
budu předpokládat investici k 30. 11. 2012
na jeden rok a k tomuto datu vezmu aktuální
kurzy a sazby bank. A kam zainvestujete svých
100 000,– Kč? Nebo víc?
vit.volhejn@finesko.cz

Investice 100.000,- Kč na jeden rok.
Název

Očekáváno za rok Poplatek

Poznámka

Hotovost

100.000,- Kč

0

Artesa spořitelní družstvo

103.188,- Kč

0

riziko krachu, ztráta výnosu

Evropsko-ruská banka

103.018,-Kč

0

riziko krachu, ztráta výnosu

Česká spořitelna

100.510,- Kč

0

Zlato (SPDR Gold Trust)

103.000,- Kč

0,5%

současný kurz 165,94

ISČS Sporoinvest

102.000,- Kč

0,3%

současný kurz 1,8700

ING International Čs akc.

103.000,- Kč

2,1%

současný kurz 2520,13

Dow Jones

103.000,- Kč

2%

současný kurz 13 107,21 USD

Akcie ČEZ

102.000,- Kč

0,5%

současný kurz 716,5

Fond Bridge

104.300,- Kč

0,9%

současný kurz 1.1869
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Nemovitostní podílový fond Bridge
Jistě vás zaujal název našeho nemovitostního
fondu. Název fondu vznikl před třemi roky a
můžeme vykládat o mostech mezi investorem a
společností, ale pravdou je, že je to fond, který se
jmenuje po jisté velmi ušlechtilé karetní hře.
Co je to nemovitostní fond?

Nemovitostní fond je fond, jehož působení
upravuje zákon tak, že musí investovat 50–80 %
všech aktiv do nemovitostí a to zejména do výnosových nemovitostí. Výnosové nemovitosti
jsou takové, které generují výnos – obvykle z
nájmu. To znamená, že fond investuje přesně tak, jak si to představují mnozí lidé ve snu
– koupím si barák na Vinohradech, pronajmu
a mám to bez starostí. V našem fondu si může
koupit aspoň „cihlu“ z toho baráku a hlavně se
nemusí starat o nájemníky. Část aktiv ve výši
minimálně 20 % musí mít fond v tzv. likvidních
aktivech, to znamená buď na běžných účtech,
nebo krátkodobých termínovaných vkladech.
Tím je zajištěno, že je možné vyhovět všem běžným žádostem o zpětný odkup podílových listů.
Co je to otevřený podílový fond?

Otevřený podílový fond je fond kolektivního
investování, ve kterém se sdružují prostředky.
Proti každé investici do fondu dostává investor
podílové listy. V dnešní době jsou samozřejmě
dematerializované a jsou pouze záznamem v
příslušném registru. Důležité ale je, že v každém
otevřeném podílovém fondu dochází pravidelně
(denně, týdně, měsíčně ...) k oceňování a nákup
a prodej probíhá vždy za poslední ceny podílových listů. Cena podílového listu se stanovuje
jako podíl všech aktiv a počtu vydaných podílových listů – ukazuje vlastně hodnotu jmění
fondu na jeden podílový list. Tím, že se prodává
a nakupuje za aktuální cenu podílových listů,
nedochází při libovolném nákupu nebo prodeji
ke změně ceny podílových listů. Ke změně ceny
dochází například po zaplacení nájemného, kdy
se zvyšuje cena všech podílových listů.
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Vít Volhejn

Jak se investuje do otevřeného podílového fondu?

Nejdříve je potřeba mít sepsanou rámcovou
smlouvu o investování a poté již stačí poslat
peníze na správný bankovní účet se správným
variabilním symbolem a dojde automaticky k
vygenerování podílových listů. V našem podílovém fondu je možné v každém okamžiku
sledovat počet a hodnotu svých podílových listů
pomocí programu eFolio.
Je možné získat investované peníze rychle zpět?

Ano, protože se jedná o otevřený podílový fond,
je právo podílníka kdykoli požádat o zpětný
odkup, který je následně proveden za poslední
cenu podílových listů. U fondu Bridge je oceňování podílových listů jednou týdně. Když
požádáte do pátku jednoho týdne o zpětný odkup, můžete očekávat peníze na svém účtu příští týden ve čtvrtek. Takže peníze jsou rychle k
dispozici. Má to však jeden drobný háček a tím
jsou výstupní poplatky, které chrání ostatní investory – investice do nemovitostí jsou obvykle
na delší dobu a proto ten, kdo požádá o odkup
dříve než za tři roky, musí počítat s výstupním
poplatkem. Výjimkou jsou produkty Renta a
Termín.
Čím se vyznačuje fond Bridge?

Fond Bridge nemovitostní otevřený podílový
fond je nejúspěšnějším nemovitostním fondem
let 2010 a 2011 a je fondem u kterého nikdy nedošlo k poklesu podílových listů. Těžko budete
hledat druhý takový fond. Investice do fondu
jsou velmi bezpečné, protože za nimi můžete
vidět něco reálného – skutečné nemovitosti nakoupené fondem a pronajímané.
Jaké možnosti jsou pro investory?

Připravili jsme několik produktů, které zvýhodňují vstupní a výstupní poplatky. Pojďme si je
probrat.
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Běžná investice

Sporo

To není speciální produkt, ale je to nejčastější
způsob investování. Jedná se o investici na dobu
neurčitou. Je-li delší než tři roky, potom se již
neúčtují žádné výstupní poplatky.

Těm, kteří chtějí spořit pravidelně nabízíme
produkt Sporo, který předpokládá spoření stále
stejné měsíční částky. Při spoření stále stejných
měsíčních splátek se platí vstupní poplatek pouze z první částky.

Renta
Jedná se o pravidelnou výplatu výnosů a to
čtvrtletní, přičemž první výplata probíhá za šest
měsíců, aby výnosy nepodléhaly daním. Není to
výplata výnosů v pravém slova smyslu, ale jedná se o pravidelný odkup 2 % podílových listů
a tím dochází k výplatě „renty“. Tato výplata
nepodléhá výstupním poplatkům. Je určena pro
investory, kteří uloží větší částku a chtějí si pravidelně užívat výnosů.

Termín
U našeho fondu můžete investovat na dobu určitou a to přesně na 6, 12, 24 nebo 36 měsíců.
Pro tyto investice jsme snížili vstupní poplatky
a zrušili výstupní poplatky a tím jsou tyto investice výhodnější než termínované vklady u bank
(alespoň prozatím vždy byly).
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Cíl
Pro toho, kdo si stanovil cíl svého spoření, svoji cílovou částku, máme nabídku Cíl. Cílovou
částku nemusí dosáhnout pravidelnými platbami, ale může investovat nepravidelně. Po dosažení cíle neplatí výstupní poplatek.

Sleva pro ČBS
Všem členům ČBS se poskytuje sleva na vstupních poplatcích ve výši 50 % a zároveň z každé
investované částky dostává ČBS další platby.

www.fondbrige.cz
vit.volhejn@fondbridge.cz
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Portum – bezpečný přístav financí
V rámci jedné divize vlastněné fondem IMP
(možná vyvolá tento název u hráčů bridže představu počítání výsledků týmových soutěží a skutečně původní název tímto způsobem vznikl)
jsme vytvořili projekt Portum – bezpečný přístav
Vašich financí.
V projektu Portum jsem se snažili spojit výhody
velkých firem se zachováním nezávislosti každého našeho partnera. Trvalo nám několik let,
než jsme doladili tuto myšlenku a vytvořili nový
systém. Sehnali jsme schopnější obchodníky,
kteří uzavřeli výhodné smlouvy s dodavateli a
získali pro náš projekt maximální možné provize, na které by žádný jednotlivý obchodník
nemohl dosáhnout.

Dále jsme využili moje programátorské zkušenosti a s pomocí dalších programátorů jsem vytvořili evidenční SW, který může využívat přes
internet každý náš partner.
Dodavatelé nám poskytli kvalitní školitele na
jednotlivé produkty. A za největší přínos projektu Portum považuji systém sdílení klientů,
díky kterému každý náš partner získá nové obchodní příležitosti.
K bezpečnému podnikání jsme ještě přidali
právní a finanční poradenství. Dotazů ohledně fungování projektu je stále více, takže jsme
popostrčili vznik zákaznického servisu, který se
stará jak o jednotlivé klienty, tak i o naše partnery.

Nalezneme vám úspory nebo vyšší výnosy v oblastech
■■ hypotéky – refinancování, nové hypotéky
■■ pojištění – kontrola stávajícího stavu a navržení smysluplných změn
■■ energie – nalezení optimálního dodavatele elektřiny a plynu
■■ banky – pomůžeme s přechodem k jiné, úspornější bance
■■ nemovitosti – nákupy a prodeje nemovitostí
■■ úvěry – když nestačí hotovost, zajistíme úvěry s rozumným úrokem
■■ investice – co uspoříte, a nejen to, můžete dále rozmnožit

vlozenoBr.indd 6
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P7

Staňte se partnery Portum

Co přináší partnerství v projektu Portum?
Pro zkušené obchodní partnery z jednotlivých oblastí přináší zajímavé možnosti provizí od poskytovatelů služeb
■■ přísun nových klientů
■■ možnost sdílení klientů pomocí unikátního systému
■■ možnost rozšířit své podnikání do dalších oblastí
Začínajícím obchodním partnerům můžeme nabídnout:
■■ nejvyšší provize, které mohou jako začínající dostat
■■ školení v příslušné oblasti
■■ možnost získání licencí poskytovaných ČNB
■■ a) vázaný zástupce – pro investiční zprostředkování
■■ b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel – pro pojištění
■■ zajištění klientů pomocí call centra
■■ právní, finanční a účetní poradenství a služby
www.portum.info
vit.volhejn@portum.info

vlozenoBr.indd 7
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Fondy kvalifikovaných investorů
Pro větší investory máme zajímavou nabídku a
tou jsou fondy kvalifikovaných investorů.
Kdo je kvalifikovaný investor?

Kvalifikovaným investorem je fyzická nebo
právnická osoba, která již má zkušenosti s investováním a je schopna provést počáteční
investici ve výši minimálně 1 milion korun
českých. Následní investice již mohou být nižší nebo je možné celkovou investici snížit pod
hranici jednoho milionu korun. Z hlediska zákona je důležitá výše první investice.
Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou méně regulované ČNB a proto dosahují obvykle vyšších
výnosů s vyšším rizikem, protože mohou investovat do více různých instrumentů. Ve světě se
tyto fondy nazývají Hedge Funds.

Jaké jsou fondy kvalifikovaných investorů?

Mohou to být otevřené podílové fondy, potom
je určována cena podílových listů vždy k datu
oceňování na základě součtu aktiv fondu děleným počtem podílových listů. Nebo fondy uzavřené, investiční, které se chovají jako akciové
společnosti. U obou typů fondů je výhodné 5%
zdanění daní z příjmů a u otevřených podílových fondů jsou navíc výnosy po šestiměsíčním
testu osvobozené od daní z příjmů. Investiční
společnost nezveřejňuje hospodaření fondů, to
je k dispozici pouze podílníkům a kvalifikovaným investorům, kteří mají zájem investovat ve
fondech. Naše investiční společnost spravuje
v současné době dva otevřené podílové fondy
kvalifikovaných investorů a připravuje další
fondy.
Pokud máte zájem investovat více než 1 mil.
Kč nebo chcete optimalizovat daňové zatížení
většího rozsahu pomocí fondů kvalifikovaných
investorů neváhejte mě kontaktovat na adrese
vit.volhejn@finesko.cz.
Děkuji všem bridžovým hráčům za pochopení
a věřím, že vložené stránky věnované financím
nejsou jen nudnou součástí zajímavého časopisu o bridži, ale přinesou vám také trochu zábavy.
V dalších číslech časopisu bude opět součástí
osm stran věnovaných financím. Napište mi, co
by vás nejvíce zajímalo.
vit.volhejn@finesko.cz
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Czech Bridge Tour začala
Novinkou letošní soutěžní sezony je seriál pěti
vybraných Velkých cen, nazvaný Czech Bridge
Tour. V letošní sezoně do této série zařadilo
Ústředí ČBS tyto Velké ceny:

Vladimír Nulíček (fotografie Jana Erdeová )
Výsledky vedlejšího párového turnaje
1.

9

Svobodová-Svoboda

BKP

64.06 %

2.

18

Králík F.*-Novotný J.

UHR

63.70 %

3.

12

Bahníková-Bahník P.

BKP

56.51 %

■■ Praha

4.

8

Kohutová*-Botur M.*

HAV

54.69 %

■■ České Budějovice

5.

5

Hájková-Herout

HAV

54.17 %

■■ Nové Město n. Met.

6.

14

Kolek*-Vojtík*

HAV

53.85 %

■■ Czech Open (Pardubice)

7.

13

Azarova-Lipnicki

BLR

50.78 %

7

Erdeová-Mašek

BKP

50.78 %

9.

17

Horáček-Ertner

TRU

50.24 %

Velká cena Znojma 2012

10.

1

Hájek-Klemš

HAV

50.00 %

Velká cena Znojma se letos konala v termínu
21.–23. září tradičně v prostorech Louckého
kláštera pod patronací vinařské firmy Znovín.
V pátek večer byla Velká cena zahájena vedlejším párovým turnajem, jehož se zúčastnilo 19
párů – vítězi se stali Pavla a Ota Svobodovi.

11.

4

Hozda
Škalda

TRU
NMM

49.74 %

12.

15

Vajdová-Vozábal

BKP

49.04 %

13.

10

Koláček*-Melčák*

HAV

46.88 %

2

Erde-Diamant

BKP

46.88 %

15.

19

Brabenec-Pivnička

ZNO
BKP

46.39 %

16.

3

Lapčíková*-Mráz J.*

UHR

46.35 %

■■ Znojmo

V tradičním termínu na konci září se konal první
turnaj CBT 2012/13 – Velká cena Znojma.

17

17.

6

Hlaváč-Posledník

CHB

42.71 %

18.

16

Pszczolka-Vachtarčík

HAV

41.59 %

19.

11

Janíková*-Botur D.*

UHR
HAV

31.25 %

Hlavní párový turnaj
Hlavní párový turnaj – součást CBT – se hrál
v sobotu odpoledne a večer. Letos sice nedorazil
nikdo z Rakouska, VC Znojma bohužel kolidovala s turnajem v Salcburku, a tak např. tradiční účastník znojemského turnaje Jan Fučík dal
přednost domácímu turnaji v Rakousku. Příjemným překvapením byla velká účast juniorů,
zejména z Uherského Hradiště a Havířova. Je
vidět, že dlouhodobá činnost tamních bridžových lektorů sklízí své ovoce a budeme doufat,
že i v Praze se něco podobného povede.
Svobodovi – vítězové vedlejšího párového turnaje
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Turnaj se hrál na 2 × 24 rozdání jen s krátkou
přestávkou na občerstvení. Řízení turnaje brilantně zvládl Dušan Šlachta, který přislíbil i ří-
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zení dalšího turnaje CBT – VC Prahy. Účast
hráčů byla opět, jak je ve Znojmě již tradicí,
velmi vysoká – zúčastnilo se 48 párů. Opět se
ukazuje, že příjemné prostředí i vhodně zvolený doprovodný program (degustace vína firmy
Znovín v místním sklepení Louckého kláštera),
hráče táhne. Znojmo by tak jistě mohlo být příkladem i pro organizátory dalších Velkých cen.
Svou roli jistě hraje i včasné vyvěšení pozvánek
(již někdy v dubnu), zaslání pozvánek v angličtině na okolní bridžové svazy i osobní angažovanost hlavního pořadatele turnaje Honzy Pivničky. Prostě kdo nepřijel, může jen litovat.
Vítězi se stal pražský pár Lucka Kupková – Jirka
Emmer, kteří i loni vyhráli první Velkou cenu

soutěžního ročníku (tehdy hranou v Pardubicích). Ohromující je také to, že v obou kolech
přesáhli hranici 65 %, nepamatuji, kdy se něco
takového někomu při Velké ceně podařilo. Gratulujeme a přejeme, ať se jim letos v celkovém
hodnocení CBT daří více, než tomu bylo loni
v závěrečném hodnocení Velkých cen. Na druhém místě skončila juniorka Markéta Dudková
s nedávno ještě juniorem a nyní již zkušeným
reprezentantem Michalem Kopeckým, kteří po
prvním kole vedli a i ve druhém kole přesáhli
60 %, měli však smůlu, že Lucka s Jirkou hráli
ještě lépe. Třetí místo ovládli pardubičtí rutinéři
Miloš (děda) Bahník s Milanem Šklíbou.

Vítězové hlavního párového turnaje, zleva: 2. Dudková-Kopecký, 1. Kupková-Emmer, 3. Šklíba-Bahník M.
Výsledky Velké ceny Znojma
Poř.

No.

1

20

2

30

3

26

4

24

Pár

Klub

1. kolo

2. kolo

Celkem %

Body CBT

Kupková/878-Emmer/2108

BKP

65,76

65,49

65,63

138

Dudková*/2263-Kopecký/2292

HAV-VSE

66,3

60,51

63,41

124

Bahník M./694-Šklíba/725

PAR

62,77

56,52

59,65

115

Bahníková/337-Svobodová/342

BKP

59,24

59,15

59,19

106

5

14

Kuk/313-Vrkoč/669

BKP

55,89

62,32

59,1

97

6

33

Janková/2187-Frabša/926

VSE-UHR

64,67

52,08

58,38

88

7

32

Kemeňová/77-Tomčáni/134

SVK

57,88

58,51

58,2

79

8

13

Haman/394-Pavlík/1329

BRN

55,16

57,88

56,52

70
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No.
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Pár

Klub

1. kolo

2. kolo

Celkem %

Body CBT

9

3

Kopřiva/52-Pivnička/2404

BKP

49,58

63,17

56,38

66

10

28

Vajdová/2062-Vozábal/1868

BKP

56,34

55,71

56,02

62

11

7

Hoderová/2351-Martynek j/1893

VSE-BKP

56,97

53,8

55,39

58
54

12

36

Erde/39-Diamant/289

BKP

54,17

56,59

55,38

13

25

Erdeová/301-Mašek/323

BKP

56,07

53,35

54,71

50

14

18

Bahník P./695-Svoboda/341

BKP

60,78

46,92

53,85

46

15

40

Schulzová V./1981-Laštovička/

196 BKP

45,74

58,33

52,04

42
36

16

2

Králík F.*/2154-Novotný J/243

1 UHR

53,17

50,45

51,81

21

Kolek*-Vojtík*

HAV

50,54

53,08

51,81

36

18

22

Kyptová-Humpál

CBM

59,33

43,75

51,54

30

19

41

Černá-Pírek/1374

VSE-BKP

51,63

50,45

51,04

26

20

19

Macura/1933-Scháňka*

VSE

57,25

44,29

50,77

22

21

42

Pulkrab/1734-Šlemr/2290

CBM-BKP

57,97

42,48

50,23

18

22

15

Holý/892-Nulíček/1188

KRA-BKP

51,45

48,73

50,09

14

23

48

Hlaváč/2048-Posledník/1895

CHB

51,72

48,37

50,05

10

24

4

Hájková/2380-Herout

HAV

41,85

57,97

49,91

6

25

44

Bahník O./2095-Barnet*/2264

BKP-HAV

52,99

45,74

49,37

2

26

11

Diblík/699-Navrátil/718

PAR

54,62

43,75

49,18

27

17

Kluková*-Juřík

UHR

50,91

45,92

48,41

28

27

Schulzová K.*-Růžička T./2115

BKP-TOP

46,11

50,63

48,37

29

5

Kohutová*-Botur M.*

HAV

45,11

50,72

47,92

30

47

Pěkná/1911-Pěkný/1912

CBM

46,83

48,19

47,51

31

37

Fiala/389-Winter/425

BRN

46,83

48,1

47,46

32

45

Maňák-Täuber/1394

CBM

41,67

53,17

47,42

33

34

Hozda/612-Škalda

TRU-NMM

50,91

43,48

47,19

34

6

Cetkovská*-Klemš*

UHR-HAV

43,12

51,09

47,1

35

23

Hájek/2031-Szotkowski

HAV

38,95

54,08

46,51

36

35

Kalužík/400-Ochvat

BRN

48,91

42,93

45,92

37

1

Lapčíková*-Mráz J.*

UHR

44,84

45,56

45,2

38

8

Azarova-Lipnicki

BLR

36,05

54,26

45,15

39

9

Králík J.*/2452-Źylka*/2346

UHR

48,19

41,49

44,84

43

Vondráčková/2182-Sigmund/2194

BKP-HAV

48,37

41,3

44,84

41

29

Rumančík*-Žiak*

SVK

42,93

46,38

44,66

42

16

Ertner/607-Horáček/610

TRU

42,21

46,47

44,34

43

46

Králík M./801-Řehořek*

UHR

40,94

43,66

42,3

44

31

Pszczolka-Vachtarčík/2343

HAV

42,39

39,31

40,85

45

38

Brabenec-Nesvadba/646

ZNO-ROZ

35,24

46,38

40,81

46

12

Fábry-Vlach

UHR

45,56

35,69

40,63

47

39

Koláček*-Melčák*

HAV

30,62

45,74

38,18

48

10

Janíková*-Botur D.*

UHR-HAV

33,06

34,78

33,92
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Turnaj týmů
V neděli ráno se většina hráčů, kteří se zúčastnili sobotní Velké ceny i večerního posezení ve
sklepě Louckého kláštera, sešla k týmovému
turnaji, i když na některých byla znát únava
z náročného sobotního programu. Týmového
turnaje se zúčastnilo celkem 17 družstev, což
je v poslední době rovněž rekordní počet. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 8 kol po 4
rozdáních. Turnaj byl napínavý do posledního
kola, nakonec oba první týmy (P.S. a Acol) dosáhly stejného počtu VP, rozhodoval tedy celkový zisk IMP-ů (spravedlivě i vzájemné utkání
vyhrál tým P.S.).
Složení družstev
1

TaMMM

Kyptová-Humpál

Maňá k-Tauber

2

Pernštejn

Bahník M.-Šklíba

Diblík-Navrátil

3

Pivaři

Horáček-Ertner

Hozda-Škalda

4

Memphis

Kopřiva-Pivnička

Kuk-Vrkoč

5

Lucie

Kemeňová
Tomčáni

Vondráčková
Sigmund

6

Nulda

Nulíček-Holý

Kupková-Emmer

7

Habra3

Hájek-Szotkowski

Klemš-Nesvadba

8

Habra1

Kolek-Vojtík

Kohutová-Botur M.

9

Réva

Schulzová V.
Laštovička

Schulzová K.
Růžička T.

10

Soňa

Hajková-Herout

Pszczolka
Vachtarčík

11

Jana

Janková-Frabša

Bahník O.-Barnet

12

Dušan

Dudková
Kopecký M.

Černá-Pírek

13

STS
Chvojkovice

Vozábal-Vajdová

Macura-Scháňka

14

P.S.

Hoderová
Martynek j.

Pulkráb-Šlemr

15

Habra2

Melčák-Koláček

Janíková-Botur D.

16

ACOL

Svobodová
Svoboda

Bahníková
Bahník P.

17

Med

Erdeová-Mašek

Diamant-Erde
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Předání „Pivnička Cupu“
Kromě dekorování vítězů jednotlivých turnajů
VC Znojma převzal v rámci turnaje také tradiční putovní pohár, který věnoval před několika
lety Honza Pivnička, celkový vítěz seriálu Velkých cen za loňskou soutěžní sezonu – Jakub
Šlemr (na fotce se mnou jako soutěžním referentem ÚČBS a minulým držitelem poháru a
s Honzou Pivničkou, donátorem poháru a hlavním organizátorem VC Znojma).
Tento pohár bude na konci letošní soutěžní
sezony předán celkovému vítězi seriálu Czech
Bridge Tour spolu s dalšími věcnými i finančními cenami. Přijeďte i vy na další turnaje CBT!

Vítěz „Pivnička Cupu“ Jakub Šlemr
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Výsledky soutěže družstev
Poř.

No.

Družstvo

VP

IMP

Zápasy

Průměr VP

+-VP/IMP

1

14

P.S.

154

62

8

19,3

5/

2

16

ACOL

154

59

8

19,3

6/

3

13

STS Chvojkovice

148

53

8

18,5

5/

4

7

Habra3

134

29

8

16,8

1/

5

4

Memphis

129

23

8

16,1

6

11

Jana

129

11

8

16,1

2/

7

2

Pernštejn

127

6

8

15,9

3/

8

9

Réva

124

9

8

15,5

9

1

TaMMM

123

0

8

15,4

10

3

Pivaři

117

-2

8

14,6

11

12

Dušan

116

-5

8

14,5

12

6

Nulda

116

-10

8

14,5

13

5

Lucie

112

-13

8

14

14

8

Habra1

109

-15

8

13,6

15

10

Soňa

109

-20

8

13,6

16

17

Med

106

-32

8

13,3

17

15

Habra2

74

-99

8

9,3

2/
-1/
-1/

-1/

tým P.S. - Šlemr, Pulkrab, Hoderová, Martynek
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Velká cena Prahy
Ve dnech 20. - 21. října 2012 proběhla v Bridžovém klubu Praha velmi povedená Velká ceny
Prahy jako součást nově vytvořené Czech Bridge
Tour.

Jan Pivnička (fotografie Jana Erdeová)
Velká cena – 42 dvojic
1. Eva Bahníková - Lukáš Pavlík
2. Karolína Vlachová - Jakub Šlemr
3. Petr Bahník - Ondřej Bahník

Výbor BKP v čele s Petrem Vrkočem se velice snažil a všechno běželo jako na drátkách i
díky vedoucímu turnaje a rozhodčímu Dušanu
Šlachtovi. Dokonce byly přesně dodrženy začátky jednotlivých soutěží, což bývá problém.
Mohu to jako pořadatel pěti turnajů o Velkou
cenu Znojma posoudit. Možná to bylo také tím,
že letos poprvé na organizaci nedohlížela dřívější duše výboru BKP Hanka Pokorná sama.
Při slavnostním úvodu, kdy jsme společně
vzpomněli na nedávno zemřelé Jirku Doubravského, Hanku Pokornou a Zdeňka Jansu, vystoupila Lenka Pokorná-Dvořáková a věnovala
pořadatelům nejen putovní pohár, ale také na
přání zemřelé maminky nemalý příspěvek.
Po sobotním turnaji, který absolvovalo 42 dvojic, se všichni zúčastnili slavnostního rautu,
který se také velice vydařil i díky obětavé paní
Jitce Kulhavé. V nedělním turnaji týmů bojoval slušný počet třinácti týmů a konec učinilo
slavnostní předání cen včetně nově založeného
Memoriálu Hanky Pokorné.

Medailisté hlavního párového turnaje

Týmy – 13 týmů
1. BAHNÍCI - Eva Bahníková, Lukáš Pavlík, Petr Bahník, Ondřej Bahník
2. JAS - Vít Volhejn, Martin Scháňka, Jana Janková, Milan Macura
3. OSEL - Lukáš Barnet, Franta Králík, Jan Králík J, Kamil Žylka

Vítězové turnaje družstev

Petr Vrkoč a Lenka Pokorná - Dvořáková
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Memoriál Hanky Pokorné suverénně získali
Eva Bahníková společně s Lukášem Pavlíkem.
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Sehrávka

Dvě rozdání z amerických soutěží
Poučnou sehrávkou se blýskl Michael Schreiber
v kvalifikaci národních týmů. Zdá se, že pro
úspěch je nutné ulovit pikovou dámu, ale hlavní
hráč předvedl, že mu na dámách nezáleží.
Dealer: W

♠ KJ82

Týmy (IMPy)

♥ J972

Závazek: 4♥×S

♦ A10

Výnos: 5♠

♣ 873

♠ 1075
♥ Q8

W

♦ KQ9865
♣ K6

Tomáš Fořt

V dalším rozdání z von Zedtwitz Life Master
Pair nenašlo mnoho hráčů správnou obranu.
Dealer: W

♠ 852

Týmy (IMPy)

♥ 542

Závazek: 4♥W

♦ KJ85

Výnos: ♦4

♣ 542

♠ A109764

N

♥ 1043

E

♦ 732

S

N

♥ A10983

♠ Q9

W

♦–
♣ Q8

♠ J3
♥ Q7

E

♦ AQ109432

S

♣ KJ

♠ KQ

♣ QJ1092

♥ KJ6

♠ A643

♦ 76

♥ AK65

♣ A109763

♦ J4
♣ A54

W

W

N

E

S

2♦

Pas

3♦

kontra

pas

4♦

pas

4♥

Pas

pas

Pas

Západ vynesl ♦K, kterého hlavní hráč hned
vzal, a když ve dvou kolech trumfů šťastně vypadla dáma, pokračoval ještě trumfem do kluka. Pak následovalo káro, ale obrana vynesla
♣K a pokračovala trefem. Hlavní hráč vzal druhé kolo a zahrál dvě kola piků shora. Když dáma
vypadla, ukázal karty a nárokoval 10 zdvihů.
Nebylo to ale štěstí. Ve skutečnosti měl jasný
obraz partie. Západ má 6 kár, 2 srdce, 2 trefy
a tedy 3 piky. Pokud zahraje piky shora, prohrát
již nemůže. Kdyby Západu zůstala třetí dáma,
vpustil by jej hlavní hráč pikou a dostal desátý
zdvih na výnos do doublechicane.
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N

E

S
1♣

1♠

pas

2♦

pas

2♥

pas

3BT

pas

4♥

pas

4♠

pas

pas

pas

Partner vynesl ♣4 do kluka stolu a vašeho esa.
Co zahrajete jako Jih v druhém zdvihu?
Srdce nevypadá moc perspektivně, i když reálně
zadává zdvih jen výnos klukem. Ale v této partii
nepotřebujete jen zdvihy nezadávat, ale naopak
ještě nějaké získat. A ani v pikách nebo kárech
jistě nedostanete další zdvihy. Jih tedy pokračoval v trefech. Hlavní hráč zahrál ze stolu ♥Q,
pokrytou králem a esem. Následovalo srdce do
sedmičky a kluka. Jih pak konsekventně zahrál
třetí kolo trefů, které hlavní hráč přebil na stole
trumfem. Trumfového kluka pokryl Jih králem
a hlavní hráč vzal esem. Pak následovala ♠10,
ale Jih vzal dámou a čtvrtým kolem trefů poslal
partnerovi trumfovou promoci.
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Pula
Zatímco na většině evropských turnajů účast spíše klesá, startovní pole letošního, již 51. ročníku
Mezinárodního festivalu v chorvatské Pule, opět
lámalo rekordy. Například v hlavní soutěži družstev startovalo 103 týmů!

Otakar Svoboda
Ve vyšších patrech švýcarských soutěží již nenarazíte na žádné „lamy“. Deváté místo týmu Fládr – Pavlík, Lauer – Spálovský v turnaji „BAM“
je proto velkým úspěchem našich barev.

Zajímavá story
Při večeři nám Zbyněček s Luboškem vyprávěli
krásnou dražbu, kterou se proslavili na mezinárodním poli. Myslím, že se Vám také bude líbit:
Luboš

E

Zbyněk

W

1♥

pass

1♠

pass

3♠

pass

4NT

pass

5♠

pass

5♠!

pass!

?

Pět piků poprvé, pět piků podruhé.... – Luboš
má teď problém: Co se sakra děje? Vytáhl Zbyněk omylem kartičku 5♠ namísto 6♠? Nebo
chtěl ukončit dražbu v pěti a jaksi si neuvědomil, že hláška 5♠ už leží na stole?

Pár základních informací
Ubytování a polopenze v hotelu hned vedle hrací místnosti stojí 42 eur/osobu/den, ale dá se sehnat i levnější. Výborné snídaně i večeře se podávají formou bufetu. Je zde velký výběr ovoce
a zeleniny, každý den byly v nabídce také ryby.
Bridžové turnaje začínají v 15 hodin, některé
dny dokonce až v devět večer – to se pak končí
okolo druhé hodiny ranní!
Účastníci z třiceti zemí (z Čech a Moravy nás
bylo 14) tak alespoň mají dost času na výlety
po památkách, na sport nebo jen na příjemné
lenošení u moře (24 °C) – v Chorvatsku bývá
začátkem září ještě velmi teplé počasí.
Soutěže řídí tým rozhodčích EBL pod vedením
zkušeného a příjemného Slawka Lataly. Setkáte
se zde s hráči všech výkonnostních úrovní: od
rekreantů – rodinných dvojic, až po aktuální
mistry světa z Lille: seniorský tým z Maďarska.
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Zdá se, že tuto situaci nemají pánové dostatečně prodiskutovanou; Luboš se nakonec rozhodl
pro první možnost a jednou spadl ze šesti.
Všimněte si vychytralého pasu soupeře na
nedostatečnou hlášku 5♠ – tím nesrovnalost
zhojil a umožnil pokračovat do nesplnitelného
slemu.
Zatímco tohle Zbyněk vypráví, vymačkává si
na pstruha již asi desátý citrón. Pstruh už plave
ve šťávě a přesto „pořád ještě nemá tu správnou
chuť!“ Není divu, byly to totiž grapefruity.

Výsledky turnaje
Naše šesté místo s Pavlou v mixovém páráku
sice krásně vypadá, ale musíme přiznat, že soupeři se výjimečně snažili, abychom měli hezký
večer. Škoda těch čtyř „zbytečných“ chyb... –
o tom to ale je, že?
Nejraději hrajeme mixové týmy, ale letos se nám
nějak nedařilo, tak snad příště...
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Hlavní soutěž dvojic byla dvoudenní, hrála se
tzv. „polským systémem“ 1 kolo na 3 × 10 krabic – celkem tedy 60 rozdání. Po každé desítce
byla asi dvacetiminutová pauza, během které
pořadatelé vytiskli a rozdali soukromé zápisové
lístky s aktuálním pořadím.
Patrik Bouřa a Franta Králík se drželi celou
dobu vpředu a do posledního segmentu nastupovali s 57,20 %. To by bývalo stačilo na 18.
místo. Škoda, že to nevyšlo, ale myslím, že se
svým celkovým výkonem mohou být velmi spokojeni. Ve všech turnajích byli vepředu – v týmech proto často hráli proti silné opozici, a to je
pro růst výkonnosti velice důležité.
Naše 32. místo ještě stačilo na cenu, ale co je
podstatné: Petr si zde zasloužil uznání od soupeřů, protože v průběhu sehrávky druhého
rozdání si uvědomil, že v předchozím chybně
nárokoval splnění (výsledek byl odsouhlasený a zapsaný). Soupeři ho pak navrhli na cenu
fair-play. Ta se ale nevyhlašovala, nicméně za
Petrem pak chodili rozhodčí a potřásali mu rukou. Co takhle aspoň zlatý hodinky?

Umístění našich

Zajímavá partie

66.

V následujícím rozdání jsme utržili čistou nulu
proti Lanzarotti – Manno. Po soutěživé dražbě
sehrával Lanzarotti z Jihu 4♣ s kontrem. Vynesl
jsem káro, které HH vzal dámou a trumfnul trefovou dámou. Myslím, že teď už to porazit nejde, ale možná se mýlím. Diagram totiž ukazuje
jen devět zdvihů v trefech. Ale po jaké obraně?
Vyzkoušejte si své analytické schopnosti:
Dealer: N

♠2

Párový turnaj

♥ A7654

Závazek: 4♣×S

♦ AK94

Výnos: ♦

♣ 1053

♠ AJ9754
♥ K2
♦ 32
♣ AJ8

N
W

E
S

25

Turnaj s IMP-hodnocením (Butler) – 201
dvojic
34.
44.
46.
121.
130.

Zbyněk Lauer – Luboš Spálovský
Patrik Bouřa – František Králík
Pavla Svobodová – Otakar Svoboda
Martin Scháňka – Milan Macura
Eva Bahníková – Petr Bahník

+38 IMP
+32 IMP
+31 IMP
+ 5 IMP
- 8 IMP

Mixy – 51 týmů
20.

PRAHA (Bahníkovi, Svobodovi)

Muži – 39 týmů
13.

Czech juniors (Macura, Scháňka, Bouřa, Králík

Board-a-match – 78 týmů
9.

Lauer a Hardy (Fládr, Lauer, Pavlík, Spálovský)

17.

Praha (Bahníkovi, Svobodovi)

43.

Czech juniors (Macura, Scháňka, Bouřa, Králík

Mixy – 145 dvojic
6.

Pavla Svobodová – Otakar Svoboda

63,50

Eva Bahníková – Petr Bahník

51,63

Muži – 94 dvojic
41.

Patrik Bouřa – František Králík

51,84

86.

Zbyněk Lauer – Luboš Spálovský

42,01

Open – 103 týmů
24.

Praha (Bahníkovi, Svobodovi)

27.

Czech juniors (Macura, Scháňka, Bouřa, Králík)

83.

Lauer a Hardy (Fládr, Lauer, Pavlík, Spálovský)

Open – 271 dvojic
32.

Petr Bahník – Otakar Svoboda

56,24

35.

Zbyněk Lauer – Luboš Spálovský

55,86

♠ K6

65.

Patrik Bouřa – František Králík

53,73

♥ Q10983

92.

Eva Bahníková – Pavla Svobodová

51,90

♦ 108765

132.

Petr Pulkráb – Jakub Šlemr

50,26

♣9

150.

Milan Macura – Martin Scháňka

49,39

♠ 1083
♥J
♦ QJ
♣ KQ7642
Kompletní výsledkové listiny najdete na www.crobridge.com
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Mezinárodní mistrovství Slovenska

Vladimír Nulíček (fotografie Jana Erdeová)

V tradičním termínu na konci září se v podtatranském Popradu uskutečnilo Mezinárodní
mistrovství Slovenska, tentokrát za hojné účasti
českých hráčů – celkem 21 hráčů se zúčastnilo
hlavního párového turnaje a většina z nich i týmové soutěže (některé týmy byly ryze české, některé byly prokombinované se slovenskými páry).

Pátek – vedlejší párový turnaj
V pátek odpoledne se hrál vedlejší párový turnaj, který však nepřilákal příliš hojnou účast –
čeští hráči se nezúčastnili – až na Evu Suchou,
která hrála s Pavlem Mokráněm – někteří byli
teprve na cestě do Popradu a ti, kteří přijeli už
ve čtvrtek, dali přednost výletu do Tater – bylo
totiž krásné slunečné počasí. Turnaj se stal kořistí domácích reprezentantů Mirky Kemeňové
a Jana Tomčániho, kteří „zožali“ řadu úspěchů
i v ČR – např. vyhráli letošní Czech Open v Pardubicích, hráli za úspěšný prvoligový tým Esa aj.

Vítězové vedlejšího párového turnaje: J. Tomčáni a M. Kemeňová
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Výsledky vedlejšího párového turnaje
1

10

Jan Tomčáni
Miroslava Kemeňová

273,52

65,75%

2

6

Janocko & Vovk

261,04

62,75%

3

5

Chiminec & Chiminec

243,25

58,47%

4

15

Urban & Lucko

233,25

56,07%

5

11

Juraj Kvoček & Jakabsic

216,75

52,10%

6

8

Mikuláš Pankovič
& Ján Pankovič

211,38

50,81%

7

13

Gabriel Hinďoš
& Ján Biačko

206,62

49,67%

8

7

Alica Šimonová
& Tibor Menyhért

204,75

49,22%

9

4

Lendel & Savcuk

203,25

48,86%

10

12

Peter Belčák
& Ivo Švec

202,12

48,59%

11

9

Robert Lukoťka
& Stanislav Miklík

197,25

47,42%

12

2

Eva Suchá & Pavel Mokráň

196,75

47,30%

13

18

Tomera & Karon

193,25

46,45%

14

17

Maruszyk & Lewandowski

189,88

45,64%

15

14

Štefan Choma & Ivan Sás

185,75

44,65%

16

16

Peter Barák
Martin Šuster

184,55

44,36%

17

1

Peter Dubnický & Igor Dula

175,75

42,25%

18

3

Smejkal & Smejkalova

163,05

39,19%
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Sobota – hlavní párový turnaj

Poř No.

Hlavního párového turnaje o putovní pohár
Mezinárodních mistrů Slovenska se zúčastnilo
celkem 58 párů – kromě domácích a již zmíněné hojné účasti českých párů rovněž páry
z Polska, Ukrajiny a Maďarska. Turnaj vyhráli
Toli Filip s Edou Veleckým – kdysi reprezentanti ještě společného Československa. Nejlepším českým párem byl na druhém místě Jakub
Šlemr s Petrem Pulkrabem, čtvrtí skončili Pepa
Kurka s Michalem Kopeckým, kteří vedli po
prvním kole.

Poř No.

Pár

1. kolo 2. kolo

Total

1. kolo 2. kolo

Total

9

48

Holý
Nulíček

CZE

50

63,32

56,66

10

51

Lucko
Urban

POL

54,67

57,74

56,21

11

49

Markiewicz
Sosin

POL

53,02

59,19

56,1

12

20

Michalek
POL
Stworzewicz

54,53

57,35

55,94

13

41

Janočko
Vovk

UKR

63,19

48,42

55,8

14

18

Gáspár G.
Molnár M.

HUN

57,55

52,13

54,84

15

32

Piechota
Rojkowicz

POL

48,76

60,03

54,4

16

1

Durańczyk
Skwark

POL

50,07

58,71

54,39

17

43

Kopron
Kujawa

POL

53,78

54,12

53,95

18

4

Belčák P.
Švec

SVK

51,77

55,43

53,6

19

9

Vajdová
Vozábal

CZE

49,04

57,76

53,4

20

27

Ploščica
Števák

SVK

56,25

49,86

53,06

21

35

Kita
Lesiecki

POL

50,27

55,36

52,82

Vítězové hlavního párového turnaje: Filip - Velecký
Výsledky Mezinárodního mistrovství
Slovenska párů

Pár

1

55

Filip
Velecký

SVK

57,76

66,14

61,95

22

13

Lengyel
Savchuk

UKR

46,61

58,47

52,54

2

21

Pulkrab
Šlemr

CZE

61,81

59,41

60,61

23

33

Baryla
Osiński

POL

55,49

49,38

52,44

3

50

Hycnar
Wajdowicz

POL

60,1

60,58

60,34

24

22

Klimčík
Munka

SVK

48,83

55,01

51,92

4

16

Kopecký
Kurka

CZE

62,98

54,9

58,94

25

34

Kruczek
Nidecki

POL

53,09

50,34

51,72

5

46

Nižnanský
Rezek

SVK

61,47

55,04

58,26

26

14

Černá*
Pírek

CZE

55,65

46,91

51,28

6

3

Bárczy T.
Hajdú L.

HUN

53,39

62,35

57,87

27

30

Lauer
Spálovský

CZE

53,5

49,04

51,27

7

39

Zawada
Źarnowski

POL

59,96

54,19

57,07

28

6

Kubica*
Vodička*

SVK

50,93

51,51

51,22

8

45

Himinec A.
Himinec G.

UKR

53,5

60,58

57,04

29

36

Lukoťka
Miklík

SVK

53,43

48,9

51,17
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1. kolo 2. kolo

Total

Poř No.

Pár

1. kolo 2. kolo

Total

30

37

Dubnický
Dula/54

SVK

50,41

50

50,21

51

2

Horňák
Menyhért

SVK

41,46

45,38

43,42

31

28

Kohutová*
Botur M.*

CZE

43,75

56,14

49,95

52

38

Horňáková
Zlámalová

SVK

42,31

44,09

43,2

32

29

Erdeová
Mašek

CZE

46,09

53,16

49,62

53

58

Biačko
Onder

SVK

36,74

49,24

42,99

33

17

Svobodová
Svoboda

CZE

50,82

47,18

49

54

24

Hájková
Kolek

CZE

40,59

44,44

42,51

34

23

Pankovič J.
Vysocký

SVK

49,31

47,66

48,49

55

52

Tešerová
Vagač

SVK

40,8

36,77

38,78

35

8

Babničová
Lovíšková

SVK

54,79

41,96

48,38

56

26

Jurčišin
Bessler

SVK

36,2

37,84

37,02

36

10

Choma
Sás

SVK

46,69

49,79

48,24

57

12

Gono*
Straka

SVK

35,1

32,5

33,8

37

5

Belyus
Gábrik

SVK

50,62

45,43

48,02

58

54

Siničáková
Weissová

SVK

33,86

32,98

33,42

38

57

Lewandowski
POL
Maruszyk

50,41

45,33

47,87

39

15

Nováková
Šimonová

40

25

Nowak K.
Rewer G.

POL

47,73

46,5

47,12

41

19

Belčák V.
Pankovič M.

SVK

45,4

48,08

46,74

42

40

Štefánik
Ižip

SVK

43,54

48,42

45,98

43

56

Karoń
Tomera

POL

48,63

42,26

45,44

44

42

Frajt
Jakubík

SVK

42,31

48,28

45,3

45

47

Barák
Šuster

SVK

54,33

36,06

45,19

46

11

Kováč*
Melicher*

SVK

51,73

38,26

44,99

47

44

Jakabšic*
Kvoček*

SVK

48,7

40,92

44,81

48

53

Faltus
Hinďoš

SVK

42,24

47,32

44,78

49

7

Suchá
Mokráň

CZE
SVK

46,09

42,86

44,47

31

Kemeňová
Tomčáni

SVK

44,85

50
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SVK

53,09

42,24

47,66

Pátek a neděle – turnaj týmů
Turnaj týmů se rozehrál v pátek večer a dohrával
se v neděli. Hrálo se švýcarským systémem na 9
kol po 6 rozdáních. Na prvních dvou místech se
umístily silné polské týmy, třetí skončil nejlepší
česko-slovenský tým Drevokocúrik (Kemeňová-Tomčáni, Šlemr-Pulkrab), čtvrtý pak ryze
český tým PTAcol (Holý-Nulíček, Svobodovi).

3. místo v týmech: Tomčáni-Kemeňová a Šlemr-Pulkrab
42,86

43,85
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Rank

No.

Team

VP

IMP

Matches

Avery VP

+-VP/IMP

1

13

Konstanta

169

96

9

18,8

5/

2

9

Przemo

164

83

9

18,2

3/

3

21

Drevokocurik

162

69

9

18

6/

4

15

Ptacol

155

65

9

17,2

1/

5

1

Urban

145

27

9

16,1

/

6

19

Slovakia

144

26

9

16

/

7

16

Rapid

142

29

9

15,8

/

8

18

Bogutek

142

25

9

15,8

1/

9

22

Napchavaci Petrzalka

141

13

9

15,7

2/

10

17

Hotel Polski

140

12

9

15,6

1/

11

11

Slem

140

0

9

15,6

5/

12

5

Legia Michalovce

136

8

9

15,1

-1 /

13

20

Habra

132

-9

9

14,7

/

14

3

Inter

131

-10

9

14,6

/

15

12

Sedma z deviti

131

-12

9

14,6

/

16

2

Cassovia Kosice

129

-16

9

14,3

/

17

14

Miskolc

124

-28

9

13,8

/

18

4

Inter Michalovce

122

-33

9

13,6

-2 /

19

8

Bezodna rekurzia

121

-35

9

13,4

-1 /

20

10

News Michalovce

121

-40

9

13,4

/

21

6

Sance

121

-42

9

13,4

/

22

7

Blondinky

121

-46

9

13,4

/

23

23

Ladies

106

-94

9

11,8

/

Složení týmů

12

Kurka-Cerna

Kopecky-Pirek

1

Urban-Lucko

Nowak-Rewer

13

Skwark-Duranczyk

Michalek-Stworzewicz

2

Hornak-Menyhert

Klimcik-Munka

14

Barczy T.-Hajdu

Gaspar-Molnar

3

Svec-Belcak P.

Sucha-Mokran

15

Nulicek-Holy

Svobodova-Svoboda

4

Bessler-Jurcisin

Lendel-Savchuk

16

Velecky-Filip,Jakabsic

Vajdova-Vozabal,Kvocek

5

Janocko-Vovk

Himinec A.-Himinec G.

17

Rojkowicz-Piechota

Baryta-Osinski

6

Belcak V.-Pankovic M.

Pankovic J.-Vysocky

18

Lesiecki-Kruczek

Kita-Nidecki

7

Simonova-Novakova

Belyus-Gabrik

19

Ploscica-Stevak

Kubica-Vodicka

8

Melicher-Kovac

Gono-Straka

20

Hajkova-Kolek

Kohutova-Botur

9

Zawada-Zarnowski

Kopron-Kujawa

21

Kemenova-Tomcani

Pulkrab-Slemr

10

Biacko-Hindos

Faltus-Onder,Sas

22

Lukotka-Miklik

Barak-Suster

11

Erdeova-Masek

Lauer-Spalovsky

23

Zlamalova-Babnicova

Hornakova-Loviskova
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Jedno rozdání
Na závěr alespoň jedno z mnoho zajímavých
rozdání:
Dealer: N

♠ K9432

Párový turnaj

♥ 9642

Závazek: 3♥ S

♦ 87

Výnos: ♠A

♣ K7

♠ A8

Z druhé strany tam pochopitelně závazek není,
protože obránce na E podehraje z prvního výnosu krále kárového.

N

♥ Q73

W

♦ A32
♣ AJ1083

hráč vezme králem na stole a nyní již přichází
vhodný okamžik pro uplatnění krále pikového
– hlavní hráč si zahodí tref a trefovou dámou
vpustí obránce na W do dalšího nuceného výnosu. Ten si nyní může vybrat – buď zadat kárový zdvih nebo zahrát do dablšikeny.

♠ QJ1076
♥–

E

♦ QJ654

S

♣ 654

♠5
♥ AKJ1085
♦ K109
♣ Q92

Kontra nebylo šťastným rozhodnutím, obzvlášt,
když linka EW může splnit 4 kára (odevzdá
pouze po jednom zdvihu v pikách, kárech a
trefech). Lepší je tedy dražit 4 trefy do výběru,
což povede k tomu, že linka NS pravděpodobně
předraží do 4 srdcí a minimálně jednou spadne,
pokud bude sehrávka probíhat tak, jak je výše
uvedeno. V praxi se většinou stávalo, že se hrály
4 srdce s kontrem bez dvou (občas bez jedné).

A za rok…

W

N

E

S

-

pas

2♠*

3♥

dbl

pas

pas

pas

Po zahájení partnera 2 piky (piky a levná) zasáhl
soupeř na S hláškou 3 srdce. Dlouho jsem přemýšlel, co s tím, jsem dost silný, můžeme tam
mít leccos, třeba 3NT nebo 5 v levné. Nakonec
jsem se rozhodl pro kontra, což se neukázalo
jako dobrý nápad. Vynesl jsem eso pikové, do
něhož partner shodil dámu. Považoval jsem to
za marku do kár a vynesl jsem nyní eso kárové a
káro, čímž bylo dokonáno – obrana vzala jen tři
esa a srdcovou dámu.

V příštím roce čeká Slovensko organizace velké
bridžové akce – v Košicích se uskuteční 6. ročník Her malých federací.
Termín je určen na 23.–26. září a následovat
bude Mezinárodní mistrovství Slovenska. Celý
týdenní bridžový festival se uskuteční v hotelu
Yasmin v Košicích. Doufáme, že český tým nebude za rok na tomto „podujatiu“ chybět.

Dlouho jsem si myslel, že jsem partii jasně zadal a že pokud po esu pikovém vrátím pikovou
osmu, závazek spadne. Podrobnější analýza však
ukázala, že z pozice S se závazek nedá porazit?
Přijdete na to, jak má hlavní hráč sehrávat?
Jedno rozdání – řešení
Především je nutno odolat pokušení si na pikového krále rovnou shodit káro nebo tref. Pik
je nutno snapnout v ruce a zahrát eso, krále a
malé srdce. Obránce na W musí nyní zahrát
kluka (nebo desítku) trefovou, každé jiné zahrání dává hlavnímu hráči devátý zdvih. Hlavní
*dvoubarevné (piky a levná 5+5+)
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Admiral Bridge Cup
Vladimír Nulíček
13. října se v kasinu Admiral v Hatích nedaleko Znojma konal již 6. turnaj nazvaný Admiral
Bridge Cup, pořádaný Rakouským bridžovým
svazem. I tentokrát se turnaje zúčastnilo několik
českých párů.
Turnaj se tradičně hraje v sobotu odpoledne
na dvě kola po 18 rozdáních s krátkou pauzou
mezi koly. I když vložné do turnaje je trochu
vyšší, než jsme zvyklí u nás (25 € za osobu), je
ve vložném oběd a večeře a veškeré občerstvení
zdarma. Rovněž poměrně vysoké finanční ceny
(za 1. místo 1000 €) lákají k účasti nejen rakouskou špičku, ale i řadu zahraničních hráčů nejen
od nás, ale i z Maďarska nebo Polska.
Turnaj se letos stal kořistí mladých domácích
hráčů, české páry se však v silné konkurenci
neztratily a obsadily řadu čelných umístění.
Nejlépe z českých párů se dařilo Aleši Hamanovi s Honzou Pivničkou, kterým jen o pověstný
„chloupek“ uniklo celkové vítězství.

Zdroj fotografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
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Výsledky 6. Admiral Bridge Cup
Poř No

Pár

Body

%

1215

64,9

1

19

VEVERKA Alexander
WINKLER Stephan

2

13

HAMAN Ales
PIVNICKA Jan

CZ

1211

64,7

3

43

BAHNIK Petr
BAHNIKOVA Eva

CZ

1119

59,8

4

11

SAURER Bernd
WEINBERGER Simon

1105

59,0

5

46

SCHULZ Dieter
WADL Raffael

1093

58,4

6

51

FUCIK Jan
PURKARTHOFER Gunther

1088

58,1

7

45

STADLER Heinz
STIGLEITNER Helga

1085

57,9

8

38

FRANZ Erwin
HÖRNLEIN Roswitha

1079

57,6

9

34

SVOBODA Otokar
SVOBODOVA Pavla

CZ

1068

57,1

10

33

BAHNIK Milos
SKLIBA Milan

CZ

1066

57,0

11

25

HANSEN Renate
STOJANOVIC Danilo

1057

56,4

12

29

BLAZEJ Heidemarie
RAPF Karl

1053

56,2

48

ASSMANN Ursula
WANHA Clemens

1053

56,2

14

3

KOPECKY Michal
MACURA Milan

CZ

1035

55,3

15

47

CSEPAN Gabor
DIENES Ödön

HU

1014

54,2

16

55

BURG Thomas
TSIOKRIS Georgios

1012

54,1

17

28

FLEISCHMANN Alfred
FLEISCHMANN Ursula

1006

53,7

18

8

PATUZZI Karin
PATUZZI Wilhelm

1005

53,7

19

23

BAHNIK Ondrej
NULICEK Vladimir

1002

53,5

20

18

BOSAK Gerhard
WINTER Stefan

1002

53,5

CZ

Prvních 20, celková účast 58 párů
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Hry malých federací
Tomáš Fořt
Stejně jako na Mistrovství Evropy do Dublinu
a Světové hry do Lille, ani na Hry malých federací do estonského Tallinnu nevyslala Česká
republika reprezentační tým. Problém zřejmě
není ani tak v podpoře ČBS, který dokonce
vyčlenil určitou částku na toto mistrovství, ale
v jakési obecné nechuti Českou republiku reprezentovat. Důvody jsou nasnadě. Týden dovolené, v případě ME nebo MS dokonce 14 dní,
a i přes podporu ČBS stále ještě náklady vyšší
než na dovolenou u moře. Není divu, že vítězí
turnaje typu Pula, kdy jde spojit pěkné zahrání
proti silným soupeřům s rodinnou dovolenou.
Bez systematické práce s reprezentací a vytvoření širší reprezentace složené z hráčů, kteří jsou
ochotni obětovat čas i peníze, se stále nic nezmění. A bez sponzorské podpory dnes již neúměrně
se zvyšujících nákladů na výjezd také ne. Faktem
je, že ostatní malé země tyto problémy řešit umí.
A není ani třeba chodit daleko. Slovensko se, stejně jako Světového poháru, zúčastnilo a to podle
mého názoru úspěšně, když jim jen o jediné místo unikl postup do finálové skupiny.
Hrálo se ve dvou skupinách po sedmi týmech
systémem každý s každým. První dva ze skupiny
postupovali do semifinále a zbytek hrál další tři
kola švýcarem. Do finále postoupili ze skupiny
„A“ Monako a Gruzie (třetí bylo právě Slovensko) a ze skupiny „B“ Estonsko a Portugalsko.
Zvítězilo Estonsko, druhé bylo Monako a třetí
Portugalsko. Slovensko skončilo nakonec deváté.
Příští rok se konají Hry malých federací v Košicích, tak se snad už najdou hráči, kteří budou
ochotni na Slovensko, kam běžně jezdí na jiné
turnaje, zajet také reprezentovat.

Výkonnostní třídy
za sezónu 2011/2012

Jaroslav Hájek

Kdo získal novou výkonnostní třídu za minulou
sezónu a přehled držitelů mistrovských podmínek.

Jak to letos skončilo
Byla uzavřena sezóna 2011/2012 a rád bych
shrnul klasifikaci a z ní vyplývající fakta,
především přidělení výkonnostních tříd.
Letos jsme se opět nedočkali žádného nového
mistra a nestane se tak bohužel ani příští rok.
Dva hráči, kteří nejsou nositelé tohoto titulu,
získali mistrovskou podmínku. Premiérově je
to Ondřej Bahník (Chaos Bridge). Vladimíru
Nulíčkovi (BKP) se to povedlo podruhé za sebou.
Novými držiteli výkonnostní třídy kandidát
mistra jsou Karolína Vlachová (Uherské
Hradiště) a Daniel Vachtarčík (Havířov). První
ze dvou podmínek nutných k udělení této
výkonnostní třídy letos získali Martin Scháňka
(BK VŠE) a Aleš Medlín (BKP). Naopak Milan
Šklíba a Jan Martynek senior (oba Pardubice)
o tuto výkonnostní třídu přišli. V ohrožení
ztráty titulu kandidáta mistra jsou pro sezónu
2012/2013 čtyři hráči – Eva Fořtová, Ondřej
Krása, Vladimír Vondřich (všichni BKP) a Jana
Janková (BK VŠE).
Jmenovitý výčet hráčů, kteří nově získali první,
druhou, třetí nebo čtvrtou výkonnostní třídu
uvádím níže. Pod nimi jsou také vyjmenováni
hráči, kteří mají splněnu jednu, dvě nebo tři
mistrovské podmínky. Boj o další body může začít.

Noví držitelé výkonnostních tříd
Kandidát mistra
Daniel Vachtarčík
Karolína Vlachová

Havířov
Uherské Hradiště

1976
1986

1. výkonnostní třída

Slovenská reprezentace dala šanci i mládeži

Jaroslav Benák
Jan Hlaváč
Lucie Kohutová
Přemysl Posledník
Ondřej Tyč

Olympia
Chaos Bridge
Havířov
Chaos Bridge
Nové Město nad Metují

1959
1981
1997
1979
1974

Použité fotografie jsou z webu Estonské bridžové federace.
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2. výkonnostní třída
Monika Čížková
Jiří Dudek
Lev Fojtík
Zdeněk Friš
Jiřina Jasná
Erik Klemš
Renata Lapčíková
Petr Pszczolka
Martin Szotkowski
Michal Veselka
Martina Voborníková

BK Praha
Třináct Praha
Nekuřáci Praha
BK Praha
BK Praha
Havířov
Uherské Hradiště
Havířov
Havířov
Olympia
Trutnov

Ohrožení ztrátou titulu kandidáta mistra
1982
1951
1941
1940
1956
1996
1993
1972
1972
1995
1992

3. výkonnostní třída
Josef Blažo
Jarmila Dvořáková
Zdeněk Kalvoda
Irena Kaňková
Milena Kostková
Adam Kubica
Jan Mráz
Edvard Outrata
Filip Řehořek
Leo Skatula
Stanislav Škovran

Trutnov
BK Praha
Uherské Hradiště
BK Praha
HEROLD Ostrava
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
BK Praha
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
BK Praha

1947
1948
1982
1954
1946
1995
1995
1936
1995
1928
1966

4. výkonnostní třída
David Botur
Kateřina Hašková
Ondřej Kaštan
Martin Kudláček
Ludmila Kunčarová
Ha My Luong
Lenka Rejlová
Dominik Šolc
Ivan Tatranský
George Tyroler
Tomáš Vajda
Miroslava Vostruhová

Havířov
Máj České Budějovice
Havířov
Havířov
Český Brod
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
BK Praha
Chaos Bridge
Český Brod

1995
1948
1995
1999
1952
1996
1996
1998
1934
1932
1997
1950

Získání první mistrovské podmínky*
Ondřej Bahník
Vladimír Nulíček

Chaos Bridge
BK Praha

1985
1958

Získání první kandidátské podmínky
Aleš Medlín
Martin Scháňka

BK Praha
BK VŠE

33

1967
1991

Eva Fořtová
Jana Janková
Ondřej Krása
Vladimír Vondřich

BK Praha
BK VŠE
BK Praha
BK Praha

1963
1984
1973
1945

Přehled získaných mistrovských
podmínek aktivních hráčů
1 získaná mistrovská podmínka
Ondřej Bahník
Luboš Batela
Květa Čechová
Vratislav Černý
Markéta Dudková
Eva Fořtová
Zdeněk Frabša
Jana Janková
Petr Jelínek
Bohumil Kocián
Ondřej Krása
Jan Martynek s.
Jan Pivnička
Luboš Spálovský
Jiří Šubrt
Magdaléna Tichá
Zdena Tomčíková
Vít Volhejn

Chaos Bridge
Český Brod
Třináct Praha
Třináct Praha
Havířov
BK Praha
Uherské Hradiště
BK VŠE
BK Praha
Ostrava
BK Praha
Pardubice
BK Praha
Třináct Praha
BK Praha
Havířov
BK Praha
Nové Město nad Metují

1985
1952
1946
1962
1988
1963
1969
1984
1982
1946
1973
1947
1950
1961
1934
1991
1943
1964

2 získané mistrovské podmínky
Eva Batelová
Jan Čech
Miroslav Číža
Milena Lančová
Pavo Marinkovič
Vladimír Nulíček
Pavel Růžička

Český Brod
BK Praha
BK Praha
BK Praha
BK Praha
BK Praha
Brno

1953
1933
1965
1950
1967
1959
1958

3 získané mistrovské podmínky
Miroslav Hradil
Marie Jelínková
Vladimír Machát
Aleš Medlín
Jiří Pytlíček
Pavla Svobodová
Bohumil Večeřa
Josef Winter

BK Praha
TOP Praha
BK Praha
BK Praha
BK Praha
BK Praha
Olomouc
Brno

1952
1950
1955
1967
1943
1957
1943
1952

* pro hráče, kteří ještě nemají titul mistra
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Kluby českého bridžového svazu

www.bridgecz.cz

Bridžový klub

Webová adresa

E-mail klubu

13 Praha

www.bk13.euweb.cz

jknourek@seznam.cz Jan Kňourek (jknourek@seznam.cz)

Brno

www.bkbrno.cz

brn2@seznam.cz

Aleš Haman (alha@email.cz)

Český Brod

–

cbr2@seznam.cz

Jaroslav Petrásek (olympsport@gmail.com)

Havířov

bridge.gsh.cz

hav1@seznam.cz

Josef Herout (jherout@ostrava.cz)

Herold Ostrava

www.juanmano.ic.cz

bk.herold@centrum.cz Anna Novotná (anna@calumite.cz)

Hradec Králové

–

hkr1@seznam.cz

Miroslav Hartmann
(miroslav.hartmann@czso.cz)

Chaos Bridge

www.chaosbridge.wz.cz

jll@seznam.cz

Jan Lusk (jll@seznam.cz)

Kralupy

–

kra1@seznam.cz

Červenka (cervenka@seznam.cz)

Liberec

–

lib1@seznam.cz

Miloslav Nekvinda
(miloslav.nekvinda@vslib.cz)

Máj ČB

bk-maj.pekny.info

bkmaj.cbu@post.cz

Jiří Täuber (bobr@najihu.cz)

Nekuřáci Praha

www.webpark.cz/bridzkout urbanjan@email.cz

Helena Hofmanová (hhofmanova@seznam.cz)

Neratovice

–

ner2@seznam.cz

Jiří Boháč (bohac.nera@seznam.cz)

Nové Město n.M.

–

nmm1@seznam.cz

Jiří Baláš (jiri.balas@synottip.cz)

Olomouc

–

olo1@seznam.cz

Olympia

–

oly2@seznam.cz

Jaroslav Benák (JaroslavBenak@seznam.cz)

Ostrava

–

ost2@seznam.cz

Josef Minaříček
(vrsi14@ostrava.cesnet.cz)

Pardubice

–

par1@seznam.cz

Milan Šklíba (MSkliba@seznam.cz)

Praha

www.volny.cz/v.nulicek

bkp2@seznam.cz

Petr Vrkoč (vrkoc@ok.cz)

Rožnov pod Radhoštěm

roz1@seznam.cz

Dušan Šlachta (slachtadusan@hotmail.com)

SoVa (Sokolov + Karlovy Vary)

sov2@seznam.cz

Teplice

–

tep2@seznam.cz

Jiří Netuka (jiri.netuka@prodeco.cz)

Top Praha

–

bktop@volny.cz

Marie Jelínková (m.jelinkova@volny.cz)

Trutnov

weby.trutnov.cz/bridge

tru1@seznam.cz

Jan Ertner (jan.ertner@volny.cz)

Uherské Hradiště

bkuh.eu

uhr2@seznam.cz

Králík Michal (kralik.preklady@tiscali.cz)

Ústí n.L.

–

ust2@seznam.cz

krivanek.j@email.cz

VŠ

–

hebak@centrum.cz

Hebák Petr (hebak@centrum.cz)
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