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ÖBV a Admiral Casinos srdečně zvou na

7. ročník

BRIDGE ADMIRAL CUP 2013
Datum a místo konání:

Sobota 25. května 2013 ve 14.30 hod.
v CASINU ADMIRAL HATĚ
(nedaleko hraničního přechodu Hatě, v blízkosti nákupního centra Excalibur-City, Hatě 188 , 669 02 Chvalovice)

Startovné 25 Euro na osobu!
Cena zahrnuje: nápoje zdarma, občerstvení formou bufetu zdarma!
Výplata celkového vkladu činí vice než 100 % (díky sponzoringu Admiral Casina).
REGISTRACE: 25. BŘEZEN – 24. KVĚTEN 2013
Přihlaste se co nejdříve. Počet účastníků je omezen na 100 párů!
Pozdější přihlášky budou přijaty pouze v případě volných míst.
Telefonické přihlášky na sekretariátu ÖBV tel. +43 1 7131017,
pondělí – pátek, 14 – 17 hod.
nebo denně na tel. +43 664 1820691 (Jörg Eichholzer)
e-mailem na office@bridgeaustria.at nebo joerg-eichholzer@aon.at
Vedoucí turnaje: EBL turnajový vedoucí Robert Schuster
Peněžní výhra pro prvních 10 % umístěných s garantovanou 1. cenou 1000.- €
a
peněžní výhry v kategoriích A/Trefy/Kára
peněžní výhra pro nejlepší český pár
peněžní výhra pro nejlepší zahraniční pár
peněžní výhra pro nejlepší pár ze spolkových zemí (kromě Vídně a Dolního Rakouska)
peněžní výhra pro nejlepší seniorský pár
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Bridžový klub Nekuřáci, Praha (BKN)

Helena Hofmanová

V rubrice Bridžový klub bude dnes představen
bridžový klub Nekuřáci, který patří ke klubům
s dlouhou tradicí.
Letos v dubnu uplynulo 30 let od doby, kdy vznikl bridžový spolek zvaný „Nekuřáci”. Tenkrát
existoval Československý bridžový svaz, který
měl čtyři kroužky v Praze a dalších asi třicet
kroužků po celém tehdejším Československu.
Bridžový týden v Biogradu v Chorvatsku

Realizace všech našich akcí je zcela závislá na
obětavé práci rozhodčích, členů výboru, i dalších obětavců Českého bridžového svazu (ČBS),
kteří tomu věnují svůj čas a úsilí. Najít dnes takové členy je dost obtížné.

BK Nekuřáci

Proč „BK Nekuřáci”? V době vzniku většina
kroužků organizovala soutěže v restauracích
nebo závodních klubech, kde bylo zakouřeno,
což mnoha hráčům vadilo nebo některým dokonce kouř působil zdravotní problémy, a tak
vznikla BK Nekuřáci.
Zakládajících členů BK Nekuřáci bylo čtrnáct.
Po několika kurzech o hraní bridže se počet
členů zvětšil desetkrát. V prvních dvou kurzech
pořádaných kroužkem přednášel Honza Volhejn, který se později kvalifikoval na mezinárodního rozhodčího, dva další kurzy vedl Honza
Bubeníček.

Mezi našimi členy bylo mnoho výborných hráčů, jako jsou Daniela Hnátová, Zdeněk Laštovička, Petr Stupka, Vít Volhejn, Michal Zadražil,
Bohumil Zajíček a řada dalších. Většinou přešli
do nejstaršího a největšího bridžového klubu BK
Praha.
Před listopadem 1989 Ústředí ČBS marně usilovalo o přijetí bridže do Českého svazu tělesné
výchovy jako sport, podobně jako šachy. Tehdejší vedoucí pracovníci však považovali bridž za
buržoazní přežitek, vytýkali nám, že při soutěžích máme málo pohybu.
Po listopadu 1989 se kroužky přejmenovaly na
kluby, zkratka BK zůstala. Velký úbytek počtu
členů v té době byl způsoben tím, že někteří bridžisté začali podnikat a zanechali hraní bridže
v našem klubu a jiní se odstěhovali. Průběžný
úbytek je zaviněn úmrtím starších členů nebo
přechodem do jiných klubů. V současné době
z našich členů registrovaných v ČBS jich 39 platí
příspěvky.

Našich soutěží i bridžových týdnů, např. ve Štítarech, velmi úspěšné Studnici, Příchovicích, na
Mariánské, v Mariánských lázních nebo v cizině
v Albeně v Bulharsku, se účastnili mimo našich Výhodou bylo pro naše členy i ostatní bridžisty,
členů pravidelně i členové ostatních klubů, kte- když začala v bridži podnikat Jiřina Bubeníčkorým se naše soutěže líbily. V současné době rádi vá s rodinou, která byla většinou složena z nauvítáme mladé zájemce – žáky a studenty – junio- šich členů, protože pořádali krásné bridžové
ry, pro které mohou být naše soutěže dobrým zá- zájezdy do zemí, kam dřív možné jezdit vůbec
kladem k získání základních zkušeností a praxe.
nebylo.
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Také někteří důchodci, kteří byli našimi členy, už nechodí na naše večerní
soutěže, ale raději využívají možnosti
hrát už v odpoledních hodinách v Bridžovém klubu seniorů Prahy 10.
Od samého začátku jsem (hhofmanova@
seznam.cz) byla předsedkyní kroužku,
po zvolení do Ústředí ČBS jsem předala
funkci Honzovi Kopeckému, který ji zastává dosud.
Hracím dnem klubu Nekuřáci je úterý
v BK Praha, Italská 17, soutěže začínají
v 17:30.

Bridžový týden v Turecku

Aktuální informace o datech, výsledcích a dalších zajímavostech získáte na
webové stránce BKN www.webpark.cz/
bridzkout.

Jan Martynek
Rozhovor pro rubriku Bridžová osobnost poskytl
tentokrát talentovaný hráč Jan Martynek mladší.
Jak dlouho hraješ bridž?
Hrát jsem začal, když mě bylo nějakých 16 až 17
let, takže asi tak 16 let.
Pořád mi přijde, že je to chvíli, co jsem byl junior,
nějak ten čas letí…

Jaké byly tvé bridžové začátky?
Pamatuji se (tedy aspoň si to myslím), že hned
první párový turnaj v domácím Pardubickém
turnaji, kterého jsem se zúčastnil, jsem vyhrál,
takže začátky byly skvělé. Je ale také pravda, že
zopakovat takové vítězství se mi podařilo až po
mnoha letech… Každopádně jsem měl to veliké
štěstí, že hned od počátku své bridžové kariéry
jsem měl partnera, od kterého jsem se veeelmi
dlouho mohl a měl co učit a se kterým přišly
i první vítězství ve významnějších soutěžích
a turnajích. „Díky tati!“
Co považuješ za svůj dosud největší
bridžový úspěch?
Páté místo na univerzitním mistrovství konaném v rámci bridžové olympiády v Maastrichtu
v roce 2000. Současně to ale pro mě, a určitě
pro celý náš tehdejší tým, má i hořkou příchuť,
protože nám stačilo v posledním zápase udělat
16 VP proti v tabulce o mnoho míst horším Angličanům a byli jsme třetí. Udělali jsme 14.
Čeho bys chtěl v bridži ještě dosáhnout?

Jouda s Aničkou a Honzíkem

Žádné zvláštní cíle nemám. Samozřejmě by bylo
hezké, kdyby mi někdy zacinkala placička z ně-
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jaké významné mezinárodní soutěže, ale pokud
to nevyjde, tak to nevyjde… Momentálně je ale
prioritou porazit ACOL v semifinále celostátní
a pražské ligy :-).
Co ti dal bridž pro život?
Výzvu neustále se v něčem zlepšovat... ale především spoustu přátel.
Co považuješ v bridži za nejdůležitější?
Těžké vybrat jen jednu věc, navíc to může být
dost individuální. Na jedné straně logické a systematické uvažování. Spousta věcí se dá naučit,
ale pokud nejsem schopen dát si ty střípky informací, co v partii dostávám, dohromady a učinit
na jejich základě „správné” rozhodnutí, nemůžu
být úspěšný. Na druhé straně něco, čemu obecně
říkám potěšení ze hry. Nejsem profesionál, bridž
je primárně koníček, a jako takový mě musí bavit a přinášet potěšení.
Co bys poradil začínajícím hráčům?
Učte se a hrajte!
Jaká je tvoje oblíbená bridžová kniha?
Bridžové literatury jsem přečetl poměrně dost –
měl jsem to štěstí, že jsem od Franty Netíka dostal

koncem devadesátých let spoustu Maříkových
překladů (nebo jím vydaných překladů – nejsem
si jist) knih od takových autorů, jako jsou (nebo
bohužel většinou již byli) Kelsey, Reese, Bird, Rubens, aj. Další nespornou výhodou byl přístup
k polskému časopisu bridge, který táta od konce
sedmdesátých let odebíral. Vybrat jen jednu knihu je tak dost těžké… zvolím dvě – Miracles of
Card Play a Unholy Tricks od Davida Birda a Terence Reese. Jsou to knihy, kde se naprosto úžasným způsobem podařilo zkombinovat poučná
rozdání a pro mě fascinující humor.
Co považuješ za svou největší slabinu
v bridži?
Ztrátu koncentrace, a to zejména v obraně. Ono
byť je obrana nepochybně nejtěžší část bridže, tak
pokud se člověk soustředí a je schopen vyhodnotit všechny informace, které dostane z dražby,
od partnera a sehrávajícího, je to mnohem, ale
mnohem snazší. Naopak pokud si ne a ne vzpomenout, jestli partner ty kára markoval vážně velká-malá, tak nejen že je analýza delší a bolestivější,
ale navíc většinou ani dobře nedopadne.
Kdybys mohl začít znovu, co bys ve své
bridžové kariéře udělal znovu?
No, asi bych pár partií zahrál líp…

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

Zadání
Oba v druhé, rozdával jih, týmy.
N
2♥1)

S

pas

Jih: ♠6 ♥J932 ♦AKQ1064

E

S

pas

pas

1♠

kontra

pas

3♥

3♠

4♥

4♠

?

?

Oba v první, rozdával východ, páry.
Alespoň výzva s károvou podporou.

NS v druhé, rozdával sever, týmy.
W

N

E

S

pas

pas

1♥

pas

2♥

pas

?

♣KJ

Problém 2

1)

N

Problém 3

E

1♦
1♥

W

Jih: ♠10873 ♥K8654 ♦K732 ♣-

Problém 1
W

Tomáš Fořt

Jih: ♠J98 ♥A98654 ♦AKQ

♣AJ
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Řešení z minulého čísla
Jako obvykle nám napsalo i několik čtenářů ze
zahraničí, především ze Slovenska a Ukrajiny.
Jedna odpověď také došla z Atlanty (USA), ale
to byl bohužel jen robot.
Problém 1

pas
pas

Jih: ♠Q6

N
1♠
2♥

♥84

Mike Lawrence: 3♣, doufám, že získám potřebné informace od partnera. Mohl bych dražit i 3♠, ale protože mohou být lepší kára nebo
srdce, volím 3♣.
Celé rozdání:

Oba v druhé, rozdával východ, týmy.
W

karta pravděpodobně tři zdvihy, ale ani to na
hru nestačí.

E

S

pas

pas

♥ 10932

pas

2♦

♦ Q5

?

♣ K7

pas

♦A1098742

♣8

Tými (IMP)

♠ AKJ105

♠ 9843

♠ 72

David Vozábal: 3♦. To mám za to, že jsem
s tímhle senem řekl 2♦.

♥ AK5

♥ J76

♦ J3

♦ K6

Pavel Pěkný: 4♦. Mám samé dobré honéry plus
singla a šanci na pár snapů. V týmech a ve druhé jdu rovnou do hry.

♣ Q963

♣ AJ10542

Výnos: ♥ K

♥ Q84

Odpovědi

Jan Martynek ml.: 2♠.
Vzhledem k tomu, že 2♥
Vozábal 3♦
forsují, mohu volit mezi 2♠
Pěkný
4♦
a 3♦ (3♥ by měly ukazovat
čtyřlist). Byť na první pohled
Kopecký 3♦
opakování 7listu vypadá
Medlín 2♠
přirozeněji, s ohledem na
absenci dražby soupeřů to
Martynek 2♠
vypadá na ostrou karovou
Čtenáři 3♦
krátkost u partnera. V takovém případě by (pokud partner nemá bodové rezervy) mohl být závazek na
2. stupni bezpečnější.
Čtenáři: Naši experti se rozhodovali mezi káry
a piky stejně jako australští. Tam ale 2♠ zvítězili
výrazněji s 63 %.
Čtenáři se rozhodovali především mezi dvěma
pro ně téměř rovnocennými variantami 3♦
39 % a 2♠ 37 %. A stejně jako u našich expertů
mírně zvítězila kára. Zajímavé je, že další v pořadí pas získal ještě 15 %. U protinožců zvítězily
2♠ i mezi čtenáři se 44 % a 3♦ získala 26 %.
Rudolf Diblík: 2♠, hra tam asi nebude, a 3♦
s pravděpodobným singlem u partnera budou
určitě horší. Pro pikovou hru partnera nese

♠ Q6
♦ A1098742
♣8

U stolu se hrál závazek 2♠. A i když se zdá, že
z nich nelze spadnout, hlavnímu hráči se to
v reálné partii podařilo. Na druhou stranu 3♦
je ještě bezpečnější závazek.
Problém 2
EW v druhé, rozdával jih, týmy.
W

N

E

S

1♦

1♠

3♦1)

pas

pas

kontra

pas

?

pas

Jih: ♠4 ♥10863

♦KQ

♣J9643

David Vozábal: 3♥. Pas je příliš brutální, nota
bene v týmech. Když vyloučíme pas, jiná hláška
moc nezbývá.
Michal Kopecký: Pas. Partner toho musí mít
poměrně hodně, minimálně třeba AKxxx,
AQxx, x, xxx. Trestný pas dost sugeruje singl
pik, takže 2 pikové, 2 srdcové a 2 kárové zdvihy
za 500, nebo tak nějak podobně.
1)

Kárová podpora a 6–9 bodů
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Aleš Medlín: 4♣. Záleží na stylu,
agresivitě soupeřů a partnerovi. Do
3 BT budu jistě potřebovat hodně
štěstí a opravdu velmi pěknou kartu
u partnera. S partnerem, který zasahuje i na 16, 17 HCP, je to klidně
možné. Dlouho bych se ale tímto nápadem nezabýval.

Eric Kokish: 4♣, sever má asi 5413,
ale také by to mohlo být 5314.

Odpovědi
Vozábal

3♥

Pěkný

3♥

Kopecký

pass

Medlín

4♣

Martynek

4♣

V partii jsou 2♣, 2♥ a 3♠, takže skutečný závazek 3♥ jednou padl. Ale
i tak to byl dobrý výsledek, když 3♦
s kontrem jsou snadno ke splnění.

3♥

Problém 3

Řekl bych, že partner nemá čtyři srdČtenáři
ce. Pravděpodobně bude mít rozlohu
5314 a v takovém případě se budou o mnoho
lépe hrát trefy než srdce. Nad pasem na 3♦ vůbec neuvažuji.

Mike Lawrence: 4♣, to je náš nejlepší
fit. Předpokládám u partnera 5314.

NS v druhé, rozdával západ, týmy.
W

N

E

S

pas

1♥

pas

1♠

pas
3♦
pas
?
Čtenáři: Naši experti volili mezi stejnými variantami jako australští, kteří dali 3♥ 58 %, 4♣ Jih: ♠AK765 ♥5 ♦97 ♣A9862
21 % a pas také 21 %.
Pavel Pěkný: 4 BT. Jasná kvantitativka, když do
U našich čtenářů jednoznačně vítězily 3♥
libovolného slemu bych šel jinak.
s 61 % a následoval pas s 26 %. To je velice poMichal Kopecký: 3 BT. Nemáme žádný fit,
dobný poměr jako v Austrálii, kde čtenáři dali
a i kdybychom měli 30 bodů, tak to pořád nic
3♥ 58 %, a pas získal 25 %.
neznamená. Se superlistem ještě partner něco
Ľudovít Faltus, Michalovce píše: 3♥, myslím, pípne a pak se zapojím.
že je to „najlacnejšia” odpoveď. Nechať kontru Jan Martynek ml.: 4♣. Pod vysvětlením silné,
ako trestnú je riskantné. Sever je silný a má přirozené si představuji list, se kterým má zahapravdepodobne aj srdcia, ak ich nemá, má trefy jitel po mé odpovědi sílu na hru, tedy takových
nějakých poctivých alespoň 18 bodů. V takoa zadraží ich.
vém případě bych sice neměl dražbu ustřelit
Celé rozdání:
(3 BT zavrhuji), ale co ale tedy říci? Napadli mě
Týmy (IMP)
2 možnosti – buď 4 BT (musí být naturální, ne♠ KQJ1053
boť jsem mohl kára fitnout na 4. stupni) nebo
♥ KQ95
„vyčkávací”
4♣. Ty mi nakonec přišly jako lepší
♦nápad, byť si asi partner to
♣ A75
Odpovědi
myslet nebude.
♠ A762
♠ 98
Vozábal 3♠
Čtenáři: Čeští experti, stej♥ A7
♥ J42
ně jako ti australští, dávali
Pěkný
4 BT
♦ A986
♦ J107542
přednost 3 BT. Ty získaly
Kopecký 3 BT
♣ Q108
♣ K2
v Austrálii 53 % a 3♠ 32 %.
Výnos: ♥ K
Medlín 3 BT
Čtenáři dávali 3 BT ještě
♠4
♥ 10863
♦ KQ3
♣ J9643

jednoznačnější přednost.
Čeští 68 % a australští 65 %.
V praxi se také 3 BT plnily.

Martynek

4♣

Čtenáři

3 BT

5

6
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Dražební duel
A je tady třetí kolo licitačních výzev. I tentokrát jsou
to v některých případech pěkné „pikošky“.

V hlavních rolích
David Vozábal-Michal Zadražil
Dvojice, kterou je asi málokomu třeba představovat – tahouni týmu Samců (P.S.), několikanásobní vítězové přeborů ČR v IMPech i TOPech, s týmem P.S. několikanásobní vítězové
celostátní ligy, reprezentanti na ME v kategorii
open. Poslední dobou se mi zdají trošku „méně
okouzlení bridžem, než dříve“, doufám, že se na
mě za zveřejnění tohoto názoru nebudou zlobit
a  třeba i… Licitují Standard 2/1. Nejmenovaní,
interní, dobře informovaní zlí jazykové tvrdí, že
dražba není jejich výkladní skříní a že to dohánějí v card play :-).
Pavla Hoderová-Petr Pulkrab
Stále velmi mladá dvojice, jak věkem, tak počtem (6) společných startů na párových turnajích – přesto z nich vznikla dvě první (Perníkový
tref 2010, přebor ČR mixy 2012) a jedno druhé
(přebor ČR mixy 2011) místo, zbytek vždy top
10. Draží 5542 se střídavým NT, 2♣ = 18–19
pravidelných, 2♦ = multi, 2♥♠ GF.

Jiří Emmer
ného topu je 12). Proto bude „normální“ výsledek vždy kolem 6 a např. velký slem na dva
impasy dostane 3 body, protože získá ve 25%
12 a v 75% 0 MP. Desetinné výsledky jsou
zaokrouhleny. Skóre zahrnuje všechny nevyjmenované nižší závazky ve stejné barvě (například pokud 3 piky berou 5 bodů, pak stejné
body vezme i závazek 1 pik a 2 piky, pokud se
tyto v skórovací škále nevyskytují samostatně).

Partie 1
♠ Q8763

♠ 952

♥ 84

♥ AKQ75

♦ K9

♦ AQJ2

♣ 653

♣K

Pulkrab

N

2♣

2♥

2♠

4♠
Vozábal

N

Systém hodnocení
Přidělené body jsou odhadem MP bodů v silně
obsazeném páráku (hodnota čistého, neděle-

Zadražil

S

1♥
1♠

3♦

3 NT
Wang

N

Chip Martel-Lew Stansby
Jeden z nejúspěšnějších amerických párů všech
dob s nespočítatelnými úspěchy na domácí
i světové profesionální scéně. Draží systém 5542
s 12–14 NT, 2/1 GF, Flannery, v dalších kolech
licitace mají řadu umělých postupů.

S

1♥
1♠

Wenfei Wang-Yiqian Liu
Čínský ženský top pár s mezinárodními úspěchy.
Draží silný tref, NT 14–16, precision 2♣, 2♦ =
multi, 2♥ = 4414 nebo 4405, 2♠ = podprimérní
5+ ♠ a 4+ levná.

Hoderová

Liu

S

1♣
1♦

1♥

1♠

2♠

4♠
Martel

N

Stansby
1♥

1♠

2♦

2♥

2♠

S
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První partie a hned první opravdový oříšek,
pravděpodobně pro libovolný systém – 26 bodů
na lince a touchdown jsou 2♠. Hoderová-Pulkrab dražili přes relé 2♣ Gazzilli, které pomohlo
westu ukázat dubl srdce a list do 8 bodů, hláškou
2♠ slíbil east 17+ s rozlohou 3=5 na drahých –
čímž se dostali na stejnou informační úroveň
jako Číňanky. Vozábal-Zadražil byli v GF situaci po 3♦. Odtud už je prakticky nemožné
vylicitovat něco jiného, než 3 NT. Paradoxně
úspěchy slavil „starodávný“ postup amerických
matadorů, kdy hláška 2♠ ukázala rozlohu 3541
a jen „extra hodnoty“.

Hodnocení

Martel-Stansby

10

2♠ 10

2 NT 7

4♠ 3

Vozábal-Zadražil

6

3♠ 8

3 NT 6

4♥ 2

Hoderová-Pulkrab

3

2♥ 7

3♥ 2

Wang-Liu

3

♠ K2

♠ AQ64

♥ 63

♥ K109

♦ AQ864

♦ KJ72

♣ AJ82

♣ K3

Liu

S

1 NT
2♠

3♣

3♥

4♦

5♦
Martel

N

Stansby

S

1♦
2♦

2♥

3♦

3 NT

4♣

4♥

5♦

6♦

Kárový slem na 9fit a 30 bodů není nic obtížného k vydražení, dostat ho na správnou stranu (East) kvůli srdcové slabině je spíše dílem
náhody.

N

Hoderová

Hláška 3♦ u páru Vozábal-Zadražil ukázala
5=4 na levných, 3♥ bylo držení do NT, 3 NT
držení piků. 4♦ ukazovala zájem o slem, 5♦
minimum.
S

1♣
2♣

2♦

3♣

3♥

3 NT

4♦

4♠

4 NT

5♠

6♦

Vozábal

N

Hoderová-Pulkrab začali přípravným trefem,
transferem do kár, potvrzením silného NT a naturálními 3♣. 3♥ byl předsunutý cuebid, 3 NT
návrh konečného závazku, 4♦ zájem o slem.

Partie 2

Pulkrab

Wang

N

Zadražil
1 NT

3♦

3♥

3 NT

4♦

5♦

6♦

Číňanky nadražily prvními třemi hláškami 16ti
bodový NT, 3♥ zájem o levné, 4♦ zájem o kára,
čímž se však dražba zřejmě dostala v nesprávnou chvíli na nesprávnou stranu sítě…
Stansby byl příliš silný na zahájení NT, 2♦ byl
invit, 2♥ extras (buď 15–17 s dobrými káry
nebo nepravidelná rozloha), 3♦ nastolila GF
bez krátkosti s koncentrovanými hodnotami
v kárech a 3 NT dolimitovaly East. Iniciativu
nyní převzal West cuebidem a po dotazu na klíčové karty uzavřeli dražbu na 6♦.

S

Hodnocení

Martel-Stansby

20

6♦E 10

6 NT 3

Vozábal-Zadražil

14

6♦W 8

5♦ 2

Hoderová-Pulkrab

13

Wang-Liu

5

2 NT 5

7

8

Dražební duel
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Partie 3
♠ QJ

♠3

♥ AKJ7

♥ Q95

♦ 97532

♦ AKQ

♣ AK

♣ 1095432

Pulkrab

N

Hoderová

2♣

2♠

2 NT

3♠

4♥

4 NT

5♦

6♣

Vozábal

N

Zadražil

1♦

2♣

2♥

3♦

3♠

4♥

S

S

6♣
Wang

N

Liu

1♣

2♣

2♦

3♣

3♥

3♠

S

Hodnocení

5♣
Martel

N

Stansby

1♦

2♣

2♥

2♠

3♣

4♦

4♥

4♠

4 NT

5♣

v osmifitu. Američani byli po dvou trefech GF,
2♥ byla naturální, 2♠ relé, 3♣ ukázaly rozlohu
1(2)=4=5=3(2). Další dvě hlášky Stansbyho byl
dotaz na klíčové karty pro trefy a dotaz na dámu
trefovou, čímž se, jak komentuje Eric Kokish,
vyhnul „nedůstojnému“ slemu.
Hoderová-Pulkrab začali svými 2♣ (18–19), na
2♠ říká West povinně 2 NT. 3♠ nyní ukazuje 6list
trefový a krátkost, se zájmem o slem. Po cuebidu
a dotazu na klíčové karty už se 6♣ hrát musí.
Samci byli v GF (jak je jejich zvykem :-)) po
dvou hláškách, 3♠ byla čtvrtá barva, 4♥ nabídka třílistu. V tomto okamžiku měl David celkem
pěkný přehled o partii a stojí za to si jeho úvahu
„přehrát“: partner nadražil v GF (krásných 11+)
a v pikách nemá nic – co tedy má? Nabídnutím
srdcí pravděpodobně Qxx, zbylých (9)10 bodů
má v třílistu károvém a trefech. Rozhodujeme
se tedy mezi hrou v srdcích a slemem (nebo pokusem) v trefech – kára jsou vyloučena tím, že
i kdyby měl West AKQ, bude stůl muset hlídat
piky a budou potíže s vytrumfováním. Nakonec David vyhodnotil šanci nalezení u Westu Q
nebo J♣ jako dobrou a stanovil konečný závazek.

S

Další rozdání je velmi zajímavé z hlediska ohodnocení listů hráči a také poučné v tom, že nebe
je někdy tak blízko a přitom tak daleko… Pokud
se podíváte na oba listy současně, najdete topskór rychle – avšak když zapojíte různé dražební
systémy (viz naše 4 dvojice), jde to velmi ztuha.
Máte totiž hraniční karty jak z hlediska honérové síly (West „podezřelých“ 18 s QJ a AK
v černých a nekvalitním károvým pětilistem,
East totéž v levných obráceně s 11 body).
Číňanky po silném trefu dražily naturálně a po
vyloučení pikového stopera uzavřely na hře

Martel-Stansby

27

4♥ 10

6♥ 5

6♦ 3

Vozábal-Zadražil

17

5♥ 7

5♦ 5

3 NT 2

Hoderová-Pulkrab

16

5♣ 7

6♣ 3

Wang-Liu

12

Partie 4
♠ 64

♠ 52

♥ A108752

♥9

♦ A98

♦ KQ4

♣ 43

♣ AKQ7652

Pulkrab

N

2♦
Vozábal

Hoderová

S

2♥
N

Zadražil

2♦

2 NT

3♦

3 NT

S

Dražební duel
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Wang

N

Liu

pas

2♣

2♥

3♣

Martel

N

S

1♣

1♥

3♣

5♣ 10

3♥ 3

4♣ 6

6♣ 2

2♥ 4

4♥ 1

3 NT 1

Martel-Stansby

37

Hoderová-Pulkrab

20

Wang-Liu

18

Vozábal-Zadražil

18

Partie 5
♠ 93

♠ KQ87

1)

♥ A72

♥ KJ65

♦4

♦ 72

♣ A1086532

♣ KQ4

Pulkrab
2♣

N

Hoderová

1♠

pas

2♦

2♠

N

Zadražil

2♦

2 NT

3♦

3 NT

pas

2♦

2♠

A ještě k obvyklému významu cuebidu jedné ze
dvou barev dražených soupeři v podobné pozici
jako zde – většinou oznamuje zádrž v dražené
barvě (narozdíl od situace, kdy soupeř dražil jen
jednu barvu).
Martel-Stansby

42

Wang-Liu

27

6 NT 2

Hoderová-Pulkrab

25

6♣ 2

Vozábal-Zadražil

23

5♣ 9

3♥ 3

4♣ 5
4♥ 3

3 NT 1

S

Partie 6

S

♠A

♠ 8763

♥ AKJ1097

♥ 53

♦ A7

♦ Q8

♣ J754

♣ AKQ92

Pulkrab

N

Hoderová
1♣

Wang

Liu

S

2♦

2♥

1♠

pas

3♣

4♣

2♦

2♠

4♦

5♣

3♦

3♥

5 NT

6♠

4♦

5♣

7♣

2♣

1)

N

S

Poměrně zajímavé rozdání v tom, jako se jednotlivé Westy rozhodly upřesnit partnerovi svůj
trefový reopen (Samci měli nedorozumění ve
významu jednotlivých cuebidů od Westu). Oba
světové Westy se rozhodly pro silnější akci, Petr
Pulkab se limitoval na minimum. Kokish (americký komentátor) popisuje list Westu jako „sice
minimální na body, ale se skvělými kontrolami,
přičemž sedmý tref může „nahradit“ absenci
trefové dámy“.

Hodnocení

3♣
Vozábal

Stansby

4♣

S

Zde je zajímavé rozhodnutí, zda zahájit nebo nezahájit drahým dvoutrikem (či multi 2♦) – dvě
esa však v dnešní době nejsou překážka, světové
páry podle mě byly ovlivněny účastí v licitační
soutěži, zatímco oba domácí páry přistoupily ke
svému úkolu „poctivě“.

Hodnocení

N
1♠

2♣

Stansby

pas

Martel

North zasahuje 1♠, pokud možno, draží v dalším kole 2♦

S

9

10

Dražební duel
Vozábal
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N

Zadražil

S

1♣
1♥

1♠

2♦

2 NT

3♣

3 NT

4♣

5♣

Hodnocení

6♣
Wang

N

Liu

že měl být po Michalových (minimálních)
5 trefech pečlivější a ještě udělat jeden pokus.

S

Martel-Stansby

48

7♣ 10

6 NT 4

5♥ 2

Hoderová-Pulkrab

35

7 NT 6

6♣ 3

6♣ 1

Wang-Liu

30

7♥ 7

5 NT 2

Vozábal-Zadražil

26

Partie 7

2♣
2♦

2♠

2 NT

3 NT

4♣

5♣

5♦

5 NT

6♣
Martel
1♥

♠ AKJ64

♠ Q82

♥A

♥ KQJ753

♦ 32

♦ K94

♣ AK932

♣J

Pulkrab
N

N

Hoderová

1♠

2♥

1♣

3♣

3♠

1♠

4♣

4♦

Stansby

S

2♦

2♥

4♥

4♠

3♣

4♣

4 NT

5♦

4♦

5♣

5♥

6♥

5♦

6♣

6♠

S

7 NT

Partie převážně na procvičení „výběru slemu“.
Číňanky v precisionovské sekvenci (East nadražil 4=2=2=5) nenašly způsob, jak vyšetřit potřebné. Američani měli skvělý start (čtvrtá barva 2♦
forcovala jen na kolo, 2♥ již ukázala 4=2=2=5,
3♣ byl naturální GF, 4♣ potvrzují dobré trefy),
pak však měli nedorozumění v odpovědi na
hlášku 4♦ (dotaz na klíčové figury) – šlo o to,
jestli byla srdce druhou „potvrzenou“ či sfitovanou barvou, protože odpověď by se pak týkala
i srdcových figur. Z toho pak pramenil nestoprocentní konečný kontrakt.
Hoderová-Pulkrab si po přípravném trefu
a transferu do srdcí sfitovali trefy (3–4♣) a po
5 NT (dotaz na klíčové figury) „doloupli“. Samci byli GF po čtvrté barvě, David komentoval,

Vozábal

N

Zadražil

1♠

2♥

3♣

4♠

4 NT

5♦

5♥

5 NT

S

6♠
Wang

N

Liu

1♣

1♥

1♠

2♥

3♣

3♠

4♣

4♦

4♥

4♠

S
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Martel

Zadražil

S

1♣

N

Stansby
1♥

S

Vozábal
1♥

2♣

3♦

2♠

3♥

pas

3♠

3♠

4♦

4♦

4 NT

4♥

4♠

5♠

6♠

4 NT

5♣

5♦

6♥

Rozdání na výběr typu i strany konečného závazku. Číňanky dražily po silném trefu 5 naturálních
hlášek a 3 cuebidy, avšak West se nakonec zalekl
kárového výnosu, nevědouc o kvalitě srdcí.
Američani draží černých 5-5 trefem pouze s velmi
silným listem vhodným ke skoku ve druhém kole.
4♦ byl zájem o slem v nespecifikované drahé,
v dalším kole se ujasnily piky. West zahájil dotaz
na klíčové figury (pro piky) a East využil odpověď
na pikovou dámu k tomu, aby navrhl alternativní barvu trumfů, čímž ochránil své kárové držení
(beztrumfy už byly obsazeny z nesprávné strany).
Obě české dvojice byly v GF po 2♥, obě došly po
standardních sekvencích do konečných 6♠.

Hodnocení

Martel-Stansby

56

6 NTE10

6♥E 6

5♥ 3

Hoderová-Pulkrab

39

6♥E 8

6♠E 4

4 NTE 3

Wang-Liu

32

6 NTW 7

5 NTE 4

5♠ 2

Vozábal-Zadražil

30

Partie 8

N

Wang

N

Liu

1♥

3♦

2)

3♠

4♦

4 NT

5♠

6♠

Martel

N

S

Stansby

2♦

4♦

4♥

4 NT

5♠

6♠

S

Toto rozdání je asi prokleté celosvětově – americký rozhodčí špatně vložil soutěžícím zásah jihu
(na sever), proto světová dražba proběhla „mimo
zadání“. Obě české dvojice pak v tomtéž také zakolísaly :-). S pikovým slemem i přesto nikdo problém neměl.

Hodnocení

Martel-Stansby

66

7♠ 10

4 NT 3

Hoderová-Pulkrab

49

6 NT 4

5♣ 1

Wang-Liu

42

Vozábal-Zadražil

40

5♠ 4

Partie 9

♠ AQJ2

♠ K10854

♥ A10654

♥7

♠3

♠ KQ10974

♦J

♥ KQJ5

♥ 86

♣ AKQ642

♦ Q74

♦ K83

♣ K10643

♣ A7

♦ K62
♣5

1)

Pulkrab

1)

Hoderová

S

1♥

1♠

3♦

3♠

4♣

4♦

4 NT

1 NT

2♠

5♠

6♠

2 NT

3 NT

South draží 3♦

N

Pulkrab

N

Hoderová
1♠

2)

Špatné vložení zásahu americkým rozhočím

S

11

12
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N

Zadražil

S

Wang

N

1♠

Liu

1 NT

2♠

3♦

4♦

2 NT

3 NT

4♥

4♠

Wang

N

Liu

S

Martel

1♠
1 NT
Martel

N

3♠

4♥

Stansby

5♦

5♥

5 NT

6♠

S

Delikátní rozhodovačka, jak naložit s body a misfitem pro barvu zahájení. Eric Kokish chválí oba
Westy za konzervativismus, protože: singl pik,
žádné eso, vratké kárové držení pro alternativní
(bezovou) hlášku.

Martel-Stansby

76

2♠ 10

3 NT 3

Wang-Liu

52

3♠ 7

4♠ 2

Hoderová-Pulkrab

52

Vozábal-Zadražil

43

2 NT 4

♠ AJ1096

♠ Q8532

♥ J93

♥-

♦ A5

♦ KJ1064

♣ 532

♣ AK10

Tato slemová partie prověří Vaše fitovací (a následné) metody. 3♦ u Číňanek byla 7–9 s 4fitem,
4♦ naturální, 4♥„last train“. West měl proti pikokárovému partnerovi ještě dražit.
Američani šli přes starodávný (tak to komentuje
Kokish) invit, po oznámení srdcové krátkosti neměli problém.
3♦ u páru Hoderová-Pulkrab byla 7–11 a 4fit
bez krátkosti, 3♥ dotaz, 4♦ maximum a eso, 5♥
exclusion dotaz na klíčové figury (partner odpovídá stejnými stupni, jako na 4 NT, ale „zapře“ možné eso v barvě „vyloučení“).

N

Hoderová

Konečné výsledky
(max. 99 bodů)
Martel-Stansby

S

1♠
3♦

3♥

4♦

5♥

6♦

6♠

Vozábal

S

3♦ u Samců byla aspoň výzva s fitem bez krátkosti, 4♥ oznámení krátkosti.

Partie 10

Pulkrab

Stansby
1♠

2♠

Hodnocení

N

2♠

1♠
1 NT

S

1♠

N

Zadražil
1♠

3♦

4♥

5♦

6♠

S

86

6♠ 10

Hoderová-Pulkrab

62

7♠ 5

Wang-Liu

56

5♠ 4

Vozábal-Zadražil

53

Příběhy Z. Volného
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Láska podle Clary

Zdeněk Volný

Probudil mě paprsek světla, který se prodral
štěrbinou mezi závěsy a padl mi do tváře. Je pondělí, zabolelo mě. Rychle vstát, vypít hrnek čaje
a vyrazit na autobus do kampusu.
A pak jsem si uvědomil: dnes nemusím!
Ve vteřině jsem prožil včerejšek znovu. Nejprve
příšerný debakl v Honors Clubu, potom výtečná
večeře v mexické restauraci kdesi pár kroků před
koncem světa a nakonec…
Ležela na boku tváří ke stěně, napůl stočená
do klubíčka, a rameno se jí zvedalo v pomalém
rytmu dechu. Zatímco večer na ulici v černých
kalhotách a černých střevíčcích s podpatkem
mi nepřipadala o mnoho menší než já, bez šatů
byla bílá a útlá. Pohled ve mně bůhví proč probouzel dojem, jako bychom se znali odmalička.
Tolik jsem si přál ucítit znovu její tělo, že jsem
neodolal a políbil jsem ji na rameno a do temně
kaštanových vlasů.
Okamžitě se probudila, vzdychla, obrátila se ke
mně a vklouzla do mého objetí.
Pořád jsem tomu nevěřil: tahle žena skutečně
voněla Clařiným parfémem a chutnala její krásou. Opravdu to je Clara?
„Už nemám věk na to, aby sis mě takhle prohlížel,“ zašeptala se zavřenýma očima, když jsem jí
začal hladit a líbat ňadra a potom po celém těle.
„Milosrdná noc skončila, jitro je zrádce. Objímáš bezzubou stařenu s bradavicí na nose.“
„Ty nikdy nebudeš stará a ošklivá.“ Tehdy jsem
netušil, že si jednou budu tuhle větu vyčítat.
„To se dobře poslouchá. Tak proč mlčíš? Copak
neumíš lhát?“
Když jsem vzal jeden z jejích hnědých hrotů
mezi rty, zavrněla rozkoší, stále se zavřenýma
očima.
„Nemusím lhát. I malé děti vědí, že víly a zázračné bytosti nepodléhají času.“ Trochu jsem se
opakoval, ale vyznávání lásky se u nás na katedře
značně opomíjelo a praxi jsem měl jako hliněný
golem. „Až budu jednou s falešným chrupem
kulhat o holi v parku, ty kolem mě zakroužíš
jako motýl unášený větrem.“

Nenápadný, ale příjemný hotel Franklin stojí na 87. Východní nedaleko Cavendish Bridge Clubu. Kdybyste se tam někdy ubytovali, vzpomeňte na Sida a jeho newyorskou anabázi.

„Taky tě proměním v motýlka.“ Přitáhla si mě
k sobě a začala mě líbat. „Ale jak dlouho žijí motýli? Víš to?“
„Dokud se mají rádi. Ale mně neuletíš, už tě od
sebe nepustím.“
Cítil jsem vlahé napětí její pokožky. Cítil jsem,
jak ji moje doteky vzrušují.
„Až tak to je jednoduché, medvídku?“ zeptala se.
Když jsme bohatě – připusťme, že zejména já –
posnídali v restauraci hotelu Franklin, skončili
jsme samozřejmě zase tam, odkud jsme přišli.
„Dnes už vypadáš líp,“ pohladil jsem ji s uspokojením po tvářích, když jsme odpočívali jeden
druhému v náručí. Postřehl jsem, že jí přes oči
přelétl letmý mráček, a proto jsem ihned změnil
téma. „Jaké překvapení pro mě chystáš dnes?“
„Život sám je jedno velké překvapení,“ řekla
zastřeně. „Už bys to měl vědět. A proto se dnes
vrátíme na místo činu.“
„Honors Club?“
„Dnes nám to půjde, Side.“ Zahleděla se na
mě temně mandlovýma očima. „Navíc s námi
v týmu budou moje kamarádky Dolores a Jennifer. Obě hrají docela dobře, o ně se bát nemusíš.“
„Jak to víš, že nám to půjde?“
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kontrolu prvního kola, nejspíš eso, pokud soupeři neměli mít všech třináct piků, a Ronald
okamžitě blokoval čtyřmi piky. Odrazen pikovou duplicitou jsem chtěl nejprve pasovat a nechat výběr závazku na Claře, ale potom jsem si
řekl, že se třemi esy v ruce by to byla zbabělost.
Dražil jsem proto pět trefů jako cuebid, Ted pasoval a Clara položila na stůl rovnou šest srdcí.
Její hláška prošla až k Tedovi, který kontroval.
Dál už nikdo neměl co dodat.

Pohled do hloubky sálu vás snadno přesvědčí, že se právě nacházíte
v největší bridžové herně v New Yorku.

„Předtucha.“
„Předtuchy klamou.“
„Moje nikdy.“
Snažila se do mě nalít sebevědomí? Rozhodně to
bylo zapotřebí.
Obtloustlý Ted se mohl potrhat smíchy. „Zase sis
přivedla toho svého kašpárka? Včerejší nářez vám
nestačil?“ smál se na celý sál. „Ale já si nestěžuju.
Významně jste zlepšili moji finanční situaci.“
„Už se známe dost dlouho, Tede,“ napomenula
ho jemně Clara. „Uvidíme, jestli jsi pokaždé tak
dobrý, jak si myslíš. Některým lidem se daří jenom v neděli. A těm ještě horším čistě omylem.“
„V řečech, to jsi vždycky byla silná,“ smál se dál.
„Ale piš si, kočičko, že na tebe stačím vždycky,
dokonce i v pondělí!“
Introvert Ron jen naslouchal a s vlažným úsměvem upíjel vlažné pivo.
Zároveň se objevily naše spoluhráčky. Jennifer
byla nazrzlá, pihovatá a usměvavá Irka a o Dolores
prozradilo všechno její hispánské jméno. Potřásli
jsme si rukama a Jennifer mě políbila na tvář.
Pak se už zamíchaly karty. Už ve třetí partii jsem
si rozdal tenhle poťouchlý list, který jsem zahájil
jednoduše jedno srdce.
♠♥ AJ953
♦ AJ82
♣ AJ105
Ted zasáhl také ještě klidně a spořádaně jeden
pik, ale potom dražba nabrala obrátky. Clara
dražila tři piky, manšforsing, který oznamoval

Ted s velmi spokojeným úsměvem vynesl trumfového krále a Clara mi vyložila karty na stůl.
Možná mu chtěla ukázat, že má pro strach uděláno, ale jedna věc je slem statečně vylicitovat,
a úplně jiná jej potom splnit. V duchu jsem nad
jejím listem vrtěl hlavou. Piková duplicita byla
dokonce dvojnásobná. Úplně zbytečné eso s králem. Body jí pak scházely v trumfech. Nakonec
by mi ke splnění úplně stačil srdcový nebo kárový král. Tentokrát se Clara do slemového dobrodružství opravdu neměla pouštět.
Rozdání: (N: Clara – stůl, S: Sid)
Závazek 6♥x

♠ AK
♥ 1087642
♦ Q972
♣K

Výnos: ♥K

♠♥ AJ953
♦ AJ54
♣ AJ105

Co teď? Inventura byla jednoduchá: poněvadž
mi schází celý srdcový mariáš, určitě odevzdám
jeden trumfový zdvih a pak už tedy nesmím
ztratit žádný jiný. To se mi zdálo nemožné:
i když zvládnu všechny ostatní problémy, kárový
král podle předchozí dražby i podle závěrečného
kontra nemůže sedět.
Ale ať si nelámu hlavu jen já sám. Zamyslete se
taky.

Příběhy Z. Volného
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Později před odjezdem na letiště jsem se od
Jennifer dozvěděl, jak si počínal můj protějšek
Max. Kupodivu i u druhého stolu to řádně našponovali a skončili stejně jako my v kontrovaném srdcovém slemu. Jenže vydražitel toho
mnoho nevymyslel. Vyneseného srdcového krále vzal esem, zahrál tref ke králi a na dva vysoké
piky zahodil dvě ztrátová kára. Dobře, až sem
se to hrálo samo. Pak hlavní hráč vynesl srdci
a pustil Dolores sedící na západě do zdvihu.
Snad se domníval, že pro ni není úniku, ale to se
ošklivě zmýlil. Ve skutečnosti to Dolores neměla zase až tak složité. Káro vrátit nesměla, tolik
věděla, a proto jí nezbývalo než zahrát tref. Tím
sice vydražiteli také darovala zdvih – jenže snad
nikdy v dějinách bridže nebyl na světě zdvih
méně užitečný. A tak se Max nakonec nevyhnul
tomu, že musel zahrát kárový impas. V tu ránu
se celý neslavný slem sesul v troskách.
No dobře, takže už víme, jak se tahle partie dá
prohrát. Zůstává otázka, dá se splnit?
Taková piková duplicita a Clara vydraží slem! Já
bych tu holku uškrtil… kdyby nebyla tak hezká.
Dražila by slem, kdyby měla namísto esa a krále
dvě malé piky? Určitě ne!
Ale počkat: dvě malé piky? Jak bych sehrával,
kdybych měl na stole namísto esa a krále dvě
malé piky? Určitě bych se je snažil co nejdřív
prosnapnout v ruce, že?
Ale to vůbec není špatný nápad!
Vzal jsem tedy trumfového krále esem, zahrál
tref k singl králi na stole a snapl pikové eso. Všiml jsem si, že Ted zvedl obočí a ušklíbl se. Pak
jsem si obehrál trefové eso, na které jsem ze stolu
zahodil káro, a vynesl jsem trefového kluka. Ted
ho poctivě pokryl dámou, věděl, že se v její poloze sotva můžu zmýlit. Mohl jsem ale naopak
fintit a v zoufalství zahrát tímhle způsobem,
i kdyby mi scházela desítka. Mimochodem, už
jsem věděl, že v Americe se takovému pokusu
říká „čínský impas“, a když na to někdo skočí,
stojí ho to pár piv.
Tedovu trefovou dámu jsem snapl na stole a cestou zpátky jsem v ruce přebil trumfem pikového krále. Znovu mi hlavou kmitla myšlenka, že
kdyby namísto něho měla Clara krále kárového,
už jsem mohl mít po starostech. Na trefovou de-

sítku jsem pak zahodil ze stolu druhé káro a už
to začalo vypadat mnohem, mnohem radostněji.
Teď jsem konečně pustil Teda do zdvihu na srdcovou dámu. Se zavrčením složil karty: věděl, že buď
vynese od kárového krále, nebo musí zahrát pik do
dvojité šikeny. V každém případě je obrany konec.
Celé rozdání (N: Clara – stůl, S: Sid, E: Ronald,
W: Ted):
Závazek 6♥x

♠ AK
♥ 1087642
♦ Q972
♣K

♠QJ1063

♠ 987542

♥ KQ

♥-

♦ K8

♦ 1063

♣ Q984

♣ 7632

Výnos: ♥K

♠♥ AJ953
♦ AJ54
♣ AJ105

Ještě se podívejme, jak vypadala šestikartová
koncovka: jih vynese srdcového kluka k dámě
západu. Kdyby Ted vrátil pik, vydražitel samozřejmě zahodí ze stolu třetí káro a přebije jej
trumfem v ruce.
Závazek 6 ♥x

♠ ♥ 10876
♦ Q9
♣-

♠QJ10

♠ 987

♥Q

♥-

♦ K8

♦ 1063

♣-

♣-

Výnos: ♥K

♠♥ J9
♦ AJ54
♣-

„Děkuju, Side, to jsi sehrál úhledně,“ pochválila
mě Clara do ticha, které nastalo, když doznělo
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Tedovo hluboké zavrčení. „Dávala jsem si pozor,
abych to moc nenašponovala, ale nakonec jsem
si řekla, že se ti ty dva piky budou určitě hodit.“
Některým ženám smysl pro humor opravdu nechybí. Člověk by pak takovou nejraději vzal pod
krkem a pořádně stiskl.
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Nicolas vynesl kárové eso, já jsem vyložil karty
a Clara poděkovala (E: Sid – stůl, W: Clara):
Závazek 4♠

Ještě po ní tolik toužíš?
V období zaslepenosti není člověku pomoci.
Dočtete se to všude.
Mezitím se Clara obrátila na Teda. „Možná jsem
ti neřekla, že pondělí je můj šťastný den. V pondělí jsem se totiž narodila. Ale ty bys mi stejně
nevěřil.“

♠QJ8752

♠ AK

♥ 986

♥ KQ52

♦ QJ9

♦ 863

♣9

♣ AQ63

Výnos: ♦A

Přerušil ji dalším, tentokrát už značně varovným
zavrčením.
Průběh zápasu ale vrčením nezvrátil, a proto jsem
se nedivil, že jsme poločas vyhráli o celých šestatřicet bodů. Opět jsme k druhému stolu přešli my,
snad aby Ronald s Tedem nemuseli spalovat pracně nasbírané kalorie. Seděl u něj Max, prošedivělý
muž, který vypadal velmi elegantně a kultivovaně.
Naléhavě cosi vysvětloval Nicolasovi, mladíkovi
v cirkusově kostkovaném saku. Pozdravili jsme
se, usmáli se na sebe a popřáli si příjemnou hru.
Takové zvyky by se možná daly převzít i tam, kde
hráči při příchodu ke stolu někdy ani nepozdraví.
Než jsem se rozkoukal,
držel jsem na místě východu úhledný osmnáctibodový list:
♠ AK
♥ KQ52
♦ 863
♣ AQ63
Ale soupeř mi nedopřál,
abych zahájil, ačkoli jsem tentokrát nemusel
dražit až na čtvrtém stupni jako občas předtím.
Předešel mě Nicolas v kostkovaném saku a hlášku jeden tref mi vzal doslova z ruky. Dobře, zkusíme tedy jeden bez trumfů. Clara mě příjemně
překvapila třemi piky, které u nás znamenají
výzvu s šestilistem a které jsem proto bez váhání
dorazil na celou hru. Celá dražba nám trvala jen
pár vteřin.

Za rozumného předpokladu, že srdcové eso i trefový impas sedí, se partie nezdála zase až tak složitá.
Clara přece nemůže ztratit více než tři zdvihy, dvě
vysoká kára a srdcové eso. A z jejího zaujetí se dalo
vycítit, že se nešťastný včerejšek nebude opakovat.
Začátek sehrávky proběhl u obou stolů stejně. Po
obehrání kárového esa, zjevně singl, obránce na
severu trumfl k pikovému esu na stole. Oba vydražitelé si poté obehráli i druhý vysoký trumf
a oba zaváhali, když zjistili, že jim osud příliš
nepřál a trumfy mají nepříznivě rozdělené 4-1.
Čtyři trumfy měl sever, Nicolas, spolu se singl
károvým esem.
V následujícím zdvihu se však už sehrávka
u obou stolů lišila, což přirozeně vedlo i k odlišnému výsledku. Hlučný Ted, který nyní držel
s Clarou karty západu, si stáhl trefové eso a tref
snapl, aby se dostal do ruky a mohl dotrumfovat. Nato zahrál srdci ke králi, kterou Dolores
na severu přirozeně propustila. A od té chvíle už
to s chudákem Tedem vůbec nevypadalo dobře.
Pokusil se partii zachránit tím, že ze stolu zahrál
káro, ale Jennifer vzala zdvih králem a trefem mu
vyrazila poslední trumf. Ted si obehrál károvou
dámu, ale pak už mu nepomohla ani svěcená
voda. Musel přijít se srdcí, kterou Dolores vzala
esem a zbývajícím trefem závazek porazila.
„To jsi sehrál nějak divně, ne?“ prý na to řekl jinak mlčenlivý Ronald.

Příběhy Z. Volného
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„Tak mi pověz, jak jsem to měl hrát líp?“ zavrčel
Ted, docela sklesle. A Ron se napil z plechovky
piva a podle svědků mu to suše vysvětlil.
Mohl se ovšem zeptat také mé partnerky.
Když Clara obehrála dva nejvyšší piky a zjistila,
že má špatně dělené trumfy, na chvíli se zamyslela a hrála si přitom s diamantovým prstýnkem.
Potom mě požádala, abych ze stolu zahrál trefovou dámu.
Přiznám se, že jsem v první chvíli strnul: nestala
se někde chyba? Hráčka jako Clara přece musí
vědět, že jí trefový impas určitě sedí! Vrhl jsem po
ní rychlý pohled, ale vůbec mě nevnímala. Nakonec, byl jsem jen tichý hráč, takže jsem poslušně
vzal trefovou dámu a položil ji na okraj stolu.
Jako v Jiříkově vidění jsem sledoval, že mladík
v saku přebil dámu králem a okamžitě tref zase
vrátil. Ani tentokrát Clara nezahrála eso, snapla
v ruce, dotrumfovala – ze stolu odhazovala kára
– a teprve teď vynesla srdci k mariáši na stole.
Nicolas ji sice správně propustil, ale Clara vzala
zdvih králem a druhým trefovým snapem se vrátila do ruky, aby opakovaně hrála srdci. Mladík
ji tentokrát už vzal esem, ale byl to také poslední
zdvih obrany. Ať teď Nicolas zahraje srdce nebo
tref, Clara si zachovala trefové eso jako vstup
k vypracovaným srdcím a má svých deset zdvihů
– šest trumfových, tři srdcové a trefové eso.
Celé rozdání (E: Sid – stůl, W: Clara, N: Nicolas,
S: Max):
Závazek 4♠

Clara hraje z ruky srdci: ať Nicolas na severu
zdvih vezme anebo propustí, víc než srdcové eso
nezíská. Hlavní hráčka si zachovala díky ušetřenému trefovému esu vstup na stůl a vyhraje tři
z posledních čtyř zdvihů, a tím i celou partii.
Závazek 4♠

♠♥ AJ
♦♣ KJ872

♠ QJ8752

♠-

♥ 986

♥ Q52

♦ QJ9

♦-

♣9

♣ A3

Výnos: ♦A

♠♥ 107
♦ K10
♣-

Zůstal jsem sedět jako omámený. A také jsem se
styděl za okamžik nedůvěry. „Nádherné, Claro,“
řekl jsem okouzleně. „Jak tě to vůbec napadlo?“
„Velmi pěkně sehráno,“ zdvořile pochválil mou
partnerku i elegantně prošedivělý Max. „Ukázkový příklad toho, jak si udržet kontrolu nad
složitým rozdáním.“

♠ 10943

„Když zahraje trefový impas, udělá o zdvih víc,“
potřásl hlavou Nicolas ve fialově kostkovaném
saku.

♥ AJ3

Nikdo nenašel sílu, aby mu odporoval.

♦A

„Nebylo to zase tak složité,“ odvětila Clara
skromně, ale bylo poznat, jak ji naše chvála potěšila. „Musím se vyrovnat se třemi požadavky zároveň: potřebuju přejít do ruky, abych dotrumfovala, ale nesmím se připravit o vstup na stůl
a zároveň taky nesmím pustit do zdvihu Maxe,
aby neodehrál kárového krále a nedal Nicolasovi kárový snap. Jak sám vidíš, všechny tři požadavky dokáže splnit jenom zahrání jediné karty,
trefové dámy. Ale můžu ji zato zahrát bez obav,
protože z dražby dost bezpečně vím, že krále má
Nicolas. Eso musí zůstat za každou cenu na stole
jako dozdvih k vypracovaným srdcím.“

♣ KJ872
♠QJ8752

♠ AK

♥ 986

♥ KQ52

♦ QJ9

♦ 863

♣9

♣ AQ63

Výnos: ♦A

Čtyřkartová koncovka:

♠6
♥ 1074
♦ K107542
♣ 1054
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V jejím podání to znělo stejně samozřejmě jako
třepetavý let našeho ranního nestárnoucího motýlka. Ano, synonymum pro Claru znělo samozřejmost. Kde se naučila takhle hrát bridž? A kde
to všechno ostatní? Odkud věděla o zapadlé mexické restauraci, kterou bych já podruhé v životě
už nikdy nenašel? Vážně jsou lidé, kteří přijdou
na svět takhle dokonalí? Samozřejmí a krásní
jako květina nebo motýl?
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Celé rozdání (E: Sid, W: Clara – stůl, N: Nicolas,
S: Max):
Závazek 7♥xx

♠ KQJ654
♥6
♦ Q3
♣ QJ84

♠-

♠ A1093

„Side, prober se!“ vytrhl mě z úvah její hlas.

♥ QJ1052

♥ AK974

Spěšně jsem se omluvil a znovu začal vnímat
okolí.

♦ AJ109764

♦ K82

♣7

♣6

Poněvadž utkání ještě stále neskončilo. Osud mi
ve zbývajících rozdáních – konečně, pomyslel
jsem si se zadostiučiněním – nastavil svou
vlídnou tvář. Neminula partie, abych
neposbíral primerku.
Ještě i v předposlední partii jsem dostal
úhledný list:

Výnos: ♠7

♠ A1093
♥ AK974
♦ K82
♣6
Zahajoval Max a samozřejmě nemohl pasovat, vytáhl z bidding boxu
hlášku tři trefy. Po Clařině pasu Nicolas zvýšil na
čtyři trefy a já jsem bez váhání kontroval. Max pasoval a Clara, ačkoli v prvním kole nedražila, se
ozvala překvapivě silně – pět trefů! Korunu všemu však nasadil Nikolas, který se vytasil s hláškou pět piků!
Opět jsem byl na řadě. Co dělat? Jestli má Clara
kontrolu prvního kola trefů, se dvěma esy a dvěma králi je dražit šest srdcí prostě povinnost. Claře
ovšem ani šest nebylo dost a mou hlášku zvedla na
sedm. No tohle!
Nicolas také okamžitě a bez přemýšlení kontroval
silou deset Richterovy exponenciální stupnice zemětřesení. A Clara obratem rekontrovala!
Copak se všichni živí syrovým masem? Srdce jsem
cítil až v krku. Všechny pohledy se obrátily k Maxovi. Pokrčil rameny a bez dlouhého váhání položil na stůl pikovou sedmičku.

♠ 872
♥ 83
♦5
♣ AK109532

Po pikovém výnosu, na který jsem ze stolu samozřejmě zahodil tref, mi zůstal jediný problém –
jak rozehrát kára. Dvakrát jsem trumfl tak, abych
zůstal na stole, a donutil jsem se počítat.
Mohou se kára dělit 3-0? Proč ne, v téhle partii
je možné všechno, odpověděl jsem si. Může mít
tři kára Max? To je nepravděpodobné. Proč? Poněvadž pro zahájení na třetím stupni v druhé hře
má skoro jistě sedm trefů a ukázal dubl srdce.
To je devět karet. Kdyby měl tři kára, zbylo by
mu místo už jenom na singl pik, takže Nicolas
by musel držet v ruce osm piků! Nedražil by pak,
navíc s dobrým trefovým připojením, přes sedm
srdcí raději sedm piků?
Bůhví. Sakra, bůhví. A ještě jednou bůhví.
A proč vůbec Nicolas dražil pět piků a pak kontroval, když obyčejný trefový výnos sedm srdcí
okamžitě porazí? Jestli to, pane bože, víš, dej prosím znamení svému služebníku! Potřebuje to.
Tak to vypadá, když blázniví lidé v bláznivém
světě hrají bláznivé partie.
Jen Clara pro mě znamenala jistotu – její dražba
sedm srdcí po hloupých pěti pikách byla nedostižná. Neznám na celém světě nikoho jiného,
koho by to napadlo. A kdo by k tomu našel dostatek odvahy.
Tak dobře, budu si věřit. Roztřeseně jsem obehrál
kárové eso a chvíli mi trvalo, než jsem našel odvahu, abych se podíval, jestli oba obránci přiznali

Příběhy Z. Volného
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barvu. Když jsem vykládal karty na stůl, ruka se
mi chvěla tak, že mi z ní málem vysypaly.
„Jen klid, Side.“ Clara si toho všimla. „Nechci
přijít o partnera.“
„Jak to můžeš takhle zapíchnout?“ vybafl Nicolas
na staršího kolegu. „Kdo to kdy viděl? Můžeš mi
vysvětlit, proč nevyneseš tref, když máš v ruce
eso a soupeři vydražili velký slem?“
Vystresovaný Max zasténal a zalapal po dechu.
Byl už druhý, o koho se v tomhle rozdání pokoušel infarkt.
Zpocený a rudý zakoktal: „Ppproč? Ttty se
ppptáš proč? Ppprotože jjsi nnnesmyslně dražil
pět pppiků a pak ještě hhh…hhhloupěji ko…
ko…kontroval! Tttakové kontra je pppříkazné,
jjjestli ti to nikdy nikdo nnneřekl!
„Nesváděj to na mě! Obehrát si eso do velkého
slemu přece umí každý hlupák!“
„A vvvůbec, kdybys ne…ne…nesmyslně ne…
ne…dražil piky, soupeři by sedm srdcí nikdy
ne…ne…neřekli!“
„Side, člověk se pořád učí,“ podotkla klidně Clara. „Ale negativní Lightnerovo kontra raději hrát
nebudeme. Pojďte, pánové, schází nám poslední
rozdání. My spěcháme na letiště.“
Poděkovali jsme za šeky a rozloučili se s Tedem
a Ronaldem jako se starými známými.
„Počkejte, vy dva, odveta bude krutá!“ zavrčel
Ted rozmrzele, ale brzy se mu vrátilo dobré rozpoložení. „Co takhle hned příští víkend?“
Ronald tiše ucucával z plechovky další pivo.
„Tentokrát je cestování na vás, chlapci,“ pozvala
je vágně Clara. „Víte, že teď žiju v Seattlu. Když se
ozvete včas, zajistím vám bydlení.“
Pak jsme si v šatně posbírali kufříky a prchali na
letiště. Provoz už naštěstí začínal slábnout a řidič
výrazně přidal na tempu, když mu Clara strčila
do ruky dvacetidolarovku. Letadlo jsme stihli
o pár minut, a když jsme si konečně zapnuli bezpečnostní pásy, pocítil jsem, jak ze mě opadává
stres a napětí posledních hodin.

„Hrát mě naučil tatínek, asi ve čtyřech letech.
Jeho otec byl kariérní diplomat a on byl také
diplomat, jak se v rodině slušelo a patřilo. Vedli
jsme rušný společenský život a já jsem brzy hrávala namísto maminky. Ta raději probírala dámské záležitosti u šampaňského.“
„Rád bych ho poznal.“
„Už nežije, Side.“ Zachvěla se a vypadala, že má
slzy na krajíčku.
„Promiň, jsem nešika,“ pohladil jsem ji.
„To nic. Už jsem ho obrečela mockrát. Ale slzy
mi ho nevrátí.“
„Claro, mám tě moc rád.“ Chtěl jsem jí říct něco
hezkého.
„Já vím.“ Natočila se ke mně, abychom se mohli políbit. „To já vím, medvídku,“ opakovala
a v těch slovech jsem cítil všechen její smutek.
„Možná že kdybys nebyla tak tajemná… Nic
o tobě nevím.“
„To je dobře, Side,“ pronesla už svým obvyklým
ironickým způsobem. „Kdybys věděl, vyskočil
bys ještě za letu.“
„Tak zlé to snad nebude,“ odvětil jsem rozladěně,
poněvadž se mi zdálo, že se lacině vymlouvá.
„Co bych měla říkat já? Ani netuším, kde leží ten
konec světa, odkud pocházíš. A představ si, mně
to úplně stačí.“
Co na to má člověk odpovědět? Usnula mi s hlavou na rameni. Po celou dobu jsem cítil její
vůni, během letu, v odletové hale při přestupu
v Minneapolisu a potom zase a pořád. Než jsem
k ránu nakonec taky usnul. Nejkratších osm hodin na světě. Protože mě trápily obavy, aby to nebylo posledních společných osm hodin.

„Spokojený?“ Clara to vycítila. Opřela si hlavu
o mé rameno. „Měl bys být. Takových dnů člověka v životě mnoho neočekává.“
„Claro…“ odpověděl jsem, „kde ses takhle naučila hrát?“

Opět jeden historický pohled: New York z letadla v roce 1951.
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Perníkový tref 2013

Jana Janková (foto: Jana Erdeová)

Medailisté Perníkového trefu 2013 – zleva: Zbygniew Kovalczyk, Milan Macura, Ota Svoboda, Pavla Svobodová, Rudolf Diblík, František Navrátil

Stejně jako každý rok, i letos se pořádala VC Pardubic známá pod názvem Perníkový tref. Turnaj
se hrál dne 23. února 2013.
Myslím, že pořadatele trochu překvapila neobvykle vysoká účast turnaje, a proto byly prostory ke
hraní trochu stísněné, což ale dobrou hru snad nikomu nezkazilo. Účast 46 párů, nejvyšší ze všech
turnajů v poslední době, svědčí o tom, že turnaj
je velmi oblíbený, ale zdaleka nedosahuje počtu
párů, který byl asi před deseti lety, kdy se sešlo
72 párů.
Poř.

Pár

Celkem

1.

Svobodová-Svoboda

62,24

2.

Diblík-Navrátil

61,76

3.

Macura-Kovalczyk

61,01

4.

Hoderová-Pulkrab

59,48

5.

Kopecký-Scháňka

59,22

6.

Bahníková-Šlemr

58,87

7.

Bahník O.-Bahník P.

58,44

8.

Hozda-Škalda

56,38

9.

Kupková-Emmer

56,21

10.

Čermáková-Tykvart

56,12

Hned v prvním kole se vedení uvedl již ostřílený pár Svobodovi, kteří si prvenství udrželi i po

druhém kole s průměrem přes 62 %. Na druhém,
resp. třetím místě, se pak umístil pár Diblík-Svoboda, resp. Macura-Kovalczyk. Oba páry měly
přes 61 %, což bylo způsobeno vyšším rozptylem
hráčských zkušeností.
To, že je turnaj populární díky svým krásným
věcným cenám, kterými letos byly perníky s čarodejnicí a dárkové tašky, je již obecně známé, ale
letos se podařilo namíchat zajímavá rozdání, která
zaujala i naše bridžové experty.
Petr Bahník

Trumfový skvíz
S malou pomocí soupeřů jsem se setkal s málokdy
viděnou koncovkou trumfového skvízu.
W

N

E

S

pas

pas

1 NT

pas

2♥

pas

pas

2 NT

3♦

kontra

pas

pas

3♥

kontra

Hrajeme systém, kdy otevření na druhém stupni
jsou 10–13 bodů a tak na prvním místě pasuji
a můj partner otevírá slabý 1 NT (singl možný).
2 NT soupeřů na znovuotevření jsou levné barvy,
snažím se ukázat partnerovi hláškou 3♦ že mám
čtyři piky, což není domluvené a ani pochopené,
a tak nakonec hraji kontrované 3♥.
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Rozdání 21/2

♠ J8752

Páry (MP)

♥ KJ10975

Závazek: 3♥x

♦-

pokryje-li, zahazuji pik a vysnapnutím krále opět
kára stolu vypracovávám.

♣ 85
♠ Q64

♠ 10

♥ A4

♥ Q632

♦ K1073

♦ A8542

♣ A732

♣ K109

Výnos: ♣9

♠ AK93
♥8
♦ QJ96
♣ QJ64

Po výnosu devítky trefové západ bere esem, hraje
tref zpět a východ po vzetí zdvihu králem pokračuje třetím trefem, na který zahazuji pik. Hraji srdcovou osmu stolu, západ skáče esem a hraje další tref,
který snapuji klukem, východ přesnapuje dámou a
nedočkavě a neopatrně hraje karové eso, které beru
trumfem pro změnu já. Stahuji krále srdcového, na
kterého oba soupeři přidávají, ze stolu zahazuji pik.
Koncovka po odehrání těchto zdvihů je následující.
Rozdání 21/2

♠ J875

Páry (MP)

♥ J10

Závazek: 3♥x

♦-

Bezpečná sehrávka
Do 6 NT z jihu po dražbě, kdy hlavní hráč slíbil
22–23 FB a vyloučil drahý 4list a stůl slíbil výzvu do
6 NT bez vlastní barvy, vynáší západ ♥2 (4. shora).
Po výnosu můžeme spočítat rychlé zdvihy – 2 v ♠,
4 v ♥, 2 v ♦ a 1 v ♣. Celkem 9 zdvihů s reálnou
šancí na vypracování zbývajících 3 zdvihů v ostatních barvách. Otázka je, jak nejlépe zkombinovat
více šancí na vypracování zdvihů při omezeném
počtu vstupů na stůl.
Rozdání 4/2

♠ J764

Páry (MP)

♥ KQ87

Závazek: 6 NT

♦ KJ105
♣4

Výnos: ♥2

♠ AK10
♥ A106

♣-

♦ A2

♠ Q64

♠ 10

♥-

♥6

♦ K107

♦ 8542

♣-

♣-

Výnos: ♣9

Splněné 3♥ s kontrem jsou čistý top, ale mnohem
větší radost mám ze zajímavé koncovky.
Pavla Hoderová

♠ AK9
♥♦ QJ9
♣-

Na desítku srdcovou východ přidává trumf, zahazuji ze stolu opět pik a západ má problémy. Zahodí-li pik, odehraji A a K v pikách, snapnu káro a mé
dva piky v ruce jsou velké. Zahodí-li západ káro,
přejdu pikem na stůl, zahraji dámu karovou a pokryje-li západ králem, obě kára stolu dělají zdvih,
neboť desítka západu spadne pod kluka stolu. Ne-

♣ AQJ92

Východ přidává v prvním kole ♥9 a automatické
vzetí zdvihu desítkou bere jeden z mála důležitých
vstupů na stůl. Hned na začátku stojí hlavní hráč
před otázkou, jestli má v partii vsadit na sedící
impas na ♦Q (♦J jako vstup na stůl) nebo jestli se
spolehnout na to, že výnos je od ♥J. Přidání ♥9 spíš
není od J9, výnos ♥2 snad není od 3 malých karet,
a tak se spíše vyplatí spolehnout, že je výnos od ♥J
nebo od čtyř malých karet.
První zdvih tedy bereme esem. V druhém zdvihu
odblokujeme ♥10, kterou přebíráme ♥K na stole
s úmyslem hrát v 3. kole ♥ impas na J♥ proti Q8
stolu. Nejvíce zdvihů můžeme uhrát v trefech,
a proto následně hrajeme ♣ do ♣Q. Pokud zdvih
vezme západ na ♣K, můžeme jako další extra šanci zkusit zahrát na vypadnutí 3. ♣10. V praxi ♣Q
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bere zdvih a nyní můžeme zahrát ♦A a v dalším
zdvihu impas na ♦Q. Pokud ♦Q sedí v impasu,
tak můžeme zahrát ♠ shora, odevzdat ♠Q a získat
12. zdvih na ♠J. Pokud má ♦Q východ, tak se partie dostane do stavu, kde máme:
Rozdání 4/2

♠ J764

Páry (MP)

♥ Q8

Závazek: 6 NT

♦ K10
♣-

hoto zahrání litovala, protože jsem se připravila
o možnost zahrání pikového impasu a barvu jsem
rozehrávala z ruky. Odevzdala jsem ♠Q a podle
soupeřových odhozů bylo třeba poznat, jestli byl
východ v károtrefovém skvízu nebo mám zahrát
kárový impas. Partie dobře dopadla, ale budiž
poučením pro příště, že první zdvih není radno
podceňovat.
Kamil Žylka

Skvíz
A ještě jednou výše zmíněných 6 BT hraných
z ruky severu.

Výnos: ♥2

♠ AK10
♥
♦♣ AJ92

Východ nyní hraje ♠ nebo ♦ (♥ pravděpodobně
nemá a ♣ by znamenal extra impas navíc). Např.
po káře odehrajeme ♠A, pak ♣A, zahrajeme impas na ♥J, stáhneme poslední ♥ a dostaneme partii
do tříkartové koncovky, kdy na poslední ♦ východ
zahazuje ♦ a jih si nechá ♠K10. V 11. zdvihu hrajeme ♠ do K a partii plníme, pokud byla ♠Q na východě nebo pokud byla dubl na západě za ♠AK10.
Celé rozdání:

Hráli jsme po nějaké nezajímavé dražbě 6 NT ze
severu, výnos ♠8. Nějak jsem nečekal, že by výnos mohl být od dámy, tak jsem vložil eso ze stolu.
Navíc pokud bych hned pustil pik, tak bych moc
nemohl pracovat s trefama a zdvihů jsem v tu
chvíli neměl dostatek. Přešel jsem na srdci do ruky
a zahrál impas do ♣Q na třetího krále před nebo
čtvrtého za bez desítky. Když první trefa prošla tak
jsem otočil ♣2, na kterou jsem si odhodil z ruky
káru. Vzal to východ ♣8 a otočil ♠2. Vzal jsem
esem, stáhl ♣A, pak tři srdce a zůstal jsem na stole na jihu. Začal jsem tahat všechny trefy s tím, že
jsem si odhodil jedno káro a 2 piky, před posledním trefem to vypadalo následovně:
Rozdání 4/2

♠-

Páry (MP)

♥7

Závazek: 6 NT

♦ KJ10

Rozdání 4/2

♠ J764

Páry (MP)

♥ KQ87

Závazek: 6 NT

♦ KJ105

♠-

♠Q

♣4

♥J

♥-

♦ 964

♦ Q87
♣-

♣-

♠ 53

♠ Q982

♥ J542

♥ 93

♣-

♦ 964

♦ Q873

Výnos: ♥2

♣ 10753

♣ K86

Výnos: ♥2

♠ AK10
♥ A106
♦ A2
♣ AQJ92

V reálu partie probíhala jinak už od prvního
zdvihu, který jsem vzala ♥10. Následně jsem to-

♠ 10
♥♦ A2
♣9

Na poslední tref přišla ze západu ♦4, zahodil jsem
tedy ♥7, protože poslední srdci jsem věděl, že má
západ. Z východu spadla kára. Tak jsem bouchnul dvě vysoká kára a ♦J byl nejvyšší. Výsledek za
1440 dal 88 %.
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Celostátní liga – závěr
Měsíce březen a duben byly závěrečným turnajem
základní části a finálovým turnajem (play-off) spolu s barážovými skupinami dohrán letošní soutěžní
ročník celostátní ligy.

Závěrečný turnaj základní části
V rámci závěrečného turnaje základní části, který se uskutečnil v hotelu Duo 9. a 10. března,
byly dohrány základní skupiny první a druhé
celostátní ligy a zároveň byla sehrána finálová
skupina třetí ligy.

1. celostátní liga
Celkové pořadí základní části 1. celostátní ligy
Poř.

Tým

VP

Průměr

Vladimír Nulíček
Acol – P.S.

přenos: 20,5:0

Callimero – JaS

přenos: 8,5:0

Situace na konci tabulky se oproti druhému turnaji již nezměnila. Tým Pernštejn byl evidentně
outsiderem soutěže a z posledního místa se od
začátku do konce neodpoutal, sestupuje tedy
přímo do druhé ligy. Týmy Faja a Ladies se musely podrobit bojům v barážové skupině.

2. celostátní liga
Ve druhé lize se dlouho bojovalo o první místo
a tím i o přímý postup do první ligy. Nakonec se
radoval juniorský tým ó Leitermann, tým Logik,
který suverénně vedl po prvním turnaji, se musel spokojit s konečným druhým místem, a tým
Eso Brno, který zase vedl po druhém turnaji, se
propadl na místo třetí. Oba tyto týmy musely
následně bojovat v barážové skupině.

1.

Acol

164

18,22 %

2.

Callimero

148

16,44 %

3.

P.S.

147

16,44 %

4.

JaS

146

16,22 %

Poř.

Tým

VP

Průměr

ó Leitermann

171

19,00 %

Celkové pořadí základní části 2. celostátní ligy

5.

Star

142

15,77 %

1.

6.

Chaos Gamblers

134

14,89 %

2.

Logik

154

17,11 %

7.

Triga

133

14,77 %

3.

Eso Brno

153

17,00 %

Labe

139

15,44 %

8.

Faja

125

13,89 %

4.

9.

Ladies

111

12,33 %

5.

Teplice

133

14,78 %

9,89 %

6.

LGM

125

13,89 %

7.

Infernetto

125

13,89 %

8.

Maskovaný Hubert

121

13,44 %

9.

Sukl

117

13,00 %

10.

Chaos

100

11,11 %

10.

Pernštejn

89

První čtyři týmy si zajistily účast v semifinále
play-off. Boj o první čtyřku byl urputný, s výjimkou suverénně vedoucího týmu Acol se pořadí na dalších místech po každém kole střídalo. Nakonec si zajistily postup týmy Callimero,
P.S. a JaS.
Tým Acol měl právo výběru soupeře z týmů
umístěných na třetím resp. čtvrtém místě. Po
dlouhém váhání si vybrali za soupeře P.S., který
sice byl považován za silnější, nicméně rozhodlo
to, že Acol s nimi měl výhodnější přenos (přenášela se polovina rozdílu IMPů ze vzájemného
zápasu ze základní části). Vznikly tak dvě semifinálové dvojice pro play-off.

Týmy na osmém a devátém místě se musely zúčastnit baráže o druhou ligu. Černý Petr a pád
do třetí ligy zbyl pro tým Chaos.

3. celostátní liga
Finálový turnaj třetí ligy se hrál pouze ve čtyřech týmech s tím, že první tým si zajistil přímý
postup do druhé ligy a týmy na druhém a třetím
místě si zajistily účast v barážové skupině. 3. ligu
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vcelku suverénně vyhrál trutnovský tým Pivaři,
do barážové skupiny postoupily oba uherskohradišťské týmy.
Finálová skupina 3. celostátní ligy
Poř.

Tým

VP

Průměr

1.

Pivaři

61

20,33 %

2.

Děvčice z UH a Eriček

51

17,00 %

3.

Pomocné družstvo

35

11,67 %

4.

Seno

28

9,33 %

Play-off
V semifinále play-off se prosadily týmy, které se
umístily na prvních dvou místech základní části,
i když Acol vyhrál jen díky přenosu:
Týmy

Přenos

Play-off

Celkem

Acol – P.S.

20,5:0

90:94

110,5:94

Callimero-JaS

8,5:0

114:88

122,5:88

Utkání o 3. místo se po dohodě kapitánů hrálo
jen na 16 rozdání, tým JaS vyhrál 39,7:24.
Finálové utkání bylo po prvním segmentu vyrovnané, v nedělních dvou segmentech však
favorizovaný tým Acol rozhodl o svém vcelku
jednoznačném vítězství.
Týmy
Acol – Callimero

Přenos

Play-off

Celkem

0:4

161:73

161:77

Ústředí ČBS letos věnovalo vítěznému týmu putovní pohár.

Barážové skupiny
Barážová skupina o 1. ligu se zdála být po sobotních dvou kolech víceméně rozhodnutá, když
týmy Faja a Logik vedly o 17 VP před týmem
Ladies. Nedělní zápasy ale skončily takto:
Faja-Logik

25:0

Ladies-Eso

25:5

To rozhodlo o tom, účast v první lize pro příští
sezonu nakonec přece jen zachránil tým Ladies.
Baráž o 1. ligu
Poř.

Tým

VP

Průměr

1.

Faja

65

21,67 %

2.

Ladies

48

16,00 %

3.

Logik

40

13,33 %

4.

Eso

21

7,00 %

V barážové skupině o 2. ligu si vcelku suverénně
počínal tým Sukl, který vyhrál všechny zápase,
boj o druhé postupové místo nakonec zvládl havířovský Maskovaný Hubert.
Baráž o 2. ligu
Poř.

Tým

VP

Průměr

1.

Sukl

67

22,33 %

2.

Maskovaný Hubert

51

17,00 %

3.

Pomocné družstvo

41

13,67 %

4.

Děvčice z UH a Eriček

21

7,00 %

Všem úspěšným týmům gratulujeme a těšíme
se na shledanou na podzim při prvním turnaji
celostátní ligy v nové sezoně.

Sestava vítězného týmu Acol: Pepa Kurka, Michal Kopecký, Ota Svoboda, Daniela Hnátová, Lukáš Pavlík, Honza Diamant.
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Montanie 2013

Eva Fořtová
Jackpot 1, neděle 31. 3., 19 dvojic
1. Fořt, Literák

65,06 %

2. Paříková, Tomčíková

63,35 %

3. Pardubová, Čech

62,78 %

Jackpot 2, pondělí 1. 4., 19 dvojic
1. Literák, Petrovský

64,38 %

2. Jandová, Fořt

60,80 %

3. Gerychová, Špírek

59,69 %

Jackpot 3, úterý 2. 4., 17 dvojic
Počasí s námi tentokrát trochu zažertovalo, protože nálada byla spíš vánoční než velikonoční a kolem přehrady Souš ležely všude spousty sněhu.
Ukázalo se, že bridžisté jsou také sportovci, využili příležitosti k zimním sportům, hlavně lyžování,
ale i procházkám krásnou zimní přírodou.
Turnaje jsme hráli tradičně dopoledne a večer,
na programu byl hlavní párový turnaj, barometr,
individuál a samozřejmě populární jackpotové
turnaje. V úterý odpoledne byla výuka – připravená rozdání s rozborem, jedna z lekcí kurzu
pro mírně pokročilé, který pravidelně probíhá
v BKP. Podrobnosti jsou na webu:
http://eva.fort.cz/Bavlnka/K130121P.htm.
Závěrečný večírek byl už tradičně s chilským vínem a s úžasnou kytarou Ivana Říhy.
Jídlo bylo, jako jsme již na Montanii zvyklí, výborné a spousta, atmosféra skvělá, herní úroveň
všech kategorií a bridže hodně. Takže můžu říct,
že celý týden se opět velice vydařil.

Výsledky dopoledních a večerních
turnajů
Úvodní párový turnaj, sobota 30. 3., 22
dvojic
1. Paříková, Santusová

63,75 %

2. Fořt, Literák

60,89 %

3. Krausová, Ludvík

57,14 %

1. Modritzer, Špírek

70,00 %

2. Literák, Macek

64,61 %

3. Maršíkovi

60,71 %

Hlavní párový turnaj – kvalifikace, 23
dvojic
1. Vajdová, Vozábal

60,77 %

2. Tomčíková, Literák

60,54 %

3. Krausová, Ludvík

59,42 %

Hlavní párový turnaj – semifinále A, 12
dvojic
1. Vajdová, Vozábal

64,09 %

2. Dohnálek, Fořt

59,55 %

3. Krausová, Ludvík

58,64 %

Hlavní párový turnaj – semifinále B, 9
dvojic
1. Fořtová, Ronin

69,84 %

2. Macek, Říha

64,81 %

3. Hlaváčová, Vondráčková

56,35 %
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Barometr, pátek 5. 4., 20 dvojic
1. Paříková, Petrovský

59,60 %

2. Gucklerová, Suková

57,07 %

3. Petrovská, Tomčíková

56,57 %

Jackpot 7, sobota 6. 4., 19 dvojic

Hlavní párový turnaj – finále A, 12 dvojic

1. Maršíková, Dohnálek

66,88 %

2. Hlaváčová, Vacek

62,81 %

3. Coňková, Laštovička

62,19 %

1. Fořtová, Ronin

62,73 %

Závěrečný turnaj, sobota 6. 4., 19 dvojic

2. Maršíkovi

58,18 %

1. Maršíkovi

63,44 %

3. Modritzer, Špírek

57,27 %

2. Paříková, Tomčíková

62,78 %

Hlavní párový turnaj – finále B, 8 dvojic

3. Fořt, Literák

60,80 %

1. Poláčková, Přerovský

57,14 %

Velký Jackpot 8, neděle 9. 4., 11 dvojic

2. Čížková, Čech

55,56 %

3. Neševovi

54,76 %

1. Maršíkovi

67,50 %

2. Literák, Petrovský

66,25 %

3. Modritzer, Špírek

60.00 %

Jackpot 4, středa 3. 4., 17 dvojic
1. Fořt, Petrovský

64,94 %

2. Čech, Literák

64,61 %

3. Krausová, Ludvík

61,07 %

IMP páry, středa 3. 4., 22 dvojic
1. Literák, Fořt

+2,95 IMP

2. Špírek, Modritzer

+2,27 IMP

3. Kulišanovi

+1,10 IMP

Slavnostní ukončení bridžového týdne a vyhlašování vítězů turnajů, nejlepších hráčů a speciálních cen bylo v sobotu večer po závěrečném
turnaji. Nejlepší hráči ve finále A i finále B dostali ceny a medaile. Ty byly připraveny i pro
nejlepšího hráče a hráčku týdne, kterými se stali
Luboš Literák a Zdena Tomčíková, a nejlepšího
absolventa kurzu Jirku Vacka.

Jackpot 5, čtvrtek 4. 4., 18 dvojic
1. Modritzer, Špírek

66,48 %

2. Kulišanovi

60,23 %

3. Tomčíková, Petrovský

57,39 %

Individuál, čtvrtek 4. 4., 32 hráčů
1. Čech

60,20 %

2. Kulišanová

59,95 %

2. Paříková

59,95 %

Jackpot 6, pátek 5. 4., 18 dvojic
1. Petrovská, Tomčíková

63,64 %

2. Modritzer, Špírek

63,35 %

3. Dohnálková, Fořt

61,93 %

Slavnostní přípitek
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Licitace byla prostá. Po dvou pasech zahájil David Vozábal na Jihu 1 BT a ten mu zůstal.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Literák Luboš

353

2. Fořt Tomáš

286

3. Špírek Jan

275

4. Petrovský Mario

270

5. Modritzer Miloslav

256

6. Ludvík Bohumil

205

7. Maršík Martin

198

8. Čech Jan

152

9. Vacek Jiří

130

10. Dohnálek Jaromír

123

Hráčky:
1. Maršíková Helena

252

2. Tomčíková Zdena

242

3. Paříková Libuše

235

4. Krausová Anna

204

5. Petrovská Alena

186

6. Kulišanová Jarmila

152

7. Gucklerová Kateřina

130

8. Weberová Alena

91

9. Vajdová Pavlína

84

10. Fořtová Eva

80

A na závěr ještě dvě povedené partie ke zdokumentování úrovně turnajů. První je z kvalifikace
na hlavní párový turnaj.
Rozdání 1

♠ J975

Páry

♥ 532

Závazek: 1 NT

♦Q

♠ A42

♠ Q1063

♥ K1076

♥ QJ

♦ AK9

♦ 8432

♣ J64

♣ 982
♠ K8
♥ A984
♦ J10765
♣ AQ

Nyní je horký brambor přehozen na západ. Ten
se celkem přirozeně bojí sám zahrát trefy a tak
volí ♦A a další káro. Davidovi vyrostl šestý
zdvih v kárech, ale ještě je třeba získat sedmý.
Stahuje tedy kára a před posledním kárem vzniká pětikartová koncovka, ve které potřebuje získat ještě čtyři zdvihy:
Rozdání 1

♠ J9

Páry

♥-

Závazek: 1 NT

♦♣ K107

♠ A4

♠ Q106

♥-

♥-

♦-

♦-

♣ J64

♣ 98

Výnos: ♥6

♠ K8
♥♦7
♣ AQ

Na páté káro má ale Západ neřešitelný problém.
Pokud zahodí tref, hlavní hráč si jej převezme.
A pokud zahodí pik, bude po odblokování dvou
trefů vpuštěn pikem.

♣ K10753

Výnos: ♥6

Západ vynesl ♥6 a východ přidal kluka. Kluk
držel, a tak východ pokračoval srdcovou dámou.
Když i ta vzala zdvih, zahrál káro do krále partnera, který pokračoval v srdcích. Jih má konečně
zdvih, ale jeho perspektiva není dobrá. Na klíčové trefy není přechod a v ostatních barvách není
dostatek zdvihů. Navíc jej každé zahrání oslabí.
Vrací tedy sám čtvrté kolo srdcí.
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Druhé rozdání je středečního večerního IMP
turnaje.

kára podělí, není to problém. Stejně tak, pokud by
byl čtyřlist u Západu, který bude v srdcokárovém
skvízu mezi čtvrtým kárem a ♥K.

Rozdání 8

♠ KJ10943

IMP

♥ 53

Rozdání 8

♠ 94

♦ A632

IMP

♥5

Závazek: 4♠

♦ A63

Závazek: 4 ♠

♣2

♣-

♠ A52

♠8

♥ K876

♥ J102

♠-

♠-

♦ K8

♦ J975

♥ K876

♥ J102

♣ A10873

♦8

♦ J97

♣ QJ65
Výnos: ♥6

♠ Q76

♣J

♥ AQ94

Výnos: ♥6

♣♠-

♦ Q104

♥ AQ94

♣ K94

♦ Q4

Tomáš Fořt na Severu sehrával 4♠, po zahájení
1♣ ze západu. Po výnosu srdce již není na splnění
nárok, ale východ zvolil pod vlivem zahájení partnera výnos ♣A a trefové pokračování. Hlavní hráč
zahodil srdce a trumfnul figurou z ruky, ale soupeři vzali až druhý pik a hned jej vrátili. Je jasné,
že, že Západ na své zahájení musí mít oba červené
krále a tak hlavní hráč zahrál káro do desítky. Západ opravdu vzal králem a pokračoval bezpečným
trefem. Jih přebil, a protože odevzdal již tref, káro
a pik, musí být zbytek zdvihů celý jeho. Pokud se

♣-

Problém ale je, že se silně jeví, že kárový čtyřlist
je na východě. Ale i na to je řešení, má-li Východ
celé ♥J10. Eso srdcové a ze stolu srdcová dáma.
Hrozba je převedena na správného soupeře
a skvíz přináší cenné IMP body.
Kompletní výsledky všech soutěží a fotografie
jsou uvedené na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/desna2013/v.htm
Nashledanou za rok opět v hotelu Montanie.

Přebor ČBS smíšených párů
Přebor ČBS smíšených družstev neboli mixový
turnaj se letos hrál 20. Dubna opět v BKP za účasti 24 párů.
Turnaj byl dvoukolový s pevně daným zasedacím pořádkem, kdy dámy si sedaly na jih a východ a muži drželi strategickou pozici severu
a západu.
Pořadatelům se podařilo, aby si každý pár zahrál proti všem soupeřům dvě rozdání, a tak se
v prvním kole hrálo 12 kol a v druhém 11 kol.
Velmi kvalitních a vyrovnaných výsledků dosáhl
již tradiční pár Kupková – Emmer, kteří skončili
na 2. místě a nestačili na pár Hnátová – Svoboda,

Jana Janková (foto: Jana Erdeová)
Poř.

Pár

Celkem

1.

Hnátová-Svoboda

58,10 %

2.

Kupková-Emmer

57,51 %

3.

Černá-Kurka

56,52 %

4.

Kulišanová-Literák

56,42 %

5.

Erdeová-Textor

55,73 %

6.

Suchá-Červenka

55,43 %

7.

Krausová-Bahník M.

54,84 %

8.

Medlínová-Maňák

54,84 %

9.

Hoderová-Šlemr

54,84 %

10.

Bahníková - Bahník O.

54,35 %

Sehrávka
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kterým na vítězství stačilo první super kolo a průměrné druhé kolo. Třetí místo vybojoval pár Černá
– Kurka podobným způsobem jako naši šampioni.

Turnaj byl vydařený a objevovalo se tam relativně hodně možností dražit a uhrát slem.

Medailisté mixového turnaje – zleva: Jiří Emmer, Lucie Kupková, Daniela Hnátová, Ota Svoboda, Anna Marie Černá, Josef Kurka

Šest kár snadno
Článek by se měl spíš jmenovat „Šest kar snadno
a rychle, nebo radši sedm?“
Rozdání bylo hráno 13. 9. 2012 v BKP Praha
jako rozdání č. 28. Proti originálu je rozdání
otočeno, místo severu hraje závazek jih. Zde je:
Závazek: 6♦

♠ AQ964
♥4
♦ 10854
♣ AK4

♠ 103

♠ KJ8752

♥ K962

♥ 85

♦ 963

♦ 72

♣ J832

♣ 1095

Výnos: ♣2

♠♥ AQJ1073
♦ AKQJ
♣ Q76

Hlavní hráč bere zdvih v ruce dámou a třikrát
trumfne – trumfy jsou 3–2. A co teď? Zahrát impas srdcový ze stolu čtyřkou nemá valný smysl,
třetího krále nechytne, pouze druhého u výcho-

Julius Timar
du, a to je 8 %. Ani singl král u kteréhokoliv soupeře nepomůže, čtvrtá devítka udělá zdvih. A co
takhle expas proti trumfu? Zahrát srdcové eso
a pak hrát vysoká srdce, dokud Západ nepřebije
králem, a pak snapnout. A protože skutečně král
je u Západu. hlavní hráč uhraje 13 zdvihů. Jak
jednoduché, nic na tom není.
Pohled do zápisového lístku přinese překvapení.
Závazek 6♦ se hrál čtyřikrát, vždy splněno, 5♦
plus jedna jednou, ale 5♦ plus dva také jednou.
Dále se hrál závazek 3 BT, třikrát plus tři, dvakrát plus dva. Proč nikdo neuhrál 6♦ plus jedna?
Jistě, v rozdání hraném na IMPy a ne na topy
to nemá vliv, ale stejně dobří hráči (nebo aspoň
jeden) by měli hrát na nejvyšší zápis.
A ještě jedna věc je zajímavá. Sever může splnit
závazek 6 BT, jih ale při dobré obraně splní pouze závazek 5 BT. To by ale západ musel vynést
pik! Ale kdo to má vědět? Proč ale sever, který hrál 3 BT, uhrál jen 11 zdvihů. Asi proto, že
hrál impas po pikovém výnosu, když západ vzal
zdvih srdcovým králem. To je přece příležitost
hrát pikový impas, jinak se zahrát nedá. Když ty
impasy – srdcový ale i pikový – jsou tak svůdné.
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Top circuit – Holandsko

Jarmila Kulišanová (foto: Louk Herber)

V Holandsku proběhla prestižní párová soutěž hodnocená na IMP – Top circuit.
2. a 3. března se v Amsterdamu v „bílém domě“
(Het witte huis) konalo finále tzv. Top circuit, turnaje dvojic, sponzorovaného majitelem Het witte
huis. Tento turnaj je již tradičně obsazen úplnou
špičkou holandského bridže, což je dáno i způsobem kvalifikace na něj. Před vlastním finále se
konala čtyři kvalifikační kola, vždy o víkendech,
ale do kvalifikace se mohli přihlásit jen hráči s nejvyššími výkonnostními třídami.
V turnaji skvěle hrála dvojice Magda Tichá-Richard Ritmeijer. Finále, kam se dostalo 16 nejlepších párů, se hrálo švýcarským systémem. Mezi
16 nejlepšími dvojicemi byly jen tři ženy. Magda
byla z celého osazenstva nejmladší. Magda s Ritchiem figurovali na prvním místě po první tři kola
finále. Před posledním kolem měli prakticky dvojnásobný počet IMP než druhá dvojice.
Bohužel v posledním kole měla dvojice Tichá-Ritmeijer smůlu a celkově skončili nakonec druzí za
dvojicí Chris ten Kate-Huub van der Wouden.
„Magie“ je v holandském bridžovém světě velice
populární. I letos by si byla zasloužila být opět
„talentem roku“, ale to bohužel nejde dvakrát za
sebou.
A ještě jedno rozdání v podání této dvojice.

♠ A1094
♥5
♦7
♣ KQ107542
♠5

♠ J873

♥ AKQ632

♥ J104

♦ J6532

♦ KQ84

♣J

♣ A3

Výnos: ♣K

♠ KQ62
♥ 987
♦ A109
♣ 986

W
Magie

N

E
Ritchi

S
pas

1♥

2♣

4♥

kontra

pas

4♠

kontra

pas

5♥

pas

pas

kontra

pas

pas

rekontra

pas

pas

pas

Po výnosu kárem by obrana získala +200, ale Sever zvolil ♣K a hlavní hráčka splnila za +1000.
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Jak na oceňování listu

Vladimír Machát

Oceňování listu bylo v minulosti věnováno mnoho článků a celých knih. Do hry vstoupila vyšší
matematika a počítačové algoritmy.

Klasické metody
Tento článek si rozhodně neklade za cíl všechny
již popsané metody shrnout, nebo případně nahradit a překonat a přijít s nějakým konečným
řešením.
Přes různé pokusy o „spravedlivější počty“ se
nejčastěji k ocenění listu používají honérové body podle Miltona Worka (A = 4, K = 3,
Q = 2, J = 1). 52 karet tak obsahuje celkem
40 bodů. Celkový počet bodů na lince je dostatečně rozumnou aproximací síly spojených
listů, tj. pravděpodobné schopnosti linky získat
určitý počet zdvihů. Např. síla 25 bodů ve spojených listech je dobrou aproximací síly potřebné
k získání 9 zdvihů v BT závazku. Empirická pozorování nicméně ukáží, že určité korekce jsou
žádoucí:
■■ Stupnice 4-3-2-1 podhodnocuje A, nadhodnocuje Q
■■ Je třeba vzít v úvahu rozlohu, resp. délkové
zdvihy
■■ Nezanedbatelnou hodnotu, zejména v BT
závazcích, mají desítky (10) a devítky (9)
■■ Hodnocení listů pro BT závazky a závazky
v barvě se liší
■■ Princip oceňování „uvnitř a mimo“ – primární hodnoty (A, K) mají plnou hodnotu
vždy, sekundární hodnoty (Q, J) nemají plnou hodnotu v krátkých barvách
Různé metody korekcí najde čtenář např. na
http://www.bridgehands.com/. Upravené základní stupnice používají např. Andrew Thomson
a Alex Martelli:

1)

Metoda.

A

K

Q

J

10

Milton Work

4

3

2

1

-

Andrew Thomson

4

2,8

1,8

1

0,4

Alex Martelli

4,5

3

1,5

0,75

0,25

vh() = honérové; vr()=rozlohové ocenění

Zatímco většina autorů uvádí korekce jen jako
empirická doporučení, výše uvedení autoři
ke svým hodnotám dospěli na základě analýzy velkého počtu skutečných rozdání. Zde již
narážíme na praktický problém rozdílného
oceňování pro barevné a BT závazky. Pokud
bychom znali odlišná optimální oceňování pro
BT a pro barevné závazky, na začátku dražby stejně nevíme, jaký konečný závazek bude
a které oceňování máme použít. A. Thomson
proto optimalizuje hodnocení pouze pro účely
BT závazků, A. Martelli bere v úvahu všechny
možné závazky.
Pozitivní korekce se počítají, obsahuje-li list určité pozitivní kombinace, např. větší počet A
nebo barvy obsahující A a 10. Další úpravy berou v úvahu konkrétní rozlohu a k honérovým
bodům přidávají délkové nebo rozlohové body.

Oceňovací algoritmy
Běžné oceňovací algoritmy sčítají honérovou
sílu listů s korekcí na rozlohu. Takovým algoritmem je i známé „Pravidlo 20“ Marty Bergena. Pravidlo sčítá honérovou sílu podle stupnice 4-3-2-1 a délky ve dvou nejdelších barvách.
Je-li součet alespoň 20, je list dostatečně silný
na zahájení 1 v barvě. Např. hodnota listu
♠ AKJ2

♥ J83 ♦ Q10654 ♣ 2

je 11 honérových + 9 rozlohových = 20 bodů, list
se tedy kvalifikuje na zahájení.
Klasickým dílem, které se věnuje oceňování, je
kniha Tajemství vítězného bridže (Jeff Rubens,
The Secret of Winning Bridge, 1969). V podobném rozsahu bylo oceňování pojednáno v sérii
článků Edgara Kaplana v ACBL Bulletinu na
počátku 70. let. Na těchto zásadách vytvořil
Jeff Goldsmith aplikaci, známou jako Kaplan
& Rubens Hand Evaluator (K&R, http://www.
jeff-goldsmith.org/cgi-bin/knr.cgi). Aplikace je
uživatelsky nanejvýš příjemná, oblíbená mezi
komentátory BBO.
Pro oceňovací funkci v() představující ocenění
(value) konkrétního listu předpokládejme:
v() = vh() + vr()1)
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Celkem existuje 8192 různých kombinací karet v jedné barvě, od šikeny až po 13list
AKQJT98765432. Uvažujeme-li model, který
nerozlišuje hodnotu karet od 2 do 9, redukuje
se tento počet na 512 kombinací. K&R uvažuje separátní hodnotu vh() pro každou z těchto
512 kombinací, nesčítá tedy prostým způsobem
honérové body. Separátní hodnota je uvažována
také pro rozlohové ocenění vr() pro každý z 39
typů rozloh, od 4-3-3-3 až po 13-0-0-0. Např.
rozlohové zvýhodnění pro rozlohu 4-3-3-3 je
záporné, –0.5 bodů, zvýhodnění rozlohy 5-5-2-1
je +2.0 bodů a hypotetické zvýhodnění rozlohy
7-6-0-0 je +5.0 bodů.

všech listů. V takovém případě bude reálná hodnota nižších honérů nižší a větší ocenění získají
vysoké blotky. Tento závěr dobře koresponduje
s empirickými zápornými korekcemi, které bývají přisuzovány kombinacím Qxx a Jxx.

Přes poměrnou sofistikovanost zůstává K&R jen
empirickým modelem oceňování. Oceňovací
model, který odvíjí navrhovanou metodu a její
parametry od porovnání s reálnými daty, potřebuje dostatečně mohutnou databázi reálných
dat. Naštěstí takové soubory dat jsou k dispozici
a stejně tak i algoritmy analýzy optimálního závazku. Tyto algoritmy analyzují výsledek rozdání z otevřených karet (double-dummy, DD). DD
zdvihy jsou samozřejmě něco jiného než reálné
zdvihy. Máte-li AKQJx proti singlu, DD uděláte
impas na Txxxx u levého obránce. Nahradit DD
reálnými daty by přineslo jiný rozměr problému. Hodnota ocenění v() je jiná pro ofenzivní
a defenzivní účely, i když hodnota ocenění pro
defenzivní účely asi není předmětem teoretického zájmu. Hodnota ocenění pro závazky
v BT, pro nejlepší možný závazek v barvě, nebo
pro nejlepší možný závazek na lince jsou různé
věci. Nejlepší možný závazek v barvě rozhodně neznamená závazek v barvě nejlepšího fitu,
nýbrž závazek v barvě, ve které je možné získat
největší počet zdvihů, a také bez přihlédnutí
k ilegální diskriminaci některých barev skórovací tabulkou. Také samotný předpoklad aditivního chování oceňovací funkce v()=vh()+vr()
je v okrajových podmínkách příliš silný. Model,
který nerozlišuje hodnotu karet od 2 do 9, jistě
vyhovuje pro rozlohu 7-6-0-0 a bude dostatečně
dobrý pro rozlohu 5-5-2-1. Při rozloze 4-3-3-3
se však často uplatní i 8, 7 a 6 a to tím více, čím
více bude síla oceňovaného listu rozložena mezi
jednotlivé barvy, a čím rovnovážnější bude také
distribuce honérů v jednotlivých barvách do

N:

♠ KJ10 ♥ Axx

S:

♠ Axxx ♥ KQx ♦ Axx

Oceňovacími algoritmy založenými na porovnání s reálnými daty se podrobně věnoval Andrew Thomas. Výsledkem těchto algoritmů jsou
velmi dobré hodnoty předpokládaných počtů
získaných zdvihů podle oceňovací funkce v()
v rozpadu na vh() pro jednotlivé honérové kombinace a vr() pro jednotlivé rozlohy. Použití DD
dat jako základ pro výpočet hodnot oceňovací
funkce přináší zdánlivě paradoxní výsledky:
♦ KQx

♣ AJ10x
♣ K9x

Metody Andrewa Thomase poskytují hodnotu
oceňovací funkce v(NS) = v(N) + v(S) > 13. Což
je ovšem naprosto logické – DD jistě uhodnete
obě černé dámy a v mnoha případech tak získáte
4 pikové, 3 srdcové, 3 kárové a 4 trefové zdvihy.
Seznámit se podrobněji s použitou teorií přesahuje záměr tohoto článku. Pokročilejším zájemcům doporučuji odkaz http://bridge.thomasoandrews.com/valuations/. Základní znalost
lineární algebry je pro čtenáře výhodou :-).

Závěr
Pro praktickou potřebu mohu doporučit oceňování podle K&R. Mezinárodní pravidla sice nepovolí u stolu použít výpočetní pomůcky a tak
si „skutečnou K&R hodnotu“ konkrétního listu
můžete ověřit až zpětně. Při tréninku na BBO
Vám ale nic nebrání K&R simultánně používat.
Sepisujete-li dražební systém, určitě má smysl používat namísto vágních honérových bodů
přesnější hodnoty poskytované K&R.
Na adrese http://bridge.thomasoandrews.com/
iDeal/bin/ddeval.cgi také najdete srovnání více
oceňovacích algoritmů, včetně K&R. Zde můžete pokusně vypozorovat, z jakých hodnot vh()
a vr() zvolený algoritmus celkové ocenění skládá.
Skupinovka, čas 20:50 „To už je konec?”
udivuje se hráčka u vedlejšího stolu. „Jo
jo, vše jsme již odehráli.” „A já se právě
rozehrála.”
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Modifikované lišky
Oblíbeným způsobem markování jsou takzvané
„lišky“, kdy při odhozu lichá karta preferuje odhazovanou barvu, malá sudá nižší ze zbývajících barev
a velká sudá vyšší ze zbývajících barev.
Určitě se vám už stalo, že jste potřebovali namarkovat nějakou barvu a vhodnou kartu jste neměli
k dispozici. Např. jste potřebovali namarkovat
z AQJ84 za stolem K73 a neměli jste žádnou lichou
kartu. Lichých karet je méně než sudých a je smůla,
že zrovna musejí být dvě liché karty na stole, takže
se zmenšila pravděpodobnost, že se v této barvě
objeví nějaká lichá i v mém listě.
Je možné modifikovat lišky tak, aby byly liché
i sudé karty rovnoměrněji rozděleny, aby tedy výše
uvedené případy nastávaly méně často? Pokud bychom karty stolu vyloučili, zbývající karty seřadili
počínaje dvojkou a přiřadili jim nová pořadová
čísla, dostali bychom rovnoměrnější rozmístění
„lichých“ a „sudých“ karet. Např. na stole je K73,
takže 7 a 3 vyřadíme:
Vyškrtneme karty stolu: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nevyškrtnuté karty přečíslujeme: 2 - 3 4 5 - 6 7 8
Pořadové číslo z druhého řádku považujeme za
novou přečíslovanou hodnotu karty z prvního
řádku. Tedy např. 4, 6 a 9 jsou považovány za liché
karty, protože jsou v novém pořadí uvedeny jako
3, 5 a 7. Podobně jsou 2, 5, 8 a 10 považovány za
sudé karty, neboť jejich pořadové číslo ve druhém

Viktor Kolínský
řádku je sudé. Možná se to zdá komplikované, ale
existuje snadno zapamatovatelný postup, jak zjistit,
co která karta znamená:
Od markované karty odečteme počet karet stolu
v téže barvě, které jsou nižší než je markovaná
karta, a výsledná hodnota určuje lichost nebo
sudost odhazované barvy.
Když z AQJ84 odhodíme 4 a na stole je z K73 pouze jedna karta (3) nižší než 4, tak 4 – 1 = 3, což
představuje lichou kartu.
Když z AQJ84 odhodíme 8 a na stole jsou z K73
dvě karty (7 a 3) nižší než 8, tak 8 – 2 = 6, což představuje sudou kartu.
Při klasických liškách jsme ze sudých karet měli
k dispozici 2, 4, 6, 8, 10 a nízké či vysoké sudé karty jsme posuzovali podle této škály. Jestliže jsou na
stole 2 malé karty, tak máme k dispozici výsledné
sudé hodnoty 2, 4, 6, 8, při 4 malých na stole máme
k dispozici pouze sudé hodnoty 2, 4, 6. Výsledná
hodnota 6 je tak v případě 4 malých na stole považována za velkou sudou, výsledná hodnota 4 zhruba odpovídá 6 při markování klasickou liškou.
Optimální by bylo, kdyby se vyškrtávaly nejen karty stolu, ale i všechny karty téže barvy, které byly
dosud kýmkoliv odehrány. To ale klade velké nároky na paměť, takže je možné spokojit se s variantou, kdy se vyškrtávají pouze karty stolu, které
vidíme v aktuálním zdvihu (dříve odehrané karty
stolu neuvažujeme).

Oslava 90. narozenin bridžisty p. Knoulicha
Marie Volhejnová (foto: Vratislav Janko)
Josef Knoulich začal s bridžem až ve svých sedm- nad Metují párovým turnajem za účasti jedenácdesáti, kdy ho do bridžového klubu Nové Město ti párů. Přišli jenom milí přátelé, bylo příjemně,
nad Metují přivedl jeho přítel Luděk Kult. Pilně vesele a po sportovní stránce nikdo nikomu nic
studoval a rozebíral jednotlivá odehraná rozdání. nedaroval. Vyhrál pár Zachařová Irena – Janko
Deset let jsem s ním hrála Vratislav, oslavenec se svým partnerem Milošem
krajskou skupinovku, kde Hozdou obsadil skvělé třetí
jsme se dopracovali do- místo!
konce do „A“ skupiny!
Josko, přejeme ti ve zdraví
a v pohodě další roky
Začátkem dubna mu bylo
spokojenosti nejen
devadesát, po bridžové
při bridži.
stránce oslavil v pátek dne
Na tvé zdraví!
6. dubna v Novém Městě
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Mezi alpskými vrcholky hor
Víte, jakým způsobem lze činit bridž stále zajímavějším a zábavnějším sportem? Nejde pouze
o kvalitu hry a dobré výsledky, nýbrž i o dobrou
organizaci a snahu dopřát mladým bridžistům
účast na co největším množství akcí, ze kterých by
si mohli odvézt pozitivní zážitky a chuť a odhodlání na sobě dále pracovat a zlepšovat se.

Langsee

Prodloužený víkend v jižní rakouské oblasti
Korutany by naplnil úžasnými zážitky každého
milovníka úchvatné přírodní krajiny pyšnící se
zelenými lesy a majestátnými protáhlými horskými hřbety. Mladší i starší bridžisté z různých
zemí (Rakousko, ČR, Maďarsko, Polsko,…)
o tuto neuvěřitelnou podívanou nepřišli díky
mezinárodnímu turnaji Langsee Open, na který se kvůli loňským i letošním příjemným zážitkům budeme stále rádi vracet. Zde je třeba
zmínit neocenitelnou snahu a podporu Richarda Micka, jenž nám účast na této akci umožňuje
a sponzoruje.
Letošní rok jsme se vydali klikatými silnicemi
směr daleký jih ve složení Milan Macura-Martin Scháňka (kteří působili také v roli řidičů, za
což jim patří ode všech velký dík), Lukáš Kolek-Jakub Vojtík, Michael Botur-Lucie Kohutová
a Adam Janas-Dominik Šolc. Navigátoři si vedli
naprosto skvěle, měli jsme tudíž možnost prohlédnout si krásy Klagenfurtu, hlavního města
Korutan, jehož poloha na mapě se nachází sice
poněkud níže, než byla plánována naše cesta,

Lucie Kohutová

avšak to nám náladu nezkazilo.
Po příjezdu jsme byli velice mile přivítáni a hned
pátečního večera se odehrál úvodní párový turnaj, ve kterém tři ze čtyř
párů pronikly do první Klagenfurt
desítky. V týmovém turnaji se česká družstva neztratila a jeden z dalších
páráků se dokonce stal kořistí Lukáše a Kuby. Po
celou dobu turnajů jsme měli k dispozici občerstvení nejrůznějšího charakteru, jakož i obědy
a večeře. Energii bylo třeba doplňovat, jelikož
jsme denně odehráli téměř stovku rozdání, což
nám na jednu stranu poskytlo dobrou příležitost
k tréninku, ovšem na druhou stranu se projevovala únava a občas roztržitost při hře. Naštěstí
nám bylo dopřáno se sladce vyspat v jednom
z mnoha místních hotelů a třeba říct, že jsme si
i pochutnali na bohatých snídaních.
Tuto akci hodnotím kladně, protože nám dává
možnost si dobře zahrát se zahraničními bridžisty, což poskytuje dobrou příležitost k navazování
kontaktů a vytváření přátelských vztahů. Všem
včetně Dominika, který si tímto odbyl svou první mezinárodní bridžovou účast, se tento výjezd
určitě líbil. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci, a doufám, že takovýchto
příležitostí bude nadále jen a jen přibývat.

Pravidla, řády
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Rozhodování protestů 1
Jsem rád a vítám obnovení vydávání tištěné formy
Bridžové Revue. A hned to hodlám využít otevřením
docela důležitého tématu – rozhodování o sporech
u stolů. Není to tak jednoduché, jak bychom se mohli
domnívat. Často je to jako v těžko průchodné džungli.
Vrátím k rozdání, které popsal Vítek Volhejn loni
v říjnu 2011. Pro ty, kdo se s článkem tehdy neměli možnost seznámit, ve stručnosti opakuji:
Závazek 3 BT

♠ K87
♥ AJ96
♦ 1084
♣ 543

♠ 93

♠ A106542

♥ KQ5

♥ 1072

♦ AQJ32

♦-

♣ 762

♣ AKJ9
♠ QJ
♥ 843
♦ K9765
♣ Q108

E-W dražili 1♠-2♦-2♠-3♥ (alertováno) – 3 BT.
Soupeř na Severu se zeptal na význam alertované
hlášky 3♥ a bylo vysvětleno, že je to zádrž a že se ptá
zahajitele na trefovou zádrž do 3 BT. Po odpasování
konečného závazku 3 BT Jih vynesl srdce a závazek
tím porazil (jak vidíte, trefový výnos by zadal).
E-W protestovali u rozhodčího (ten ponechal výsledek v platnosti) a pak u odvolací komise. Argumentovali, že Sever svým dotazem mohl přenést
zájem o srdcový výnos k partnerovi a tomu se pak
mohlo vynášet lehčeji a že se měl vyptat postupně
na celou dražbu a ne jenom na tu konkrétní hlášku. Komise odvolání neuznala, výsledek ponechala
v platnosti a navrhla rozhodčímu, aby Severu udělil pořádkovou pokutu. Sama Komise pak poučila
Sever o způsobu ptaní na význam hlášek.
Zkusili byste se, prosím, krátce zamyslet nad tím,
jak byste rozhodli Vy? No, jistě tušíte, že mám
výhrady, jinak bych o tom nepsal, že? Než se nad
tím zamyslíte, představte si takovouto situaci:

Anatol Filip
Chodíte si kupovat do blízké trafiky Rudé Právo (nahraďte svými oblíbenými novinami. Sorry, ale Blesk za noviny nepokládám). V neděli
noviny nevycházejí a také trafika je zavřena.
Nicméně když v neděli jdete kolem do blízkého
obchodu, musíte zaklepat na zavřenou trafiku,
probudit dřímající strážce a vysvětlovat jim, že
teď si nejdete koupit noviny, že víte, že trafika
je zavřená, a že byste se chtěli jenom dostat
do blízkého obchodu. Strážci vás podle nálady buď lhostejně, nebo i s úsměvem propustí,
a možná promluví o vás u svého útvaru hezky,
jak jste jim to přesně vysvětlili (na rozdíl od některých jiných!).
Pěkná blbost, že? No, víte, ale právě takhle to v bridži děláme. V našem rozdání už Východ popřel
srdcový 4list (tak to i E-W sami deklarovali) – dražil
1♠, 2♠ a proto nemá smysl hláškou 4listu se snažit
o trumfovou shodu 4–4. Každá bridžová dvojice
v takovém případě hledá jako další krok možnost
hrát závazek v BT. Co byste udělali, když byste sami
neměli zádrž v některé nedražené barvě? Pokud
nejde o nezkušené hráče, kteří ještě nehrají dlouho,
byli už všichni ostatní x krát v této situaci a draží ty
zádrže, které mají. Co taky jiného? Třeba má zádrž
partner. Nebo risknou s nekrytou barvou 3 BT s nadějí, že ji soupeři nevynesou. Když dražíme zádrž,
může to být AK, nebo KQ9, nebo J10xx. Vůbec, ale
vůbec nejde o 4listy. A přece automaticky alertujeme že partner 4list nemusí mít, že ví, že o shodu 4–4
nejde (noviny nejsou, trafika zavřená), a že chceme
jenom do blízkého obchodu (3 BT).
Alertovat se mají málo užívané nebo nečekané partnerské dohody, ne všeobecně používané
hlášky směřující k logickému cíli (ještě shrnu na
konci). Je omyl myslet si, že dražba je ukazovat,
co mám. Naopak, jde o to, dohodnout s partnerem společný výsledek. Vždyť to znáte, když
někdo začne k partnerovi: „Já jsem ti ukázal, co
mám, a ty…“, tak tušíte, že tady o dohodu společného cíle asi nepůjde. Mimochodem, když
už jsme u toho ukazování, vzpomněl jsem si,
jak tam kde jsem kdysi pracoval, tak když se šlo
z práce na tramvaj, byl tam jeden, který vystupoval z křoví a (především ženám) taky ukazoval,
co má. A taky nějak bez konkrétního cíle.
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Teď to vezmu ze strany Jihu. Řekněme, že máte:
K65, Q432, 854, 854. Soupeř před vámi zahájí
1 BT, za vámi Stayman 2 trefy, zahajitel 2 piky,
a 3BT za vámi končí dražbu. Hlavní hráč má
piky, stůl zřejmě srdce, takže výnos do drahých
barev nevypadá perspektivně. Kterou levnou
byste vynesli? Obě levné jsou stejné, takže byste si hodili minci? Když se zabýváte jenom svojí
kartou, tak přijde ke slovu mince. Nicméně pomoct by mohl fakt, že partner 2 trefy nekontroval. S barvou např. AJ10xx + další eso je kontra
mnohem méně riskantní než zásah. To pravděpodobnost úspěchu převažuje z 50 % na kára.
Poláci na tuto situaci kdysi vymysleli rčení „Karo
wróg bez atu“. Takže máte tendenci při zhruba
vyrovnaných možnostech zvolit výnos do nelicitované barvy ze dvou zbývajících. Kdyby bylo
výše uvedené rozdání např. tak to:
Závazek 3 BT

♠ K87
♥ 10976
♦ 10
♣ KJ543

♠ 93

♠ A106542

♥ KQ5

♥ AJ2

♦ AQJ32

♦ 84

♣ 762

♣ A9
♠ QJ
♥ 843
♦ K9765
♣ Q108

tak by váš partner asi koukal divně, kdybyste pořád bušili do srdcí. Tím spíš, že 3 BT od hlavního hráče bylo i částečně vynucené, takže by mu
stačila i jediná trefová zádrž. Sever by tedy (s určitým rizikem rekontry) měl kontrovat hlášku
3 srdce, aby mu nehrozil trefový výnos.
Můžeme to tedy uzavřít – když Sever kontruje
3 srdce, Jih vynese srdce. Když Sever pasuje, je
mu to buď jedno, nebo preferuje trefy, a Jih by
měl vynést tref. Jih ovšem vynesl srdce po tom
šrumci kolem srdcové hlášky, a tady může být
problém. Jih může samozřejmě argumentovat, že
on je příznivcem podehrávání silné barvy stolu
a že normálně tak vynáší. A tím také podporuje
názor, podle kterého Komise ponechala poraže-

né 3 BT v platnosti. Nicméně Východ-Západ si
za své trable do značné míry také mohou sami,
když alertovali hlášku, které význam je logický
a která se všeobecně používá. Nejde o neočekávanou partnerskou dohodu, ale o očekávaný styl.
No, možná jste odhalili, že do svých argumentů
pro trefový výnos jsem zahrnul malou léčku. Používají ji běžně politici u veřejných debat. Uvedou
svůj argument slovy např. „by stačilo“, „by mělo“,
„je jasné“ a úmyslně (nebo neúmyslně) ignorují
protiargumenty. Cílem totiž není zjistit pravdu
nebo nejlepší řešení, ale ukázat genialitu daného
politika a evidentní blbost protivníka. Proto taky
ty politické veřejné diskuse nemají velký smysl,
každý si jen mele to svoje a my jsme oslněni jejich vyřídilkou a vystupováním a rozumné řešení
něčeho je až to poslední někde v mlze. Když ale
rozhodujeme my o rozdání, mělo by nám záležet hlavně na správném řešení. Zahrnout podle
možnosti všechny faktory.
Chtěl bych zdůraznit, že se mi nejedná o hledání
omylů, ale o co nejobjektivnější postup. Zvážit
i protiargumenty. Ve vědě se tomu říká falsifikace tvrzení. Proti názoru „podehrávat silnou barvu stolu“ můžeme postavit opačný argument „to
neútočí na slabiny hlavního hráče a dává mu čas
na vypracování toho, co potřebuje“. Já jsem výše
přidal tvrzení „3 BT by bylo částečně vynucené,
když má Východ jenom jednu zádrž“ – a zatajuji
protiargument. No, protiargument je, že rozumný hráč nemusí zadražit 3 BT s jedinou zádrží
když ví, že partner nemá žádnou. To by musel
v tempu odehrát zbytek zdvihů do 9. Objektivně
asi bude opakovat svůj pikový 6list a budou se
hrát spíš 4 piky. Z toho plyne, že 3 BT by se dražily se slušnou trefovou zádrží a to zase poněkud
zmenšuje pravděpodobnost výnosu tref.
Začíná to být komplikované. Hodilo by se odhadnout pravděpodobnost různých výnosů.
Uvážit, zda by hlavní hráč zadražil mechanicky
3 BT s jedinou zádrží a neopakoval raději pikový
6list. Řešení by mohly existovat, tak snad v dalším pokračování. Teď shrnuji: Odvolací komise
by neměla uvažovat jenom o jednom hlavním
argumentu, ale i o jeho falsifikaci. Alerty mají
sloužit jako upozornění na neobvyklé nebo méně
obvyklé partnerské dohody. Nemají vysvětlovat
co partner má nebo co zamýšlí. A hlavně: alerty
nemají soupeřům sloužit jako náhrada myšlení.
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Sněžka 2013
Bridžový klub Trutnov
Vás zve na jubilejní

30. ročník VC ČR v bridži
Sobota 1. 6. 2013
Hrací místnost: Hospoda Voletiny, čp. 18
Program:
9:00 – 9:40
10:00
15:00
19:00

prezentace
I. kolo párového turnaje
II. kolo párového turnaje
vyhlášení výsledků

vklady:
za osobu 200 Kč
za juniora 100 Kč

Turnaj proběhne pod taktovkou Zdeňka Frabši,
srdečně zve BK Trutnov
Navigace: Při příjezdu od Prahy (Jaroměře) se dáte na kruhových objezdech vpravo-vpravo-rovně. Po cca 400 m
odbočte vlevo směr Královec a Lubawka (Polsko). Po cca 2 km odbočte v obci Trutnov–Voletiny vlevo u vesnického pidi mini marketu. Po cca 500 m vpravo stojí Hospoda a tam na Vás s otevřenou náručí nedočkavě čekáme.
GPS 50°34’59.804”N, 15°56’20.977”E

