


Bridge|CZ leden 2013

	  

Severní Kypr – Famagusta

 ■ Poloha:  Hotelový komplex s vilkami se na-
chází v klidné zóně, cca 8 km od historic-
kého centra městečka Famagusta, přímo na 
krásné písečné pláži.

 ■ Vybavení a služby: Vnitřní bazén, velký 
venkovní bazén, wellness centrum, sauna, 
turecké lázně, fi tness, dětský bazén, vířiv-
ka, vstupní hala s recepcí, konferenční sál, 
disco, restaurace, lobby bar, beach bar, pool 
bar, večerní animační program, mini club 
pro děti, casino, obchodní pasáž.

 ■ Pláž: Písečná s lehátky, slunečníky a osuš-
kami zdarma.

 ■ Ubytování: hotelové pokoje a bungalovy 
s možností až dvou přistýlek, koupelna/
WC, fén, klimatizace, minibar /za poplatek/, 
trezor, TV, WiFi, telefon, balkon nebo terasa

 ■ Stravování: All inclusive (snídaně, pozdní 
snídaně, oběd, večeře a pozdní večeře for-
mou bufetu. Místní alkoholické a nealko-
holické nápoje 10–24 h. Malé občerstvení, 
čaj a káva (12–16 h Snack bar, 17–18h  bar 
u bazénu).

 ■ Možnosti dalšího vyžití: 3 tenisové kurty 
s osvětlením za poplatek, volejbal, aerobic, 
fotbalové hřiště, za poplatek – masáže, ma-
nikura, pedikura, kadeřnictví, biliar, vodní 
sporty na pláži.

Dospělá osoba

17 390 Kč

 ■ ubytování v hotelovém pokoji  
 ■ leteckou dopravu, transfery do hotelu
 ■ letištní taxy a palivový příplatek   
 ■ stravování – All inclusive 

 ■ 1× denně turnaj v bridži (každý večer)
 ■ služby delegáta 
 ■ zákonné pojištění záruky pro případ úpad-

ku CK

Informace a přihlášky
Eva Fořtová

tel.: 603 596 748

Ceny jsou kalkulovány vždy za osobu při plně obsazeném pokoji. Účastníkům, kteří neobsadí celý hotelový pokoj, nabízíme doplnění.

Nedílnou součást smluvního vztahu tvoří smluvní podmínky CK, které pozorně prostudujte před svým podpisem.

Cena zahrnuje

Bridge|CZBridge|CZ leden 2013Dovolená s bridžem

CK CAPRO s. r. o.
Ostrovského 3, 150 00  Praha 5
257 003 474, 257 314 278
603 550 414, 603 240 044
www.capro.cz
prodej@capro.cz

Turnaje každý večer pod vedením
lektorky bridže Evy Fořtové 

Přímo na krásné pláži
All inclusive
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V několika posledních letech ubývá počet regis-
trovaných členů ve svazu. Tento sestupný trend 
bychom chtěli zastavit a zajistit, aby v následu-
jících letech počet členů stoupal či alespoň zůstal 
na stejné hodnotě. Český statistický úřad sleduje 
v  ČR počty obyvatel, jejich věkovou strukturu, 
pohlaví a mimo jiné také hustotu zalidnění dle 
územních celků. Na základě  těchto statistik je 
pak možné podnikat kroky, které by růst či pokles 
obyvatel podporovaly nebo naopak zbrzďovaly.  
V  Číně se snaží o pokles počtu obyvatel politi-
kou jednoho dítěte, v České republice je politika 
jednoho dítěte zase nepsaným pravidlem a naše 
počty doplňují občané Ukrajiny a ostatních států. 
Otázkou je, jak doplnit počty členů naší bridžo-
vé komunity? Jak zajistit, aby počet bridžistů byl 
stabilní či ideálně stoupal? Odpověď není jedno-
duchá ani jednoznačná a nemusí nutně vést k 
úspěchu. Jedno je však jasné a jednoznačné, po-
kud nebudeme se současným vývojem chtít něco 
aktivně udělat, nezmění se. 

Těžký úkol zvýšit počet členů nestojí jen na 
bedrech ústředí ČBS. Pro změnu zmíněného 
nešťastného trendu může něco udělat každý 
z nás. Největší vliv na počet členů mají jednot-
livé bridžové kluby, které mají s členy ty nejužší 
vztahy a tak na ně mohou nejvíce působit. Úko-
lem ČBS v tomto vztahu mezi členy a vedením 
klubů je zajistit vhodné podmínky pro udržení 
a růst všech hráčů. 
Abychom si náš statistický přehled trochu 
zpestřili, můžeme všechny registrované členy 
přirovnat k  ovečkám, v jednotlivých stádech 
(kluby), kde je mají na starost pasáčci (oveček). 
Právě tito pasáčci mají k ovečkám nejblíže, sta-
rají se o ně po všech směrech, ví o nich nejví-
ce. Starají se o náplň jejich činností, aby je nic 
neohrožovalo (hlavně vlci) a ovečky neubývaly. 
Ovečky je samozřejmě nutno pravidelně podo-
jit a oholit na kůži, což potřebují jak ovečky, tak 
pasáček, aby bylo z čeho žít. Tato jednotlivá stá-
da však mohou prosperovat jedině v  případě, 
že se spojí do jedné organizace, která pomůže 

s  know-how jak ovce stříhat, dodat nějaké ty 
hlídací psy, vyškolí pasáčky a zorganizuje sou-
těže o nejlepší ovci, vlnu a mléko. To vše a další 
může dělat naše bridžová centrální farma. 
Naše bridžová farma (ČBS) se stará o 26 stád, 
ve kterých je aktuálně celkem 441 oveček. Tento 
počet je přibližně stejný jako v minulém roce, 
což je pozitivní vzhledem ke klesajícímu trendu 
z posledních let. 
Některá ze stád však (doufejme dočasně) ztrati-
la svého pasáčka a všechny ovečky se rozutekly. 
Tato stáda se nachází v Ostravě, Rožnově, Soko-
lově a Karlových Varech, Liberci a Hradci Krá-
lové. Osamocený pasáček zůstal v Olomouci a 
dvě ovečky se o sebe navzájem starají v Českém 
Brodě a Ústí nad Labem. Další ohrožená stáda 
jsou v Teplicích, kde se pasou tři ovečky, a v He-
roldu Ostrava bojují o záchranu klubu 4 ovečky. 
Tato stádečka jsem v následujících statistikách 
vynechal.  
Největší stádo mají v BKP, které se stará téměř 
o jednu třetinu všech oveček (128 registrova-
ných členů). O druhou třetinu se starají stejným 
podílem stáda v  Uherském Hradišti (41), Ha-
vířově (40), Nekuřáci v Praze (39) a v Českých 
Budějovicích (33). Zbytek oveček je rozprostřen 
v menších stádech, které mají od 7 do 24 ove-
ček. 
Nejvíce jehňátek (nově registrovaní členové 
svazu) se objevilo v BK Praha, kde zaznamenali 
v tomto roce přírůstek 30 nových členů. Úspěš-
ní pasáčci byli také v  Uherském Hradišti, kde 
se urodilo 5  jehňátek, v Českých Budějovicích 
3, v Havířově a TOP Praha 2 a v Pardubicích, 
Trutnově a Brně přibylo po jednom jehňátku.
Jak je to s odvody stád centrální farmě? Logic-
ky je jasné, že stáda, která mají nejvíce oveček, 
nastříhají nejvíce vlny. Takzvané soutěžní ovce, 
které reprezentují kluby na velkých akcích, však 
dávají vlny samy o sobě ještě více. Proto mají 
poměrově nejproduktivnější ovečky v  BK VŠ, 
kde všech 11 oveček soutěží. Se stejným počtem 
11 produktivních oveček se mohou chlubit také 
v Chaosu, kde však mají navíc jednu nesoutěž-

Členská základna v číslech
Milan Macura

Informace ÚČBS
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ní ovečku. Dobře jsou na tom ještě v  Novém 
Městě nad Metují, kde mají 78% produktivních 
oveček. Zbylá stáda se pohybují pod 50% plné 
produktivity.
Ovečky můžeme dělit podle pohlaví na beránky 
(muže) a ovečky (ženy). Na celé farmě převa-
žuje počet beránků s 66 %, zbylých 34 % tvoří 
dámy. Nejpůvabnější stádo mají v Českých Bu-
dějovicích a v  Uherském Hradišti, kde počet 
oveček dokonce těsně převyšuje počet beránků 
– 52 % resp. 51 %. Nad celkový průměr se do-
stala ještě stáda Nekuřáci v Praze (44 %), TOP 
Praha (40 %), Třináct Praha (39 %), BK Praha 
(37 %) a Neratovice (34 %). Největší nedostatek 
žen mají v Kralupech (0 %), Brně (0 %), Chaosu 
(8 %), a Olympii (10 %).
Zajímavým údajem je také věk oveček. Věko-
vý průměr celé farmy je v  porovnání s  jinými 
farmami v zahraničí velmi dobrý. Nemám sice 
přesná čísla ze stád v západní Evropě, ale náš 
věkový průměr 52 let by se jistě řadil k  těm 
nejnižším. Nejvíce pomáhají mladým ovečkám 
pasáčci v  Havířově, kde činí věkový průměr 
27,1 let. Mladé stádo mají také v  Chaosu (31 
let), Uherském Hradišti (32,1 let) a BK VŠ (36,5 
let). Nejstarší stádo mají naopak Nekuřáci Pra-
ha s průměrem 67 let, následováni jsou Brnem 
(64,4), Pardubicemi (63) a Neratovicemi (61,1). 
Nejstarší ovečku na bridžových pastvinách 
bychom našli u  Nekuřáků v Praze. Paní Věře 
Bohdalové přejeme k  letošnímu devadesátému 
jubileu mnoho sedících impasů. Naopak všech 
14 nejmladších oveček s věkem pod 15 let se na-
chází v Uherském Hradišti a Havířově.

Pokud bychom chtěli myslet také na úspěšné 
reprezentování naší farmy na soutěžích v cizi-
ně, musíme se starat také o rozvoj repre oveček. 
V  dorostenecké kategorii do 20 let máme na 
výběr ze 42 registrovaných oveček, v  kategorii 
juniorů (21–25 let) jich je jen 15. Z celkových 
57 potenciálních reprezentantů v  juniorských 
kategoriích se nachází 45 v  Havířově a Uher-
ském Hradišti. Najde se v příštím roce pasáček 
z jiného stáda, který bude vychovávat více než 
pět oveček s věkem pod 25 let? V seniorské ka-
tegorii nás mohou reprezentovat pouze ovečky 
starší než 60 let. Těchto oveček máme na farmě 
189, avšak jen někteří z nich se účastní zahra-
ničních cest. Doufám, že se v příštím roce najde 
6 statečných, kteří se zúčastní evropského klání. 
Na základě výše zmíněných dat je možné zjistit 
více o tom, jak naše bridžová farma vypadá, kdo 
je  její součástí a co potřebuje pro svou stabiliza-
ci a růst.  Co byste na základě zkušeností z va-
šeho klubu podnikli vy, abyste zvýšili členskou 
základnu a zlepšili standardy na farmě? Která 
stáda potřebují pomoc od ČBS a jakou formu 
pomoci byste uvítali nejvíce? Budeme velmi 
rádi, když se se svými nápady podělíte s vede-
ním farmy a pošlete nám zprávu na ucbs@se-
znam.cz. Nové ovečky sice přímo neseženeme, 
můžeme však pomoci s plánem a materiály pro 
výuku, bridžovým materiálem, zkušenostmi se 
získáváním a udržením nových členů a dalšími 
věcmi, které vám pomohou k rozšíření vašeho 
klubu.

Bridžový klub Trutnov
Jan Ertner

Do rubriky Bridžový klub byl tentokrát vybrán 
slibovaný klub Trutnov, který patří k menším, ale 
k velmi aktivním klubům. 

Historie klubu
Vznik klubu je úzce spojen s  příchodem Jana 
Ertnera na Trutnovsko. Začátkem roku 1983 
opustil svůj první bridžový klub Turnov a 
v březnu dal dohromady trutnovské nadšence, 

otevřel kurz a rozjel klubovou činnost. Z tehdy 
zakládajících členů jsou dnes aktivní Ertner Jan 
(dosud klub vede), Zachařová Irena, Horáček 
Josef a Sedral Jiří.

Počet členů klubu se od roku 1983 velmi vý-
razně měnil. Začátkem hrál klub i na pěti sto-
lech! Ale jako všude jinde, i zde mnozí bridžisté 
hraní vzdávali. Asi od roku 2000 se podařilo za 
výrazné aktivity Jiřího Vaňka a Josky Horáčka 

Informace ÚČBS | Bridžový klub
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vychovat mnoho mladých hráčů, za tři roky 
klub zdvojnásobil počet svých členů.
Pokusů o rozšiřování a publicitu bridže bylo za 
uplynulých 30 let mnoho. Jako jediný úspěšný 
pokus se jeví osobní agitace. Kurzy nepořádá-
me, věnujeme se osobně případnému individu-
álnímu zájemci.
Mládež většinou u bridže nevydržela nebo pře-
šla na kluby s  lepšími finančními podporami. 
Tehdy vyrostli bridžisté Janková Jana, Kopecký 
Michal a Nymšová Lucka.

Úspěchy hráčů klubu
V minulosti bylo úspěchů mnoho. Za dob Ela 
si považujeme za čest, že z  hlediska četnosti 
účasti na bridžových turnajích (tzv. váha) bylo 
mezi první desítkou před lety osm Trutnováků 
a pouze dva jiní hráči!

Nesporným úspěchem v roce 1995 bylo 2. mís-
to páru Picmause Bohumila a Bahníka Miloše 
z Pardubic na ME seniorů. 
Mnoho let se držel tým Trutnova v první lize. 
V roce 2011 Trutnov suvérenně vyhrál třetí ligu 
a se stejným přehledem ze druhé ligy v  roce 
2012 vypadnul.

Naši někdejší nováčci Janková Jana a Kopecký 
Michal patří dnes k české bridžové špičce.

Současnost klubu
Ke konci roku 2012 bylo evidováno 14 členů. 
Z  toho jsou někteří pracovně nebo bydlištěm 
mimo Trutnov. 
Klub se setkává každý týden v počtu 8–10 hrá-
čů. Hraje se každý čtvrtek od 17 hodin v salon-
ku hospody U Kopeckých, Polská 182.
Tento rok v červnu bude klub pořádat již 30. 
ročník Velké ceny Trutnova pod názvem „Sněž-
ka 2013“.
Hráči Trutnova hrají rádi, baví se v klubu, ale na 
českém bridžovém poli se mají co učit.

Klub nabízí jedině kvalitní a užitečnou zábavu! 
A není to dost?!

Kontakty 
Klub naleznete na webech:

 ■ http://weby.trutnov.cz/bridge
 ■ http://topkontakt.idnes.cz/f/cesky-bridzovy-

-svaz-bridzovy-klub-trutnov/392661
Kontaktní osoby:

 ■ Jan Ertner (e-mail: jan.ertner@volny.cz), 
předseda klubu, sekretář ČBS

 ■ Josef Horáček (email: spicilenoch@se-
znam.cz), soutěžní a klasifikační referent, 
člen Stálé konference delegátů

 ■ Vratislav Janko (e-mail: janko_v@volny.
cz), správce webu

Bridžový klub
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František Králík a Patrik Bouřa
Tentokrát jsme do rubriky Bridžová osobnost tro-
chu netradičně zařadili juniora a dorostence, kte-
ří nedávno vyhráli turnaj TOP přebor a dostali se 
tak více do povědomí českého bridže.

František Králík 
Jak dlouho hraješ bridž?

Tak dlouho, že už si ani nepamatuji, kdy jsem 
začal. Rodiče to oba hráli a pas bylo jedno 
z prvních slov, které jsem uměl. 

Jaké byly tvé bridžové začátky?

Nepamatuji si to, ale mamka říká, že mě Ma-
ruška Jelínková posadila ke stolu s nějakou po-
starší dámou, dala mi pod zadek polštář a řekla, 
ať hraju. Pořádně jsem se bridži začal věnovat, 
když mi bylo asi šestnáct, tedy asi před šesti lety. 
S Patrikem hrajeme, myslím, čtyři roky. 

Co považuješ za svůj dosud největší bridžový 
úspěch?

S  Magdou Tichou jsme vyhráli zlatou medaili 
na mistrovství světa v  Istanbulu 2009, ale jed-
nalo se pouze o vedlejší impový turnaj, proto-
že jsme se nekvalifikovali do hlavního páráku. 
Největší úspěch tedy nejspíš bude stříbrná 
medaile z univerzitního mistrovství světa v Re-
meši 2012, kde jsem hrál s Lukášem Barnetem, 
Michalem Kopeckým a našim milovaným pre-
zidentem Milanem Macurou. S Patrikem je ur-
čitě největší úspěch letošní vítězství na párovém 
přeboru, v zahraničí pak byl náš největší úspěch 
páté místo v  základní skupině na prestižním 
turnaji White house juniors v  Amsterdamu 
(první čtyři postupovali do semifinále). 

Čeho bys chtěl v bridži ještě dosáhnout?

Božství?

Co ti dal bridž pro život?

Nové přátele a nepřátele. A hlavně příjemnou 
zábavu, která mi snad ještě dlouho vydrží. 

Co považuješ v bridži za nejdůležitější?

Asi vzájemnou úctu mezi partnery.

Co bys poradil začínajícím hráčům?

Pro začínající hráče je obvykle nejtěžší vydržet. 
Takže ať vydrží. Myslím, že je velmi přínosné co 
nejdříve se zúčastnit juniorského soustředění a 
podobných akcí. Tam každý zjistí, o čem bridž 
vlastně je. 

Jaká je tvoje oblíbená bridžová kniha?

Bridž pro ženy. 

Co považuješ za svou největší slabinu v bridži?

Kromě svého partnera? To byl samozřejmě vtip. 
Určitě bych potřeboval být trochu méně vý-
bušný, mám štěstí, že Patrik to se mnou vydrží. 
Taky blbě vynáším. 

Kdybys mohl začít znovu, co bys ve své bridžové 
kariéře udělal jinak?

Bridžové osobnosti
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No asi bych pár rozdání zahrál jinak. Ale co se 
týče partnerů, se kterými jsem měl tu čest hrát, 
nelituji ničeho. Oni bohužel to samé možná říct 
nemůžou. 

Patrik Bouřa
Jak dlouho hraješ bridž?

Tak bridž jsem se podle mě (jistě i podle mého 
partnera) ještě nenaučil, ale hrát jsem se ho za-
čal učit před necelými šesti lety. 

Jaké byly tvé bridžové začátky?

Spolužák na gymplu mě upozornil na nějaký 
karetní kroužek a rozhodl se ho zkusit, tak jsem 
se k němu přidal a nějakým záhadným způso-
bem mě bridž pořád nepřestal bavit.

Co považuješ za svůj dosud největší bridžový 
úspěch? 

Asi můj první bridžový turnaj, který se konal na 
GUH asi před 5 lety. Hrálo se ve dvojicích po-
kročilí + začátečník, které byly losované. Chtěl 
jsem hrát s  tím klukem, co vyhrál mistrovství 
republiky v juniorech, ale dostal jsem jeho brá-
chu… No, vyhráli jsme. 

Čeho bys chtěl v bridži ještě dosáhnout?

Tak asi všeho, co půjde, no… Celkem hodně 
bych se chtěl někdy zúčastnit olympiády a klid-
ně se i umístit.

Co ti dal bridž pro život? 

Sebeovládání, velké sebeovládání…

Co považuješ v bridži za nejdůležitější?

Porozumění s partnerem a sílu to s ním vydržet.

Co bys poradil začínajícím hráčům?

Asi, aby u bridže vydrželi a nenechali se odradit 
obtížností.
Jaká je tvoje oblíbená bridžová kniha?

Tak moje rozhodně nejoblíbenější je kniha Fa-
mous LEADS and DEFENSES od Davida Birda, 
která mi po každém otevření připomíná, jak 
úžasná hra je bridž.

Co považuješ za svou největší slabinu v bridži? 

Určitě nesoustředěnost, ale jinak jsem dokona-
lý…

Kdybys mohl začít znovu, co bys ve své bridžové 
kariéře udělal jinak? 

Kromě očividně nutné změny bridžového part-
nera bych se asi celkově snažil víc bridži věnovat 
ve volném čase.

Dražební soutěž
Tomáš Fořt

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

Zadání

Problém 1
Oba v druhé, rozdával východ, týmy.

W N E S

pas pas

pas 1♠ pas 2♦

pas 2♥ pas ?

Jih:   ♠Q6   ♥Q84   ♦A1098742   ♣8

Problém 2
EW v druhé, rozdával jih, týmy.

W N E S

pas

1♦ 1♠ 3♦1 pas

pas kontra pas ?

Jih: ♠4 ♥10863 ♦KQ3 ♣J9643

Problém 3
NS v druhé, rozdával západ, týmy.

W N E S

pas 1♥ pas 1♠

pas 3♦ pas ?

Jih:   ♠AK765   ♥5   ♦97   ♣A9862

1 Kárová podpora a 6–9 bodů; 

Bridžové osobnosti | Dražební soutěž
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Řešení z minulého čísla

Problém 1
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy.

W N E S

2♣1 pas 2♦2

pas 3♦ pas ?

Jih:   ♠Q76   ♥Q976   ♦Q63   ♣J43
David Vozábal: 4♦. Předně je třeba 
říci, že dvoutrefovka na levné bývá 
opravdu silná a zpravidla nevyvážený 
list (silný zahajitel často s 6322, pří-
padně i 5422 draží list jako silný pra-
videlný). Hláška 3 v drahé by určitě 
slibovala 5list, ten nemám. Na to říci 
prosté 3 BT jsem moc silný - z mého 
listu budou pravděpodobně užitečné 
2 dámy. Na jakýkoli partnerův cue-
-bid v drahé řeknu 5♦.
Jan Martynek ml.: 4♦. Nemám sice 
žádnou kontrolu, ale na druhou stra-
nu některá z mých dam by mohla 
partnera velmi potěšit. Proto budu 
dražit pomaleji, nejdřív 4♦ a přes co-
koliv partnera 5♦ popírajíc cue-bidy. 
Přestože můžeme mít fit srdcový, na 
3♥ bych měl mít 5list a dražit je proto 
nemůžu. 3 BT hrozí pády v případě, 
kdy 5 či dokonce 6♦ bude ložených.
Milan Macura: 4♦. Zvýšením na 4♦ bych měl 
ukázat rezervu, bezcenný list bych dražil přímo 
5♦. Dáma kárová kryje partnerovi 1 ZZ a jed-
na z drahých dam může také přidat zdvih nebo 
pokrýt např. dubl krále. Pokud tedy partner dá 
cuebid, tak zvýším na 6♦, více už mít dle defi-
nice 2♦ nemůžu.
Michal Kopecký: 3 BT. Mám hrozný list, pokud 
partner udělá ještě jeden pokus, přehodnotím 
svoje dámy a budu spolupracovat.
Aleš Medlín: 4♦. Partnerova hláška 3♦ indiku-
je problém do 3 BT nebo se jedná pokus o slem. 
V obou případech není vhodná hláška 3 BT (ani 
4 BT je-li to kvantitativní). Po cuebidu partnera 
bych dražil 4 BT, což by v kontextu dražby ne-
měl být Blackwood.

Martin Scháňka: 3 BT. To mám za to, že hraji 
silné 2♣. Nemám ani jeden cuebid a všechny 
barvy se zdá, že nějak držím a asi bude i lepší 
hrát BT závazek z mé strany, pokud bude mít 
partner něco více, dá o sobě určitě ještě vědět.
Jiří Emmer: 4♦. 3♦ od partnera je nepravidel-
ný list, tudíž je vyloučeno nabízet 3BT. 4♦ by 
mělo být silnější než 5♦ - slem možný, např. 
(ale nejen) s trefovou krátkostí, např. AKx AKx 
AKJxxx x.

Daniela Hnátová: 4♦. Chci do káro-
vého slemu (partner má evidentně as-
poň 6 list kárový nebo silně rozloho-
vou kartu - něco jako 5-4-4 se dvěma 
ztrátovými zdvihy), mám pro partne-
ra károvou dámu a mohla by se hodit 
i jiná figura (buď má v drahé barvě 
AK nebo může mít i v trefech AKQx). 
Jelikož jsem nedala cue-bid (nemám 
žádnou krátkost ani K či A) a projevi-
la touhu po slemu, partner by si měl 
přestavit přesně takovou kartu, jakou 
mám. Pokud začne partner zkoumat 
(chce do velkého slemu), nadražím 
mu v dalším kole „cue-bid“ třetího 
kola (tzn. v našem případě nejbližší 
drahou dámu či jindy dubla.
Vladimír Machát: 3 BT. Očekávám, 
že zahajitel s rezervou použije kvan-
titativní 4 BT (řeknu 6BT) nebo pou-

žije 4♦ jako RKCB.
Čtenáři: U expertů zvítězila hláška 4♦ s  67%. 
Ostatní třetina expertů volila 3 BT. Čtenáři pro 
mě trochu překvapivě zvolili v 47 % za nejlepší 
hlášku 3♥, která by se ovšem v konkrétní par-
tii ukázala jako úspěšná. Ve většině partií bude 
ale rozumnější podpořit kára. Jak píše Přemek 
Posledník: „Zkusme slem, hodnoty tam jsou. 
Pokud se zastavíme, hrát 5♦ místo 3 BT mě v 
týmech netrápí.“ Tato hláška ale nebyla u čte-
nářů příliš populární a stejný názor mělo ale jen 
14% čtenářů, kteří volili 4♦. Více získaly ještě 3 
BT s 23% a podobně 4 BT s 12%.
Jde o rozdání z  pražské skupinové soutěže a 
dalo za pravdu těm, kteří usoudili, že levná bar-
va po dvoutrefovce ukazuje strach z BT.
Jih:   ♠AKJ   ♥AK105   ♦AKJ82   ♣5

Odpovědi

Vozábal 4♦

Martynek 4♦

Macura 4♦

Kopecký 3 BT

Medlín 4♦

Scháňka 3 BT

Emmer 4♦

Hnátová 4♦

Machát 3 BT

Čtenáři 3♥

1 Nejsilnější zahájení, 21+ nepravidelné nebo 23+ pravidelné 2 Negativka, méně než 1½ hracího zdvihu.

Dražební soutěž
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Šlo 6♦ i 6♥, ale samozřejmě ne 3 BT.

Problém 2

Oba v druhé, rozdával Východ, týmy.

W N E S

pas 1♣

pas 1♠ pas 2♣

pas 2♦ pas ?

Jih:   ♠J8   ♥AK103   ♦84   ♣QJ1097
David Vozábal: 2 BT. Vycházím ze zadání, kde 
se píše: „Pokud není uve-
deno jinak, všichni hráči 
draží přirozeně na zákla-
dě Standard American.“. 
Partnerova 2♦ jsou for-
sing na jedno kolo. Třílist 
pikový nemám, srdce dr-
žím, rezervu nemám, dra-
žím přirozeně 2 BT.
Jan Martynek ml.: 2 BT. 
Otázka systémových do-
hod. V mém pojetí při-
rozené dražby jsou 2♦ 
(semi)naturální a forsing 
na jedno kolo s žádostí 
o přirozený popis listu – 
pak jiná hláška než 2 BT 
není alternativou. 
Milan Macura: 2 BT. Ne-
přicházím na jinou hlášku, o které by se vůbec 
dalo uvažovat. Partner dává forcing na jedno 
kolo a ještě to není GF. 2 BT ukazují zádrž srd-
covou a minimum, což je přesně, co mám.
Michal Kopecký: 2 BT. Nemám problém – 2♦ 
forsují na kolo, srdce držím a mám minimum, 
dražím 2BT.
Aleš Medlín: 2 BT. Moje karta nemá rezervu 
v bodech, ale zdá se, že všechny figury hrají a 
pracovní 5list trefový obsahuje důležité střední 
hodnoty. Invituji 3 BT.
Martin Scháňka: 2 BT. Když už jsem tu nádhe-
ru zahájil, tak s tím teď musím něco dělat. 2♦ 
jsou určitě forcing na kolo, čtvrtou barvu držím 
a žádnou rezervu nevidím. Jasné 2 BT. 

Jiří Emmer: 2 BT, dražím, co mám – ustrašená 
preference do 2♠ (s falešně špatným svědomím 
z minimálního zahájení) se může vymstít. Part-
ner ji ze mě snadno dostane v příštím kole hláš-
kou 3♥ (pokud míří vysoko v pikách).
Daniela Hnátová: 2 BT. Ideální hláška – přesně 
popisuje mé minimum (11–12 bodů) a rozlohu 
(vylučuji 3list pikový, slibuji 3–4 pěkná srdce). 
Nejraději bych se viděla ve 3 BT, ale na to přeci 
jen potřebuji, aby měl partner o trochu víc než 
nějakých 10, 11 bodů v kárech a pikách a musím 
tedy rozhodnutí nechat na něm.
Vladimír Machát: 2 BT. Proč jsem s tím listem 
zahajoval?
Čtenáři: Experti ukázali vzácnou vyrovnanost, 
a když se již rozhodli s  tímto listem zahájit (i 
když to rozhodnutí za ně učinil někdo jiný), 
dražili konsekventně a nezačali list náhle násil-
ně podlicitovávat. Čtenáři volili 2 BT jen v 58 % 
a v 16 % brzdu 2♠. Ve stejných 16 % ukazovali 
ještě další barvu hláškou 2♥.
Jde opět o rozdání z pražské skupinové soutěže. 
Partner měl:
Jih:   ♠AK9754   ♥4   ♦A9753   ♣K
V  reálné partii ukázal Jih minimum hláškou 
2♠, ale brzda nefungovala, protože Sever s 
předpokládaným devítifitem a s pravděpodob-
ným vyloučením v srdcích šel do slemu. Po 2 
BT by byly vidět duplicity.

Problém 3
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy.

W N E S

1♥ kontra ?

Jih:   ♠62   ♥A9   ♦QJ8752   ♣A72
David Vozábal: Rekontra. Mám 11 bodů, fit ne-
mám, tak proč bych měl zvažovat jinou hlášku?
Jan Martynek ml.: Rekontra. Předpokládám, 
že hraji systém, kde po kontru nová barva není 
forsing. V takovém případě 2♦ dražit nemohu 
a zůstává jen rekontra.
Milan Macura: 2♦. Raději bych použil transfer 
do kár 2♣, který se svými partnery hraji. Když 
ho ale nemám, tak volím zřejmě u většiny ne-
forsírující hlášku 2♦. Dražba asi nevyhasne, 

Odpovědi

Vozábal 2 BT

Martynek 2 BT

Macura 2 BT

Kopecký 2 BT

Medlín 2 BT

Scháňka 2 BT

Emmer 2 BT

Hnátová 2 BT

Machát 2 BT

Čtenáři 2 BT

Dražební soutěž
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protože soupeři budou mít pikový fit 
a buď ho řeknou, nebo bude mít part-
ner rezervu a bude dražit dál. Na obě 
varianty jsem připraven, protože mám 
naprosté maximum.
Hláška rekontra by měla slibovat spí-
še tříbarevný list s krátkostí srdcovou, 
takže tu bych raději nepoužil, protože 
můj list má zcela jiný potenciál. V pří-
padě double fitu si dokážu představit, 
že tam bude i 6♦ a po rekontru bych je 
zcela jistě nevydražil.
Michal Kopecký: Rekontra s plánem v 
dalším kole dražit kára. Nejsem ze své-
ho listu extra nadšený a kontrovat sou-
peře nechci, nicméně pořád mám 11 
bodů a je třeba to partnerovi ukázat.
Aleš Medlín: 2♣, transfer. Začínat ka-
ždou silnou kartu rekontrem se mi zdá 
zásadní chyba (podobně, jako začínat silnou 
kartu v zásahu pobídkovým kontrem). Přímá 
dražba by měla mít stejný význam, jako kdy-
by kontra nepřišlo s tím, že rekontra vyjadřuje 
snahu kontrovat soupeře. Tedy spíše pravidelná 
anebo dvoubarevná karta bez podpory partne-
rovy barvy. Komu je líto, že přijde o slabé nefor-
sírující přelicitování na druhém stupni, může 
k tomuto využít hlášku 1 BT ve významu Le-
bensohlu. Je jen na hráčích, jaké další významy 
hlášce 1 BT dají (kromě slabého přelicitování to 
může být i karta s podporou, výrazně dvouba-
revná a podobně). V párovém turnaji to mož-
ná ponese i nějaké nevýhody, ale nebude jich 
mnoho.
Martin Scháňka: 2♦. Tady je asi otázka, zda 
jsou 2♦ forcing. Pokud ano, tak je to jasná 
hláška. A pokud ne, tak mi zde asi nezbývá nic 
jiného, než je použít také a jakékoliv projevení 
života od partnera v dalším kole náležitě pod-
pořit. Já jsem zvyklý na této pozici hrát trans-
fery, které přesně tento problém řeší. Rekontra 
je asi nesmysl, to bych dával s listem, když chci 
soupeře trestat a to tenhle určitě není.
Jiří Emmer: Rekontra. Ukazuji 10+FB a maxi-
málně dubl srdce. Po očekávaných pikách od 
západu (např. 2♠) mohu uvést do dražby svá 

kára a pokud partner zopakuje srdce 
(nebo ukáže trefy), nebudu se zlobit.
Daniela Hnátová: Rekontra. Nejprve 
musím partnerovi ukázat, že mám 
více než 9 bodů, v dalším kole (až 
soupeři najdou pikový či trefový fit), 
nadražím svá kára (a další vývoj draž-
by ukáže, do jakého herního závazku 
se dostaneme – do úvahy připadají 
3BT, 4♥, 5♦ nebo třeba u soupeřů 3♣ 
s kontrem – pokud by trestné kontra 
dal partner).
Vladimír Machát: Rekontra, předsta-
vuji si, že ke mě dražba dojde na 2♠, 
a novou barvu na 3. stupni by měl po-
važovat za forcing každý z mých pří-
ležitostných partnerů.
Čtenáři: Experti volili tentokrát 
v 67 % silové rekontra a ve zbývající 

třetině limitovanou odpověď v barvě. Velice se 
mi líbí odpověď Aleše Medlína, kde rozebírá 
nevýhody rekontra a ukazuje výhody transferů. 
Ostatně i druzí dva hráči, kteří volili odpověď 
v barvě, Milan Macura a Martin Scháňka, píší, 
že v tomto sledu transfery hrají. Ty pak samo-
zřejmě umožňují ponechat rekontra v  užším 
významu silné misfitové karty.
A do třetice jde rozdání z  pražské skupinové 
soutěže. Partner měl:
Jih:   ♠AQ   ♥KQ6543   ♦10   ♣QJ83
Po rekontru NS sice správně zjistili, že na 25 
bodů 4♥ nejdou (nesedí pik a srdce jsou 4–1), 
ale již méně šťastně okontrovali 3♠, které sou-
peři nemohou prohrát.

Odpovědi

Vozábal ××

Martynek ××

Macura 2♦

Kopecký ××

Medlín 2♣

Scháňka 2♦

Emmer ××

Hnátová ××

Machát ××

Čtenáři ××

Dražební soutěž
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Dražební duel
Jiří Emmer

Podruhé Vám předkládám deset licitačních vý-
zev, kde proti sobě stojí světové páry proti domácí 
elitě. Pokusil jsem se reflektovat první vaše při-
pomínky, za které děkuji (zejména příliš složitý 
systém vysvětlivek). Některé nedostatky minulého 
duelu šly na vrub mému nečekanému vánoční-
mu pobytu na chirurgii a následným „nekorek-
turám“. Korektní verzi umístíme časem na web.

V hlavních rolích

Michal Kopecký – Pepa Kurka
Spojení mladého, již mezinárodně velmi úspěš-
ného talentu s ostříleným matadorem s bezpoč-
tem bridžových úspěchů na kontě. Hrají za tým 
ACOL a také licitují „Otův ACOL“ – naturální 
5443 s BT 12–14.

Luboš Spálovský – Zbyněk Lauer
Jedna z nejkreativnějších dvojic v české kotlině, 
jak se ostatně budete ihned moci přesvědčit na 
vlastní oči… Spolu dosáhli řady úspěchů – napří-
klad vítězství mistrovství ČR i SR v jednom roce. 
Licitují systém 5542 na bázi standardu s transfe-
ry po zahájení 1♣ a plno „vychytávkami“.

Cezary Balicki – Adam Zmudzinski 
Přes dvacet let jedna z nejslavnějších světových 
dvojic polského původu, pravidelní účastníci 
a několikanásobní medailisti všech světových 
„grand slamů“. Draží u nás dobře známý polský 
tref.

Carla Arnolds – Bep Vriend
Jedna z  nejlepších ženských dvojic posledních 
30 let světové scény. Pochází z Holandska a dra-
ží standard 5542.

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

♠ J865

♥ Q102

♦ Q97

♣ KQ5

Dealer: N

Všichni v první

N zahájí 1♥

♠ AKQ742

♥ J85

♦ J32

♣ A

Kopecký N Kurka S

1 ♥ kontra

1 NT 2♠

3 ♥ 3NT

Spálovský N Lauer S

1 ♥ kontra

2♠ 3 ♥

3NT

Vriend N Arnolds S

1 ♥ 1♠

2♠ 3♦

3NT

Zmudzinski N Balicki S

1 ♥ 2♠

2 NT 3NT

První partie prozkouší licitující dvojice, jestli 
umějí dražit „ložené“ 3 BT s pikovým desetifi-
tem namísto beznadějného závazku 4♠. 

Hodnocení
3NT 10, 2NT 7, 2♠ 5, 
3♠ 4, 4♠ 2

Kurka – Kopecký  10

Lauer-Spálovský  10

Vriend-Arnolds  10

Balicki-Zmudzinski  10

Dražební duel
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Partie 2

♠ 63

♥ A63

♦ 753

♣ QJ654

N ♠ A

♥ K942

♦ AKQ642

♣ AK

Dealer: E

NS ve druhé

S

Kopecký N Kurka S

1♦

1NT 2♥

3♥ 4♦

Spálovský N Lauer S

2♣

2♠ 3♦

3♥ 4♦

4♥ 4NT

5♦ 6♦

Vriend N Arnolds S

2♣

2♦ 3♥

4♦ 4NT

5♣ 5NT

6♣ 6♦

Zmudzinski N Balicki S

1♣

1NT 2♦

3♣ 3♦

3♥ 3♠

4♣ 7♦

Velmi ošemetné rozdání pro systémy, které silné 
listy zahajují 2♣ a nemají velmi speciální pokra-
čovací dohody na rozlohy 5-4 nebo 6-4 levná-
-drahá. Málokdo bude mít problém najít kárový 
fit a srdcové eso, avšak „vypátrat“ dva trefové 
zdvihy stolu mohou jen ti nejpřipravenější… 
U Holanďanek se v  prvních dvou hláškách 
ukázal GF list se srdcovým 4listem a károvým 
5+listem, v další dražbě dala Vriend přednost 

ukázání kárového fitu (a srdcové hodnoty) před 
„bezhlavými“ trefy. Poláci prvními šesti hláška-
mi vyšetřili rozlohu 2-3-3-5 u západu a třemi 
piky (BW5 pro trefy) Balicki našel trefovou 
dámu a srdcové eso – bez dalších speciálních 
nástrojů tedy uzavřel dražbu.
Kurka dražil věrně svému osobnímu stylu (ote-
vírat i silné dvoubarevné listy na prvním stupni 
i s rizikem občasného propasování) a podařilo 
se mu přehoupnout přes tento riskantní start, 
když druhou hláškou ukázal alespoň 5-4 na 
červených barvách a silný list (do 21 bodů). Ko-
pecký spolupracoval srdcovým třílistem, ale po 
čtyřech kárech usoudil, že už jsou dost vysoko. 
Spálovský ukázal dvěma piky list bez drahého 
4listu (dva trefy od Lauera mohou být od pra-
videlných 18), třemi srdci hodnoty v  srdcích. 
Čtyřmi káry se ukázal zájem o (kárový) slem, 
čtyři srdce byl cuebid pro kára. Po odpovědi na 
BW5 (1 z 6) Lauer nevyužil dotazu na vedlejší 
krále (5♥, dozvěděl by se 5 BT = ani jeden) a 
následného trefového Doroszewicze (6♣, do-
zvěděl by se 6♠ = QJ), čehož později pochopi-
telně hořce litoval.

Partie 3

♠ 4

♥ AKQJ5

♦ Q7

♣ K9732

N ♠ AKQJ10976

♥ 10

♦ 9

♣ J85

Dealer: S

EW ve druhé

S

Kopecký N Kurka S

1♥ 1♠

2♣ 2♦

3♥ 5♠

Hodnocení
7 BT 10, 7♦ 9, 7♣ 7, 
6 BT 6, 6♦ 4, 6♣ 3, 
6♥ + 5 BT 2, 5♦♣♥1

Balicki-Zmudzinski  19

Lauer-Spálovský  14

Vriend-Arnolds  14

Kurka-Kopecký  10

Dražební duel
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Spálovský N Lauer S

1♥ 1♠

2♣ 2♦

3♣ 3♠

4♥ 4♠

Vriend N Arnolds S

1♥ 2♠

3♣ 3♠

4♣ 4♦

4♥ 4♠

Zmudzinski N Balicki S

1♥ 1♠

2♣ 2♦

3♣ 3♠

4♥ 4♠

Rozdání bohaté na zdvihy a chudé na kontroly 
– snadno zláká k dobrodružství.
Všechny dvojice měly dostatek systémových 
nástrojů, jak vydražit list východu a ještě včas 
zastavit, Kurka svoji hlášku pět piků hned po 
skončení dražby zpochybnil.

Partie 4

♠ AJ73

♥ 7

♦ A543

♣ KJ107

N ♠ Q5

♥ Q42

♦ KQJ76

♣ AQ3

Dealer: W

Všichni v druhé

S

Kopecký N Kurka S

1♦ 2♦

3♦ 3NT

Spálovský N Lauer S

1♦ 2♦

3♦ 3♠

4♣ 4♦

4♥ 5♦

Vriend N Arnolds S

1♦ 2♦

3♥ 4♣

4♦ 4♠

5♣ 6♦

Zmudzinski N Balicki S

1♦ 2♦

2♠ 2NT

3♣ 3♦

3♥ 4♣

4NT 5♠

6♦

Velmi delikátní kárový slem. Všechny čtyři 
dvojice šly přes dnes prakticky standardní „in-
verted minors“, zahraniční dvojice pak obě ze 
západu ukázaly „barevný“ typ listu (2 piky u 
Poláků ukázaly rezervu, 3 srdce u Holanďanek 
krátkost), čímž obě dvojice nakonec vydražily 
kárový slem a top. Domácí hráči měli systémově 
těžkou pozici, Spálovský-Lauer sice vykročili ze 
závazku 3 BT ke kárům, ale v dalším vývoji si 
nerozuměli.

Partie 5

♠ A5

♥ 6

♦ AJ73

♣ AKQ865

N ♠ 86

♥ A752

♦ KQ64

♣ J32

Dealer: N

NS ve druhé

S

Hodnocení
4♠ 10, 5♠ 7, 4♥ 3, 5♥ 2, 
5♣+slemy 1

Balicki-Zmudzinski  29

Lauer-Spálovský  24

Vriend-Arnolds  24

Kurka-Kopecký  17

Hodnocení
6♦ (W) 10, 6♦ (E) 8, 
5♦+3NT 4, 5♣ 3, 6♣ 2

Balicki-Zmudzinski  39

Vriend-Arnolds  34

Lauer-Spálovský  28

Kurka-Kopecký  21

Dražební duel
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Kopecký N Kurka S

pas

1♣ 1♦

2♠ 3♥

3♠ 4♥

4NT 5♠

7♦

Spálovský N Lauer S

pas

1♣ 1♦

1♥ 3♦

4NT 5NT

7♦

Vriend N Arnolds S

pas

1♣ 1♥

2♦ 3♦

3♥ 4♦

4NT 5♠

7♦

Zmudzinski N Balicki S

pas

1♣ 1♥

2♣ 2♦

3♦ 3♠

3NT 4♦

4NT 5♠

7♦

Poměrně rutinní sedmitrik. Všechny páry od-
halily standardními metodami kárový fit, srd-
covou krátkost a všechny klíčové figury.

Partie 6

♠ KQJ62

♥ AKQ42

♦ –

♣ QJ9

N ♠ A53

♥ 853

♦ Q73

♣ A642

Dealer: E

Sever draží kára

S

Kopecký N Kurka S

pas

1♠ 2♦ kontra

3♦ 4♠

5♦ 6♠

Spálovský N Lauer S

pas

1♠ 2♦ kontra

4♦ 6♣

6♥ 6♠

Zmudzinski N Balicki S

pas

1♠ 2♦ 2♠

3♥ 3♠

5♦ 5NT

6♠

Vriend N Arnolds S

pas

1♠ 2♦ 3♦

3♥ 3♠

5♦ 6♠

Ani tento pikový slem se nezdá tak obtížný, zá-
sah soupeřů spíše pomůže zhodnotit vyloučení. 
Nesmírně kreativní je řešení dvojice Spálovský-
-Lauer, kdy po 4 kárech (šikena a „radost“ z do-
mnělého srdcového fitu) přišlo 6 trefů („ideální 
proti 4-4-0-5).

Hodnocení
7♦ 10, 6NT 7, 6♦ 6, 6♣ 5, 
5NT 3, 5♦ 2, 5♣ 1

Balicki-Zmudzinski  49

Vriend-Arnolds  44

Lauer-Spálovský  38

Kurka-Kopecký  31

Hodnocení
6♠ 10, 6♥ 8, 7♠♥+5♠ 
4, 3NT+5♥ 3

Balicki-Zmudzinski  59

Vriend-Arnolds  54

Lauer-Spálovský  48

Kurka-Kopecký  41

Dražební duel
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Partie 7

♠ AKJ1063

♥ A98

♦ KJ62

♣ –

N ♠ 72

♥ K7532

♦ A5

♣ K1062

Dealer: S

Všichni v druhé

S

Kopecký N Kurka S

1♠ 2♥

4♦ 4♥

5♣ 5♦

5NT 6♥

Spálovský N Lauer S

1♠ 2♣

2♦ 2NT

4♠

Vriend N Arnolds S

1♠ 1NT

3♦ 3NT

4♠

Zmudzinski N Balicki S

1♠ 1NT

2♦ 2♥

4♣ 4♦

4NT 5♥

6♥

V  této partii není nic těžkého nasadit růžové 
brýle a předražit. Kopecký se rozhodl pro op-
timističtější a deskriptivnější fragment (4♦ = 
srdcový fit a trefová šikena) – následně komen-
toval, že „už dražil horší slemy“. Poláci měli 
malé nedorozumění, kdy Zmudzinski očekával 
od partnera s touto dražbou tři „hrající“ karty.

Partie 8

♠ A98643

♥ 4

♦ A72

♣ Q105

N

Dealer: W

Všichni v první

S

♠ J

♥ AKQ53

♦ 1096

♣ A874

Kopecký N Kurka S

1♠ 2♥

2♠ 3NT

Spálpvský N Lauer S

1♠ 2♥

2♠ 3♣

3♠

Vriend N Arnolds S

pas 1♥

1♠ 2♣

3♠

Zmudzinski N Balicki S

pas 1♥

1♠ 2♣

2♦ 2♥

2♠

Kdo na západě zvolí jako první hlášku pas, má 
šanci ubrzdit na 2♠ – ostatní se musejí spokojit 
s nevyhnutelným menším bodovým ziskem.

Partie 9

♠ AQ42

♥ AJ1087

♦ –

♣ 9764

N ♠ 10853

♥ K6

♦ AK7643

♣ A

Dealer: N

EW ve druhé

S

Hodnocení
4♠ 9, 5♠ 8, 3NT 7, 6♠ 6, 
4♥ 5, 6♥ 4, 5♥ 3, 6NT 1

Balicki-Zmudzinski  63

Vriend-Arnolds  63

Lauer-Spálovský  57

Kurka-Kopecký  45

Hodnocení
2♠ 10, 3♠,2♥,2♣ 6, 
4♠,3♣,2NT 3, 3NT 1

Balicki-Zmudzinski  73

Vriend-Arnolds  69

Lauer-Spálovský  63

Kurka-Kopecký  46

Dražební duel
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Kopecký N Kurka S

1♦

1♥ 1♠

4♣ 4♠

Spálovský N Lauer S

1♦

1♥ 1♠

3♣ 3♠

4♥ 4NT

5NT 6♠

Vriend N Arnolds S

1♦

1♥ 1♠

4♦ 4♠

Zmudzinski N Balicki S

1♦

1♥ 1♠

4♠

I zde bude leckterý optimista zpytovat své svě-
domí… 

Partie 10

♠ J109853

♥ 97

♦ 65

♣ K84

N ♠ AQ

♥ A1062

♦ K84

♣ AQ10753

Dealer: E

Všichni v druhé

S

Kopecký N Kurka S

1♣

1♠ 2♥

2♠ 3♠

4♠

Spálovský N Lauer S

1♣

1♥ 1♠

2♠ 3♦

4♣ 4♠

Vriend N Arnolds S

1♣

1♠ 2♥

2♠ 3♠

4♠

Zmudzinski N Balicki S

1♣

1♦ 2♣

2♠ 3♥

4♣ 4♠

A na závěr něco relativně lehčího.
Hodnocení
4♠ 10, 5♠ 5, 3♠,4♥ 4, 
2♦ 3, 6♠ 2

Balicki-Zmudzinski  83

Vriend-Arnolds  79

Lauer-Spálovský  65

Kurka-Kopecký  56

Hodnocení
4♠ 10, 3♠ 6, 2NT,4♣ 5, 5♣ 4, 3NT 3, 6♣,6NT 1

Konečné výsledky

Balicki-Zmudzinski   93 94 %

Vriend-Arnolds   89 90 %

Lauer-Spálovský   75  76 %

Kurka-Kopecký   66  67 %

maximum je 99

Dražební duel
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Zlá neděle bridžového učedníka
Zdeněk Volný

Clara přišla k nedělní snídani jako vyměněná, 
pozdě a bez jiskry. Proměnu jsem nechápal: její 
bezkrevná tvář kontrastovala s živou vzpomín-
kou na včerejší teplý večer, kdy jsme seděli napro-
ti sobě, hleděli jeden druhému do očí a smáli se 
všemu, co nám přišlo na jazyk. 

Uždíbla z toustu, který si přimázla džemem, ale 
sousto zase odložila na talířek a omluvila se, že 
musí ještě něco zařídit. V neděli? 
„Zaťukám na tebe, dáme si sendvič a kafe a 
půjdeme na ně.“ Snad potřebovala povzbudit 
sama sebe.  
Osamělé nedělní dopoledne jsem strávil tím, že 
jsem se pokusil zaznamenat si a rozebrat zají-
mavé partie, které včera přišly. Jenže myšlenky 
na Claru nakonec vždycky převážily a výsled-
kem byl tíživý pocit osamění. Abych se ho zba-
vil, šel jsem se proběhnout do Central Parku. 
Ale lidské počínání často přichází vniveč.
Dorazila včas a už mi připadla živější. Usmívala 
se temně mandlovýma očima a její dívčí tváře 
nabraly zase trochu barvy, ačkoli mi připadaly 
mírně opuchlé, jakoby pláčem. Co se děje? Jis-
totu jsem měl jen v tom, že Clara není člověk, 
který by se vám chtěl s něčím svěřovat.
„Vzhůru do Cavendishe!“ předstíral jsem bo-
jovnost, když jsme dožvýkali a upíjeli posled-
ní zbytky kávy. Hamižně jsem si pomyslel, že 
v Seattlu vám bez vyptávání nalijí kafe nejméně 
dvakrát tolik.
Zavrtěla hlavou. Tmavě kaštanové vlasy měla na 
temeni sepnuté prostou červenou sponkou z le-
tadla a vůbec vypadala na rozdíl od včerejška 
v  béžovém sáčku a černých kalhotách džíno-
vého střihu velice civilně. A také úhledně, jako 
panenka.  
„Ne, Side. Dnes vyrazíme do centra. Domluvila 
jsem partii v Honors Clubu.“ 
Pokrčil jsem rameny, pro sebe jsem v tom nevi-
děl žádný rozdíl.  
„Je to asi dvacet bloků odsud, v čísle 133 na 58. 
Východní za rohem Lexington Avenue,“ vysvět-

lila. „Objednala jsem taxi. Mnohem radši bych 
si sice zahrála v  Mayfair Clubu, ale ten nám 
soudně zavřeli.“
„Zavřeli bridžový klub na Manhattanu?“ podi-
vil jsem se. „Proč?“
„Kvůli hraní pokeru. Ačkoli se tam hrával pře-
devším skvělý bridž a backgammon.“
„Prosím tě,“ podivil jsem se, „poker se dnes 
hraje i v televizi a po celém světě je heren nej-
méně tolik, jako lahví od piva.“
„To mi nemusíš povídat. Soud samozřejmě ne-
zakázal hrát poker, to by si zdejší ťukali na čelo. 
Poker se hrát smí, ale nesmí se provozovat her-
na, ve které se hraje. Taky máte v Evropě takhle 
mazané úředníky?“ 
V místech okolo 58. Východní končí ničím 
nevyznačené, ale přesto zřetelně patrné srdce 
Manhattanu. Pupek světa. Je to ráj drahých bu-
tiků, luxusních hotelů, barů a restaurací i super-

Známý Central Park je rozlehlý veřejný městský park na 
Manhattanu. Ačkoli dnes vypadá jako „příroda“, vznikl zcela umě-
le: už od roku 1844 začal básník a vydavatel novin William Culen 
Bryant obtěžovat radní svým nápadem, aby se pro obyvatele New 
York City vytvořilo rekreační prostranství, ale trvalo mu sedm let, 
než je přiměl, aby přikývli. Nakonec dostal k dispozici 840 akrů půdy 
na sever od tehdejších hranic města, ale jen proto, že developeři 
nad celou oblastí ohrnovali nos, byla totiž značně podmáčená a 
představovala ráj tehdejších newyorských bezdomovců. Bryant 
přesto svůj úmysl dotáhl do konce a dosáhl toho, že roku 1859 byl 
park otevřen pro veřejnost. Dnes má tvar protáhlého obdélníku 
o výměře skoro tři a půl čtverečního kilometru. Okružní stezka 
je dlouhá zhruba 10 km, takže si tam zaběháte opravdu dobře.  

Příběhy Z. Volného
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marketů, kde koupíte i to, co jste v životě ještě 
neviděli. Honors Bridge Club najdete ve čtrnác-
tém podlaží patnáctipodlažního domu s průče-
lím zdobeným až do druhého či třetího poscho-
dí jakýmsi moderním mřížováním. Místní se 
pyšní, že jsou největší newyorský bridžový klub, 
a nejspíš mají pravdu.
Když projdete halou, vstoupíte do rozlehlého 
sálu, jehož strop nesou dvě dlouhé řady sloupů 
o čtvercovém průřezu. Místnost vyplňují stolky 
ze světlého dřeva, ale žádné zelené plátno ne-
hledejte – zelené a červené je tu pouze polstro-
vání na židlích. Dojem je rozhodně civilnější, 
myslím oproti Cavendishi. Jak jsem se dozvě-
děl, klub založila roku 1991 Gail Greenbergová, 
úspěšná spisovatelka dětských knih a dolarová 
milionářka a zároveň tuším pětinásobná mist-
ryně světa. V neděli se tu tehdy hrávalo už od 
jedné hodiny odpolední a vstupné bylo dvaa-
dvacet dolarů. To dodávám jen proto, kdybyste 
to snad někdy potřebovali. 
Kdybyste s sebou neměli Claru.
Už na ni čekali známí, jak jinak. Došlo ke zcela 
chaotickému, ale tím nadšenějšímu potřásání 
rukou, objímání a líbání. Jak se to po ameri-
cku sluší a patří. Člověk by v takových chvílích 
pomalu zapomněl i to, jak se jmenuje on sám, 
natož aby si zapamatoval své nové známé. Mne 
naštěstí nikdo líbat nechtěl, ačkoli třeba před 
Clařiným polibkem bych rozhodně neuhýbal.   
Podobně jako včera v  Cavendish Clubu se zá-
roveň hrál turnaj, jehož jsme se nezúčastnili, a 
usedli jsme k jednomu z posledních stolů vzadu 
v sálu. Proti nám se posadili vcelku sympatičtí 

junáci Ron s Tedem, asi v mém věku, ale oba už 
s  řádným hamburgerovým pupkem a oba na-
cpaní do křiklavě barevných bavlněných triček. 
Dohadoval jsem se, že Clara se s  nimi zřejmě 
dobře zná. 
Když jsme začali rozdávat karty – možná vás 
pobaví, že i na Manhattanu se řekne guláši gou-
lash – přišoural se k nám jakýsi stařík. Možná 
ani nebyl ve skutečnosti zvlášť starý, ale dojem 
pokročilého věku vzbuzovala hladce vyholená 
vejčitá hlava a ramena zakrytá vzorovaným há-
bitem, který mu vlál až pod kolena. Blížil se mé 
představě chovance tibetského kláštera, ale po-
kud to opravdu byl mnich, během posledního 
týdne se přecpal nejméně dvěma hrstmi rýže a 
modlícím mlýnkem točil jen tehdy, když se jeho 
směrem díval dalajláma. S  lehkým úklonem 
hlavy se velice zdvořile dovolil, jestli by směl 
kibicovat. Než jsme stačili odpovědět, přitáhl si 
židli a posadil se přímo vedle mne. Moc mě to 
nepotěšilo, obával jsem se, aby mě jeho přítom-
nost neznervózňovala, ale nenapadl mě žádný 
použitelný argument, abych ho vyhnal. 
Začátek jsem měl jako obvykle trochu nesou-
středěný, ale žádný velký průšvih jsem tentokrát 
neprovedl. Až jsem dostal tenhle list:
♠ A9 ♥ 62 ♦ 106542      ♣ 10932      
Řeknete si, že s  takovou kartou toho nemůžu 
moc zkazit, a máte pravdu. Letmo jsem se obrá-
til na svého mnicha a vyčetl jsem mu z tváře, že 
si myslí totéž. Dražba byla víc než stručná, Cla-
ra na prvním místě zahájila čtyři srdce, násle-
dovaly dva pasy a od mírně opoceného Ronalda 
v rudém tričku přišlo kontra, které jsme kolem 
stolu propasovali. Marně jsem se rozpomínal, 
které krabice jsme rozdali gulášem, ale všech-
no nasvědčovalo tomu, že tahle je jedna z nich. 
Navíc mohlo Claru varovat, že soupeři pasovali, 
ačkoli měli na lince pikový fit. Ale možná usou-
dila, že je až příliš chatrný.
Ted se dlouho nerozmýšlel a na světlou stol-
ní desku položil trefovou dámu. To byl signál, 
abych před sebe vyrovnal svůj mizerný list – 
nicméně list s jedním jistým zdvihem a se dvě-
ma trumfy.
A jak to viděla Clara (N: Sid – stůl, S: Clara):

 
Manhattan v roce 1933 z vrcholku věže tyčící se nad Brooklyn Bridge

Příběhy Z. Volného
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Dealer: S

Závazek 4♥× 

♠ A9

♥ 62

♦ 106542

♣ 10932

N

W E

S

Výnos: ♣Q ♠ KQ8

♥ AQJ87543

♦ 9

♣ 4

W N E S

4 ♥

pas pas kontra pas

pas pas

Příjemný pohled: moje eso krásně doplňova-
lo pikový mariáš a Clara si jistě řekla, že partie 
je ložená a že pro naši linku zapíše milých 790 
nebo dokonce luxusních 990 bodů. Jaké zdvihy 
mohou soupeři udělat? Pouze dva v levných bar-
vách a srdcového krále – a ten třetí pouze tehdy, 
když nebude sedět trumfový impas nebo Ronald 
bude mít všechny tři zbývající trumfy. Obrana ho 
vydražiteli nedokáže znemožnit, protože pikový 
vstup na stůl nestačí včas odrazit. A tak Clara 
začala sehrávat s  uspokojením, že čtyři zdvihy 
v této partii ztratit prostě nemůže. 
Trefová dáma udělala zdvih a ihned následoval 
trefový kluk, kterého Ronald převzal králem a 
z plechovky usrkl pivo.
Teď jste na řadě vy: jak budete sehrávat? 
Takže dobrá, povím vám, jak se to všechno stalo 
a jaké to mělo následky. 
Clara snapla trefového krále srdcovou trojkou, 
přešla pikovým esem na stůl a zahrála srdcový 
impas. 
Neseděl. A co hůř, Ronald na východě nepřiznal 
srdci, což znamenalo, že všechny tři trumfy dr-
žel Ted za Clarou. 
Pak už Clařiny čtyři srdce vzaly rychlý konec. 
Ted získal zdvih trumfovým králem a podehrál 

své kárové eso k Ronaldově dámě. A Ron stejně 
rychle vrátil třetí tref.
Clara už mezitím pochopila, že je zle, zkusila 
snapnout srdcovou čtyřkou a padla. 
Celé rozdání (N: Sid – stůl, S: Clara, E: Ronald, 
W: Ted):

Dealer: S

Závazek 4♥×

♠ A9

♥ 62

♦ 106542

♣ 10932

♠ 10643

♥ K109

♦ AJ73

♣ QJ

N ♠ J752

♥ –

♦KQ8

♣ AK8765

W E

S

Výnos: ♣Q ♠ KQ8

♥ AQJ87543

♦ 9

♣ 4

Zvedla ze stolu své odehrané karty a zaraženě si 
je prohlížela. Celou partii si v duchu přehráva-
la znovu a hledala, kde se stala chyba. Ve tváři 
mi najednou připadala celá bledá, ještě hůř než 
ráno. Vybavilo se mi, jak dorazila, vyčerpaná a 
bezkrevná, do hotelové restaurace na snídani a 
nesnědla ani jedno sousto.
„Myslím, že když máš všechny tři trumfy za 
sebou, závazek je nesplnitelný. Můžeme jenom 
zkazit obranu,“ pronesl Ron zdvořile. „Ačkoli 
jsme kamarádi, to po nás nemůžeš chtít.“ 
„Ale to víš, že se to dalo splnit!“ nesouhlasil Ted 
vehementně. „Stačí, když na druhé kolo trefů 
odhodíš káro a komunikace mezi obránci je 
pryč. Na to přece musí přijít každý. Nepozná-
vám tě, Claro,“ zachechtal se hlasitě. „Nejsi ná-
hodou zamilovaná? Co bych za to dal, kdybych 
ten šťastlivec byl já.“
Dozvěděl jsem se tak hned dvě informace. Na 
rozdíl od Cavendish Clubu tady Clara byla pro-
stě Clara a nikoli Laura, a také zde platila za vý-
tečnou hráčku. Ale v  každém případě jsem se 
cítil povinován přijít své partnerce na pomoc.
„Zahození kára nic neřeší,“ ozval jsem se co 
nejchladněji. „Jednoduše zahrajete třetí kolo 
trefů a situace je úplně stejná.“

Příběhy Z. Volného
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Clara přikývla a vděčně na mě pohlédla. 
„No jo,“ zafuněl Ron a nahradil kapsu s nešťast-
ným rozdáním novými kartami. „Je to tak.“
„Nerad se vměšuju,“ ozval se nečekaně kibic v 
hábitu, dosud tak tichý, že jsme v rozrušení na 
jeho přítomnost úplně zapomněli. „Ale dovolte, 
abych vás upozornil, že se ten závazek dá splnit. 
Jen bych byl velice nerad, kdybyste vyčítali té 
mladé dámě, že na to nepřišla.“
„Vždyť to říkám!“ přijal neočekávanou pomoc 
Ted. Poněvadž ale nevěděl, jak dál, zase rychle 
ztichl.  
„Jak jsem to tedy měla sehrát?“ obrátila se Clara 
na staříka s pokorou, jakou jsem u ní ještě ne-
pozoroval. 
„Opravdu to říkám jen v zájmu věci,“ omlouval 
se mnich. 
Teprve teď jsem si uvědomil, že mluví anglicky 
s  jakýmsi podivným přízvukem, který jsem si 
neuměl zařadit. Ale třeba Indům jsem odjakživa 
špatně rozuměl.
„To je od vás milé,“ řekla Clara netrpělivě a ni-
koli bez ironie. „Ale kdybyste nám prosím vy-
světlil…“
„Milerád, madam, když si to přejete,“ odvětil. 
„Ta partie se musí sehrát takhle: druhou trefu 
přebijete trumfem. Pak vstoupíte na stůl piko-
vým esem…“
„… ano, zahraje impas a padne,“ přerušil ho 
svým hlučným způsobem Ted a zachechtal se. 
„Milý pane, to už tady bylo. Nechcete přijít s ně-
čím novým, anebo přestat machrovat?“
„Nikoli, pane,“ odvětil klidně stařík v hábitu. 
„Nepotřebuji dělat machra, pane. Mých sedm 
hlavních čaker je už dávno v naprostém soula-
du s principem boha Višnua, který stvořil svět, 
vytrhl jej z moci démona Baliho, vše řídí a má 
nejvyšší moc. Ale když jste se ptali, jsem povi-
nen vám odpovědět. Závazek se dá splnit jen 
tak, že vydražitel nyní sám zahraje ze stolu třetí 
kolo trefů.“  
„Tak to už je úplná blbost!“ zbytečně hrubě od-
mítl jeho výklad Ted a sápal se po nových kar-
tách. „Pojďte, máme zpoždění.“ 
Ale zůstal sám, my ostatní jsme tiše naslouchali.

„Pan vpravo musí vynesenou desítku trefovou 
pokrýt,“ ukázal stařík na Ronalda, „protože ji-
nak madam jednoduše zahodí káro a partie už 
nejde prohrát. Ale ani když pán pokryje, záva-
zek neporazí. Madam přebije trumfovým esem, 
obehraje pikového krále, přebije pikovou dámu 
na stole malým trumfem a na devítku trefovou 
odhodí káro. Obrana sice udělá dva srdcové 
zdvihy, ale kromě nich už jen jeden jediný, tre-
fovou dámu vynesenou hned v prvním zdvihu.“
Ted chtěl opět cosi namítnout, ale jen legračně 
pohnul ústy naprázdno, jako velký obézní kapr. 
„Kristepane!“ vydralo se mu z nich nakonec.
Genius? Nenapsal kdysi kdosi knihu o mniších, 
kteří v  klášteře holdují spíše bridži než bohu? 
Tenhle člověk pocházel určitě odtamtud! 
„Děkuju,“ pronesla Clara do okouzleného ticha. 
„Přiznám se, pane, že tohle řešení mě nenapad-
lo.“
 „Nejste totiž dostatečně soustředěná,“ upozor-
nil ji tiše stařík se skloněným čelem, „zřetelně to 
z vás cítím. A pak ještě cítím, že jste…“
„Ne, pane, prosím,“ zarazila ho. „Už dost.“
„Nic si z  toho nedělej, Claro, mají tam ložené 
čtyři piky,“ pokusil jsem se změnit téma a po-
vzbudit ji. „A tolik bodů, že se to nedá minout,“ 
dodal jsem s naivní zlomyslností, poněvadž mě 
Ted svou neomaleností naštval.
„Blbost,“ odmítl razantně. „Jenom blázen bude 
hrát manš na čtvrtého kluka proti čtvrté desítce. 
Můžete nás přece kdykoli vytrumfovat. Nemlu-
vě o tom, že srdcový výnos čtyři piky okamžitě 
zničí.“
Nechtěl jsem si lámat hlavu nyní už ryze akade-
mickým problémem a raději jsem sáhl pro nové 
rozdání. Ale cosi mě poťouchle nutilo, abych měl 
poslední slovo, takže jsem zavrčel alespoň sám 
pro sebe: „Po srdcovém výnosu se to hraje samo.“ 
Když jsem zvedl hlavu, stařík s úsměvem zavrtěl 
hlavou. Clarou, která jindy naše občasné maléry 
ihned házela za hlavu, tentokrát prohraná partie 
viditelně otřásla. Dnes prostě nebyla ve své kůži. 
Jistě, špatný den může potkat každého. Ale mr-
zelo mě, že jestli se jí něco nepříjemného přiho-
dilo, nechává si všechno pro sebe. Prostě že mě 
nebere jako přítele.   

Příběhy Z. Volného
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Jak jsem již uváděl v rozhovoru s Milanem Ma-
curou v předminulém čísle, rozhodli jsme se v in-
vestiční společnosti podporovat Český bridžový 
svaz výměnou za možnost propagace našich 
fondů. Tato spolupráce se úspěšně rozvíjí a tento 
časopis je toho důkazem.

Podpora svazu spočívá:

 ■ ve financování tisku časopisu, což předsta-
vuje částku cca 15 000 Kč na každé číslo,

 ■ v přímé podpoře svazu ve výši 0,2 % inves-
tic všech členů svazu ve fondech spravo-
vaných investiční společností – měsíčně to 
dělá nyní přes 20 000 Kč,

Podpora Českého bridžového svazu

Nemovitostní podílový fond Bridge

Příloha fondu Bridge

Podívejme se na nemovitostní fond z  hlediska 
jeho investic a výnosů.  Nemovitostní fond na-
kupuje nemovitosti, které potom dále pronajímá. 
V současné době má devět nemovitostí v celkové 
ceně 80 milionů korun a právě probíhá jednání o 
nákupu další nemovitosti v hodnotě 13,5 mil. Kč.

Nemovitosti jsou velmi rozdílné, a to zejména 
z důvodu diverzifikace neboli rozložení rizika. 

 ■ v propagaci bridže distribucí druhé části ča-
sopisů mezi investory, kteří nejsou bridžisté

 ■ svaz investuje ve fondu Bridge se 100% sle-
vou na vstupní poplatky.

Svaz investoval prostředky ve výši 400 tis. Kč do 
fondu Bridge 20. října 2012 a nyní je hodnota 
těchto prostředků již 402 738 Kč. Je to výnos 
podstatně vyšší, než je možné dosahovat ulože-
ním na termínované vklady apod. Vývoj zhod-
nocení investovaných peněz svazu můžeme vi-
dět na grafu.
Českému brižovému svazu přeji, aby byl růst 
jeho členské základny ještě rychlejší než růst 
těchto investic. Propagace bridže je důležitá, 
abychom tu měli spoustu krásných, velkých 
turnajů, kde bude radost si zahrát.
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Máme zde druhý stav vývoje našich investic. 
Do čela se nám dostává index Dow Jones, jehož 
hodnota by se ještě měla poopravit směrem dolů 
vlivem mírného poklesu dolaru vůči koruně, tato 

Investujeme 100 000 Kč na rok

V případě výpadku nájemného na jedné nemo-
vitosti tak nehrozí výpadek na jiné, protože jsou 
v různých městech a různého charakteru – vý-
robní, skladové, kancelářské a ubytovací.
Celkový výnos z nájemného za rok je něco přes 
7 milionů korun, což znamená necelých 9  % 
z ceny nemovitostí. Na druhé straně jsou nákla-
dy, které jsou spojené s provozem nemovitostí, 
pojištění, daně, náklady na správu fondu. 
Abychom zvýšili výnos pro podílníky, využí-
váme při nákupu nemovitostí úvěrů. Jak se tím 
zvyšuje výnos?
Například kupujeme nyní nemovitost za 13,5 
mil. Kč, kde je roční výnos z nájmů přibližně 1 
mil. Kč, což znamená výnos 7,4 %, náklady spo-
jené s nemovitostí předpokládáme ve výši 200 
tis. Kč ročně a tím se sníží čistý výnos na 5,9 %. 
Představme si situaci, kdy místo jedné takovéto 
nemovitosti koupíme dvě a 13,5 mil. Kč si na to 
půjčíme z banky. Banka nám bude účtovat roč-
ně úrok ve výši 4,5 %. Výsledek si znázorníme 
v tabulce.

  1 nemovitost 2 nemovitosti

Kupní cena 13 500 000 27 000 000

Výnos z nájmů 1 000 000 2 000 000

Náklady spojené 
s nemovitostí

200 000 400 000

Úroky placené bance 0 607 500

Čistý výnos 800 000 992 500

Čistý výnos v % 5,93% 7,35%

Tím jsem chtěl ukázat vhodnost kupovat více 
nemovitostí s  použitím úvěrů od bank. Podle 
statutu fondu a zákona si můžeme půjčit na ná-

kup jedné nemovitosti až 70 % kupní ceny, což 
nám zvyšuje výkonnost ještě citelněji.
Investice do nemovitostního fondu jsou srozu-
mitelnější než do akcií a zároveň u nemovitost-
ního fondu máme dobrý předpoklad stabilního 
růstu ceny podílových listů, který vyplývá z pra-
videlně vybíraných nájmů v nemovitostech.
Vedle výnosů z  nájmů ovlivňuje cenu podílo-
vých listů také jednou za půl roku přecenění 
nemovitostí. To provádí na základě znaleckých 
posudků nezávislý výbor odborníků a vlivem 
přecenění může dojít k růstu nebo i poklesu cen 
podílových listů. Poslední přecenění proběhlo 
tento týden a na základě jeho výsledků dojde 
k navýšení ceny podílových listů, protože někte-
ré nemovitosti byly přeceněny směrem nahoru.
V  nemovitostním fondu očekávám v  dalším 
roce opět nárůst ceny podílových listů v rozme-
zí 5–6 % ročně. Vše můžete sledovat na www.
fondbridge.cz.

Příloha fondu Bridge

korekce však nehraje velkou roli. Přesný přepočet 
udělám na konci ročního období.

Na druhém místě je již nemovitostní fond 
Bridge, který předčil ING Český akciový fond. 
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  Úroková 
sazba

Kurz 
30. 11. 2012

Kurz 
22. 2. 2013 Stav Poplatky Daně Čistý stav

Dow Jones   13025,58 14000 102 197 428 0 107 164

Fond Bridge   1,1926 1,2151 100 210 193 0 101 744

ING  Český akciový fond   2595,17 2634 101 355 449 0 101 164

Artesa spořitelní družstvo 3,75%     100 863 0 129 100 734

Evropsko-ruská banka 3,55%     100 816 0 122 100 694

Česká spořitelna 0,50%     100 115 0 17 100 989

ISČS Sporoinvest   1,8709 1,8705 100 021 64 0 99 931

Akcie ČEZ   645 605 103 566 107 0 93 720

Zlato   166,05 159,73 96 194 214 0 91 965

Uprostřed, tak jak jsem očekával, jsou investice 
formou termínovaných vkladů. Všechny subjek-
ty, do kterých jsme virtuálně vložili 100 000 Kč 
na termínovaný vklad, jsou v pořádku.
Pravděpodobně vlivem neúspěchů na zahranič-
ních trzích se propadly akcie ČEZ, na kterých 
zaznamenáváme ztrátu přes 6 000 Kč od začát-
ku období. 
Na dně naší tabulky je investice do zlata, kte-
rá ztrácí již více než 8 000 Kč. Když porovnám 
výsledky se svým minulým tipem, tak došlo ke 
dvěma významným událostem, které jsem ne-
předvídal:

 ■ růst akcií na světových trzích – 7 % za tři 
měsíce je dobrý výsledek,

 ■ k tomu víceméně podobná ztráta ve zlatě,
 ■ propad akcií ČEZ, které jdou proti trendu 

růstu akcií.
Opět se pokusím číst z křišťálové koule a před-
povídat další vývoj na dva měsíce. Myslím, že 
dojde ke korekcím všech výkyvů, které jsem ne-
očekával a to:

 ■ poklesu cen akcií o cca 3 %,
 ■ růstu cen zlata o podobnou hodnotu,
 ■ růst cen akcií ČEZ, které vyřeší své zahra-

niční problémy nebo je aspoň částečně 
urovnají,

Co si o tom myslíte Vy?
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Staňte se partnery Portum

Co přináší partnerství v projektu Portum?

Pro zkušené obchodní partnery z jednotlivých oblastí přináší zajímavé mož-
nosti provizí od poskytovatelů služeb

 ■ přísun nových klientů

 ■ možnost sdílení klientů pomocí unikátního systému

 ■ možnost rozšířit své podnikání do dalších oblastí

Začínajícím obchodním partnerům můžeme nabídnout:

 ■ nejvyšší provize, které mohou jako začínající dostat

 ■ školení v příslušné oblasti

 ■ možnost získání licencí poskytovaných ČNB 
 ■ a) vázaný zástupce – pro investiční zprostředkování
 ■ b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel – pro pojištění

 ■  zajištění klientů pomocí call centra

 ■  právní, finanční a účetní poradenství a služby

www.portum.info 

vit.volhejn@portum.info
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V  polovině jsme přes všechny nepříjemnosti 
prohrávali jen o dva body. V partii, kde Clara 
zbytečně – ale přiznával jsem si, že bych na ví-
tězný způsob sehrávky taky nepřišel – padla na 
čtyři srdce, naši spoluhráči u druhého stolu sku-
tečně vydražili čtyři piky. 
Abyste se nemuseli vracet, připomenu rozdání 
znovu:       

Dealer: S

Závazek 4♥× 

♠ A9

♥ 62

♦ 106542

♣ 10932

♠ 10643

♥ K109

♦ AJ73

♣ QJ

N ♠ J752

♥ –

♦KQ8

♣ AK8765

W E

S

Výnos: ♣Q ♠ KQ8

♥ AQJ87543

♦ 9

♣ 4

Dražba proběhla podobně jako u našeho stolu, 
ale nakonec s odlišným výsledkem:

W N E S

4 ♥

pas pas kontra pas

4 ♠ pas pas pas

Sever vynesl srdcovou šestku, kterou vydražitel 
snapl na stole a zahrál malé káro. Jih přidal de-
vítku, hlavní hráč vzal esem a sever přidal dvoj-
ku. Vydražitel zahrál druhé srdce, které opět 
přebil na stole, vrátil tref k dámě v ruce a vynesl 
srdcového krále. 
Jak budete bránit?
Není to složitý problém, bohužel. K nejrychlej-
šímu konci těchhle čtyř piků vede, když sever 
snapne trumfovým esem a zahraje jakoukoli 
trefu nebo káro, které přebije partner pikovou 
osmičkou. To jsou první dva zdvihy pro obranu, 
a další dva představuje trumfový král s dámou 
v ruce jihu. Ale i když zdvih propustíte, pořád 
se nic neděje, protože obrana stále může získat 
srdcový snap a jih tři trumfové zdvihy. 

Expert na severu si samozřejmě nekomplikoval 
život, srdcového krále okamžitě zabil trumfo-
vým esem a zahrál tref. Výsledek: jeden pád za 
sto, celkem 300, a tedy sedm bodů pro soupeře. 
Už jsem zažil i úspěšnější partie. Ale je pravda, 
že tenhle večer moc takových nebylo.
Na druhou půlku jsme si přisedli k páru, který 
se představil jako Donna a Pete. Mnoho se tím 
nezměnilo. Snad jen tolik, že Donna, upravená 
blondýna ve středních letech, byla hezčí než 
Ted s Ronaldem dohromady, a její Pete, zřejmě i 
životní partner, byl málomluvný obrýlený chla-
pík s vysokým čelem a širokým úsměvem. Jasný 
manažer v továrně na zubní pastu.
Vězte, že když se nedaří, z vířících hlubin osudu 
se navíc vynoří smůla. Připlíží se po zemi jako 
cár mlhy, aby udeřila zákeřně: pak už nikdy ne-
najdete trumfy dělené 3-2, všichni králové jsou 
singl za esem a soupeři se předhánějí v  život-
ních zahráních. 
Podívejte, na místě západu jsem dostal docela 
hezký list: 
♠ 876  ♥ AK8754 ♦ Q9  ♣ A10
Jih přede mnou zapasoval. Co budete dražit? 
To jistě není složitý úkol, co jiného než jedno 
srdce? Dražba:

W N E S

pas

1♥ pas 2♦ pas

2♥ pas 2♠ pas

3♣ pas 3♥ pas

 4♥ pas 4 BT pas

5♣ pas 5♦ pas

5♥ pas 6♥ pas

pas pas

Co dodat k  průběhu dražby? Moje dvě srdce 
byly možná trochu při zdi, ale mám sedm ztrá-
tových zdvihů – a srdce nás dnes už jednou 
zklamaly. Clařiny dva piky je reverz. Tři trefy, 
forsing čtvrtou barvou, jsem s  dobrým šesti-
listem srdcovým dražil opravdu nerad, ale v tu 
chvíli jsem neviděl jiné řešení. Pět trefů je nula 
nebo tři z pěti a půl, pět kár dotaz na trumfo-
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vou dámu. Clara uzavřela dražbu na 6. stupni: 
vidí, že při pouhých osmi trumfech nemáme 
ani trumfovou dámu, ani trefového krále. S ním 
bych jistě dražil silněji. Sedm srdcí je proto holý 
nesmysl, šest stačí ažaž. 
Sever vynesl desítku pikovou a Clara mi vyložila 
karty na stůl (E: Clara – stůl, W: Sid):

Dealer: W

Závazek: 6♥ 

♠ 876

♥ AK8754

♦ Q9

♣ A10

N ♠ AKQ3

♥ J2

♦ AK862

♣ QJ

W E

S

Výnos: ♠10

Co jsem spatřil, to mě velice potěšilo. Ovšem 
kromě trumfů. Na druhou stranu za předpo-
kladu, že je najdu rozdělené 3–2, budu mít po-
hodlných 12 zdvihů: tři pikové, pět srdcových, 
tři kárové a trefové eso. Čili výnos vezmu esem, 
odevzdám zdvih na srdcovou dámu, dotrum-
fuju a na třetí káro zahodím desítku trefovou. 
Žádné strachy, možná to nakonec bude „plain 
sail“, jak rádi říkají Angličané.
Navíc jsem měl ještě jednu možnost, jak si zlep-
šit vyhlídky, standardní zahrání proti čtvrté 
dámě severu – nejprve malé srdce ke kluko-
vi. Proto jsem také přešel do ruky na károvou 
dámu a zahrál čtyřku srdcovou. 
Teď se pro změnu podívejte na partii z hlediska 
obrany (N: Donna, E: Clara – stůl):

Dealer: W

Závazek: 6♥ 

♠ 104

♥ Q1096

♦ 43

♣ K8762

N ♠ AKQ3

♥ J2

♦ AK862

♣ QJ

W E

S

Výnos: ♠10

Zopakujme si dosavadní průběh hry: Sever vy-
nesl desítku pikovou, kterou vzal hlavní hráč 
esem, přešel do ruky károvou dámou a zahrál 

malý trumf. Jak budete bránit? Jestli vezmete 
zdvih srdcovou dámou, uděláte dobře. Ale co 
teď?

Dealer: W

Závazek: 6♥ 

♠ 104

♥ Q1096

♦ 43

♣ K8762

♠ 876

♥ AK8754

♦ Q9

♣ A10

N ♠ AKQ3

♥ J2

♦ AK862

♣ QJ

W E

S

Výnos: ♠10 ♠ J952

♥ 3

♦ J1075

♣ 9543

Donna vzala srdcovou čtyřku dámou a zamysle-
la se. Spokojeně jsem přihlížel. Když teď opako-
vaně zahraje pik, mám už prosluněnou cestu ke 
splnění: vezmu na stole králem, odehraju srd-
cového kluka a na trefové eso přejdu do ruky. 
Žádný impas se v téhle partii samozřejmě hrát 
nebude. Dvanáct zdvihů je na světě. 
Jenže Donna položila na stůl – trefového krále! 
Zalil mě studený pot. Cosi jsem přehlédl, že? 
Krále jsem musel přebít esem v ruce. Pak jsem 
zahrál srdci ke klukovi, a když Pete v druhém 
kole nepřiznal trumf, objevil se problém, jak se 
vrátit do ruky, abych mohl dotrumfovat. O tre-
fový vstup mě Donna výtečným zahráním tre-
fového krále připravila. Jestli vydržíte stručnou 
historickou vložku, takovému zahrání se říká 
Merrimac Coup, to podle uhelného parníku 
Merrimac, který Američané roku 1898 v ame-
ricko-španělské válce sami úmyslně potopili ve 
výjezdu z přístavu Santiago de Cuba, aby zabrá-
nili španělské flotile zasáhnout do boje. 
Už nebylo obtížné vytušit, že dopadnu stejně 
jako španělská flotila. Ještě jsem měl slabou 
naději, že najdu kára rozdělená 3-3 a Donna že 
mě chtěla jenom vystrašit. Ale naděje bohužel 
brzy zhasla. Odehrál jsem kárové eso, a když 
jsem následně přebil dvojku károvou malým 
trumfem v ruce, Donna mě přesnapla desítkou. 
Konec trápení.  

Příběhy Z. Volného
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Slabou útěchou mi bylo, že závazek šest bez 
trumfů by měl padnout dokonce dvakrát. Ov-
šem jen v  tom případě, že naši spoluhráči bu-
dou obdařeni stejnou invencí a odvahou jako 
blondýna Donna. Neznal jsem je, pravda. Ale 
věci jsou na světě obvykle uspořádány tak, že 
když člověk očekává nejhorší, málokdy se mýlí.
Omluvně jsem pohlédl na Claru. Vrátila mi po-
hled tmavě mandlových očí, který jsem neuměl 
rozluštit. Mlčky jsme vyšli na ulici a pustili se 
vpravo ke Třetí Avenue. Opět se do mě zavěsila, 
ucítil jsem její teplo a parfém. A také její únavu. 
Ale i já jsem měl dnes všeho dost.
„Pamatuješ si, kdy nám to letí? Musíme se rych-
le sbalit a vyrazit na letiště.“
„Dnes už nikam nepoletíme, Side.“
„Jak to myslíš?“ vyhrkl jsem bezděky. „I takhle 
bych to měl fakticky rovnou z letiště do práce. 
Nemůžu si dovolit nepřijít…“
„Nechala jsem přebukovat letenky na zítřek,“ 
odpověděla klidně, což mě ještě víc vytočilo. 
„Bude to jenom o maličko delší, musíme pře-
sednout v Minneapolisu.“
„Ty si fakt děláš legraci!“
„…ale v úterý ráno jsi spolehlivě v práci. Když o 
to tak stojíš,“ dodala jakoby uraženě a mávla na 
taxi projíždějící při chodníku po Třetí Avenue. 
Velký diamant na prsteníku se letmo zablýskl 
v záři neonů.
„Už jsi viděla někoho, kdo nestojí o zaměstná-
ní?“ zavrčel jsem do skřípění brzd žlutého auta. 
„Navíc v takové laboratoři…“
Taxikář, Portorikánec s  obdivuhodnými kníry, 
zastavil a ironicky nás pozoroval. Tedy mne, 
Claru hltal očima.   
„Nastup,“ vyzval jsem ji. „Má z nás srandu, há-
dáme se jako manželé po pěti letech.“
„Ty se stydíš?“ celá ožila a zasmála se vesele jako 
holčička. 
Jak jsi to mohla udělat?“ opakoval jsem, když 
jsme se usadili vzadu. „Víš, jaké problémy mě 
kvůli tobě čekají?“ Trochu jsem lhal, doufal, 
jsem, že pro jednou mi to projde. Tedy když se 
ještě večer dovolám šéfovi katedry, s nímž jsem 
dobře vycházel. Naštěstí jsem už neučil, ana-

lytické laborky, které jsem vedl, skončily před 
dvěma týdny. Jinak by to byl opravdu malér.
„Podívej se na to z druhé strany, Side. Mne zase 
mrzí, že nechceš opustit tak špatně placenou a 
nudnou práci,“ odvětila. „Je tě škoda.“
„Představ si, mě ta práce nenudí!“ odsekl jsem. 
„A prozraď mi, čím bych se živil?“
„Nevyhrál jsi včera dost peněz na půl roku? 
Sám jsi mi to řekl.“
„Dnes jsem je všechny zase prohrál. Ale hlavně, 
opakuju, mě moje práce baví!“
„Dobrá, nechme toho,“ vzala mě za ruku. 
„Vzhůru na večeři. Dnes zvu já tebe.“
Udala Portorikánci jakousi adresu, která mi nic 
neříkala. A ten dobrý a hlavně statečný muž vlé-
tl bez rozhlédnutí do hustého provozu na plný 
plyn. V uličce, kam by se člověk za tmy sám ne-
odvážil, svítil poutač restaurace se španělským 
názvem a jídlo, které Clara nám oběma objed-
nala spatra, aniž se ptala na mou představu o 
večeři anebo nahlédla do jídelního lístku, bylo 
ostré, ale báječné.   
„Už chápu, proč UNESCO zařadilo tradiční 
mexickou kuchyni na seznam nehmotných pa-

Honors Bridge Club najdete ve čtrnáctém podlaží patnáctipodlažní-
ho domu číslo 133 na 58. Východní, nedaleko za rohem Lexington 
Avenue. 
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mátek lidstva,“ odložil jsem příbor. „Ta děsivě 
pálivá pochoutka se jistě jmenuje fajítos nebo 
tamales?“   
„Měl by ses raději zeptat té černovlasé krasavi-
ce, co z ní nespustíš oči,“ Clara kývla směrem 
k sedmnáctileté hispánské servírce v rudé sukni 
a s vlasy až do pasu, která protančila s tácem po 
terase ověnčené girlandami světel. Sukně a vlasy 
za ní jen vlály, nahá ramena se leskla do teplého 
večera.   
„Vypadá použitelně,“ dráždil jsem ji, „ačkoli 
drobná nesnáz by mohla nastat v komunikaci. 
Yo no hablo español.“ 
„To je smůla!“ odvětila stejným tónem. „Víš, že 
New York je bilingvní město? Možná by stálo za 
to, abys s tím něco udělal.“
Pohlédl jsem jí do temně mandlových očí. Už se 
usmívaly a byly krásné. Na rozdíl od včerejška 
odmítla pivo a na žhavý pokrm vypila jen dvě 
sklenice vody s ledem. 

„Claro, nic mi do toho není, ale je ti dobře?“ vy-
hrkl jsem, protože dnešní ráno se mi neodbytně 
usadilo v paměti.
„Říkáš to správně, nic ti do toho není. Ale abych 
tě uklidnila, neschází mi vůbec nic. Spokojený?“ 
A když mě zase vzala za ruku, všechno ostatní 
se mi vykouřilo z hlavy.  
„Pojď, Side, nebudeme to protahovat,“ uzavřela. 
„Oba jsme utahaní a zítra nás čeká další těžký 
den.“
Když jsem se s ní na tiché chodbě hotelu Fran-
klin vyložené měkkým červeným běhounem 
chystal rozloučit, jedním pohybem mě obja-
la kolem krku a přitiskla mi rty na ústa. Ucítil 
jsem nejen drahý parfém, ale ještě pronikavěji 
mnou prostoupilo její teplo. Pak odemkla a 
vkormidlovala mě dovnitř.  
Chápu, že jste zvědaví, co bylo dál, jenže někte-
ré situace člověku prostě přerostou přes hlavu. 
Ostatně o tom, jak jsme hráli v pondělí – a taky 
o Claře – se určitě dozvíte. Slibuju.

Silvestrovský bridžový týden
Eva Fořtová

Letos jsme strávili silvestrovský týden v krásném 
hotelu Vltava na břehu Orlické přehrady, kde se 
postupně sešlo a vystřídalo celkem 75 hráčů a ro-
dinných příslušníků a s nimi 12 pejsků. Hotel je 
velký a příjemný, pokoje prostorné a dobře vyba-
vené, je zde výtah a byli jsme v celém hotelu sami, 
takže jsme se tam všichni pohodlně vešli. Poča-

sí připomínalo spíš Velikonoce než silvestrovský 
nebo vánoční čas a krásné okolí hotelu lákalo 
k výletům a procházkám do okolní přírody. 

Jídla bylo hodně a velice dobré. Měli jsme za-
jištěné i místní masérky, což někteří účastníci 
rádi využili, stejně jako hotelovou tělocvičnu. 
Bridžový program byl pestrý – tříkolový hlavní 

Příběhy Z. Volného | Domácí soutěže
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turnaj, individuál, oblíbené dopolední jackpo-
ty až na 12 stolech. Jedno odpoledne bylo také 
věnováno výuce – zdokonalovací lekce na téma 
Odblokování, jedno z témat ze zdokonalovací-
ho pondělního kurzu. Na Silvestra jsme hráli 
odpolední turnaj, kde dostali věcné ceny všich-
ni zúčastnění hráči i  jejich rodinní příslušníci. 
Večer jsme pak všichni přivítali Nový rok.
Nejdůležitějším turnajem byl tříkolový hlavní 
párový turnaj rozdělený podle pořadí v kvalifi-
kaci a semifinále na současně hrané finále A a 
finále B.

Finále A, hlavní turnaj, 29. 12., 12 dvojic
  1. Špírek, Špírek 63,18 %

  2. Fořt, Literák 61,36 %

  3. Petrovští  60,00 %

  4. Kulišanovi  56,36 %

  5. Coňková, Laštovička 53,64 %

Finále B, hlavní turnaj, 29. 12., 17 dvojic
  1. Henzlovi  67.53 %

  2. Štáfková, Volhejnová 62.74 %

  3. Poláčková, Přerovský 60.95 %

  4. Gerychová, Vronská 57.74 %

  5. Gucklerová, Bečka 54.65 %

Odpolední přednáška o odblokování přilákala 
mnoho účastníků. Stejně jako v  pravidelných 
pondělních kurzech jsme napřed rozdání sehráli, 
pak podrobně rozebrali a ve večerním turnaji se 
již při každé možné příležitosti odblokovávali.
Zde je jedno ukázkové rozdání z lekce.

Dealer: E

Závazek: 3♥ 

♠ A2

♥ Q10953

♦ Q965

♣ K8

♠ Q104

♥ K86

♦ AJ82

♣ 765

N ♠ J76

♥ AJ

♦ K43

♣ AQ1092

W E

S

Výnos: ♠3 ♠ K9853

♥ 742

♦107

♣ J43

W N E S

1 BT pas

3 BT pas pas pas

Jih nese ♠5, Sever bere esem a vrací pik. Jih dobí-
rá králem a vrací třetí pik. Co nejmenší, aby uká-
zal, že jeho naděje na dozdvih je v trefech. Hlavní 
hráč vidí, že jeho základní naděje je vypracovat 
čtyři zdvihy v trefech. Ale tak, aby se nedostal Jih 
na své dlouhé piky. ♣K musí být u Severu a nejen 
to. Sever na něj musí získat zdvih. Hlavní hráč 
tedy hraje ze stolu trefový impas do dámy a když 
ten sedí, přechází na stůl a hraje opět tref. Polože-
ného krále propouští a tím definitivně zabraňuje 
Jihu dostat se na dlouhé piky. 
Sever ale mohl vývoj situace předvídat a na 
třetí pik zahodit svého ♣K. Když není na stole 
v trefech žádná vyšší karta, je stejně bezcenný a 
nemůže na něj žádný zdvih navíc získat, ani jej 
pomocí něj vypracovat.

Vítězové finále A

Vítězové finále B

Domácí soutěže

bridge_2013-03.indd   23 04.03.13   11:53



24 Bridge|CZ březen 2013

Celostátní liga – 2. turnaj
Vladimír Nulíček, Dušan Šlacha

Začátkem ledna byl odehrán druhý turnaj celo-
státní ligy. Zároveň byly odehrány i oba regionál-
ní turnaje 3. celostátní ligy.

1. celostátní liga
Vedoucí tým Star po prvním turnaji nezastihl 
druhý turnaj v  nejlepší formě a klesl po dvou 
porážkách až na čtvrté místo. Vedoucí pozici 

tak drží suverénně tým ACOL, který vyhrál 
všech šest zápasů a má průměr 20 VP na  zá-
pas. Na opačném pólu tabulky je tým Pernštejn, 
který již asi záchranu v první lize nezvládne. 
Napínavý bude jistě ještě boj o to, které týmy 
doprovodí suverénní ACOL do semifinále play-
-off i o to, které týmy se zachrání a které dva 
budou muset bojovat v baráži.

Dalším důležitým turnajem byl individuál.

Individuál, 30. 12., 44 hráčů

1. Literák 63,39 %   6. Roninová 58,04 %

2. Gerychová 60,89 %   7. Nešev 57,86 %

3. Špírek A. 60,54 %   8. Zieleniec 57,68 %

4. Laštovička 59,11 %   9. Petrovský 57,14 %

      Neševová 59,11 % 10. Maršíková 56,25 %

Nejlepší hráči týdne Alena a Mario Petrovští

Noví majitelé památečních triček

Jako vždy jsem udělovala medaili nejlepší ab-
solventce kurzů. Tentokrát jí byla Eva Zychová.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček

Hráčky 

1. Petrovská Alena 204  5. Kulišanová Jarmila 112

  2. Roninová Renáta 140   7. Sochorová Jiřina 102

  3. Vajdová Pavlína 127   8. Gerychová Libuše 101

  4. Volhejnová Marie 119   9. Gucklerová Katka 100

  5. Henzlová Irena 112 10. Coňková Marcela 97

Hráči

  1. Petrovský Mario 229   6. Špírek Aleš 144

  2. Fořt Tomáš 220   7. Laštovička Zdeněk 140

  3. Literák Luboš 208   8. Pick Petr 134

  4. Špírek Jan 193   9. Bečka Jiří 123

  5. Vozábal David 152 10. Čech Jan 121

Pro velký úspěch silvestrovského pobytu v tom-
to hotelu jsem předběžně objednala letošní Sil-
vestr zase v hotelu Vltava, a to v termínu 27. 12. 
2013 – 2. 1. 2014. Hotel má kapacitu velkou, a tak 
rádi přivítáme i další zájemce, kteří budou chtít 
jet příště s námi. Kompletní výsledky všech sou-
těží a další spousty fotografií jsou na internetu: 
www.bridgecz.cz/Eva/Silv12/silv12v.htm
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Pořadí 1. celostátní ligy po 2. turnaji

Poř. Tým VP IMP Prům.

1. Acol 120 182 20,0

2. Triga 107 127 17,8

3. Jas 99 47 16,5

4. Star 96 48 16,0

5. Callimero 90 13 15,0

6. Chaos Gambl. 89 -6 14,8

7. P.S. 86 -20 14,3

8. Ladies 80 -56 13,3

9. Faja 73 -108 12,2

10. Pernstejn 54 -227 9,0

2. celostátní liga
Ve druhé lize se zašmodrchala situace na čele, 
kde dosud suverénně vedoucí LOGIK (v prv-
ním turnaji získal 74 VP ze 75 možných) pře-
pustil vedení brněnskému týmu Eso. Zdá se, že 
rozhodne zejména vzájemný zápas, který oba 
týmy čeká během třetího turnaje. Není rovněž 
rozhodnuto ani o dalším týmu pro play-off ani 
o sestupujících přímo nebo o účastnících bará-
že – třetí turnaj hraný začátkem března bude 
ještě velmi zajímavý.

Pořadí 2. celostátní ligy po 2. turnaji

Poř. Tým VP IMP Prům.

1. Eso 114 160 19,0

2. Logik 113 196 18,8

3. oLeiterman 104 108 17,3

4. Labe 92 28 15,3

5. LGM 90 -7 15,0

6. Teplice 89 -7 14,8

7. Mask.Hubert 77 -90 12,8

8. SUKL 75 -89 12,5

9. Infernetto 71 115 11,8

10. Chaos 64 184 10,7

3. celostátní liga
Třetí liga byla organizována ve dvou regionálních 
turnajích. Moravská skupina se hrála již první 
lednový víkend v  Uherském Hradišti a z  pěti 
týmů si účast ve čtyřčlenné finálové skupině za-
jistily týmy „Pomocné družstvo“ ve složení Krá-
lík Michal, Lapčíková, Mráz, Řehořek a „Děvčice 
z Hradišťa a Eriček“ ve složení Cetkovská, Do-
soudilová, Janíková, Klemš, Kluková.
Pražská skupina se hrála paralelně s  druhým 
turnajem 1. a 2. ligy a po odstoupení brněnské-
ho týmu zbyly jen tři týmy, z nichž zbyl Černý 
Petr týmu budějovickému týmu PST. Do finá-
lové skupiny postoupili Pivaři Trutnov (Hozda, 
Ertner, Ertnerová, Horáček, Škalda, Sedral) a 
česko-slovenské družstvo Seno (Suchá, Tráv-
níčková, Gregová, Mokráň). Kuriozitou je, že 
asi poprvé v historii se stalo, že do finálové části 
postoupilo družstvo, které prohrálo všechny své 
zápasy. Družstvo Seno s bilancí dvou proher ze 
dvou zápasů nyní postupuje z české do finálové 
části 3. ligy.
Finálová skupina 3. ligy se bude hrát paralelně 
s třetím turnajem 1. a 2. ligy v hotelu Duo v Pra-
ze 9. a 10. března.

Rozdání 32
Týmy (IMP)
Dealer: W
Závazek: 3♥ 

♠ K54
♥ KQ42
♦ KJ9864
♣ –

♠ J9832
♥ 9
♦ 10
♣ KJ8643

N ♠ –
♥ AJ107653
♦ 3
♣ AQ1092

W E

S

Výnos: ♣ 10 ♠ AQ1076
♥ 8
♦ AQ752
♣ 75

Pěkným zahráním se blýskl Pavel Sa-
jal. I když bohužel pro něj k žádnému 
zisku nevedlo, za uvedení stojí. V rozdání 32 
v 6. kole šla dražba takto:

W  (Literák) N (Šlachta) E (Sajal) S (Večeřa)

pas 1 ♦ 2 BT1 4 ♥2

5 ♣ 6 ♦ pas pas

1trefy+srdce, 6 a méně ZZ    2 splinter
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Pavel nevěřil, že by obě jeho esa mohla projít, 
proto nevynesl ani jedno z nich. Na stole se obje-
vila desítka trefová s ideou, že se partner po zisku 
zdvihu (má-li krále) zamyslí nad tím, proč si vy-

nášející podnesl eso. Neměl by být problém dojít 
k závěru, že chce pikový přebitek. Jak je vidět, tref 
neprojde, slem je pevný po jakémkoliv výnosu. 
Samozřejmě jen z ruky severu.

Přebor republiky dvojic s IMP hodnocením 
Tomáš Fořt (fotografie: Jana Erdeová)

Letos pořadatelé zkrátili IMP přebor na dvouko-
lový a tedy pořádaný během jednoho dne, a to 
se příznivě projevilo na účasti. Z  32 dvojic jich 
téměř polovina byla mimopražská a příjemný byl 
i velký počet juniorů. Zlaté medaile získala a pře-
borníkem republiky se stala zkušená pardubická 
dvojice Diblík-Navrátil. 

V první desítce se umístili:

Poř. Pár IMP

1. Diblík Rudolf & Navrátil František 99

2. Bahník Ondřej & Barnet Lukáš 88

3. Svobodová Pavla & Svoboda Otakar 80

4. Nulíček Vladimír & Holý Jaroslav 77

5. Kopřiva Jiří & Pěkný Pavel 65

6. Hozda Miloš & Škalda Jan 63

7. Macura Milan & Erdeová Jana 52

8. Erde Alexander & Mašek Jiří 40

9. Vlachová Karolína & Frabša Zdeněk 36

10. Králík František & Bouřa Patrik 33

Pořadatelé namíchali mnoho pěkných rozdání. 
Občas se mi zdálo, že by mohly impasy více se-
dět, ale všichni hráči na tom byli stejně. Úspěch 
pak slavila solidnější hra, což ale u nás vzhle-
dem k tomu, že jsem hrál s juniorem, příliš ne-
přicházelo v úvahu a o divočejší situace nebyla 
nouze.
Na úvod bych rád ukázal styl naší dražby. Běž-
ným závazkem byly 4♠ na lince EW, které vět-
šina hlavních hráčů splnila. Jdou sice dvakrát 
porazit, když například sever vynese ♥K, jih jej 
převezme esem, zahraje ♣A a ♣10, aby namar-
koval ♥J, a sever jej přepustí na další snap. To se 
ale stalo jen na jednom stole a u nás jsme tomu 
raději předešli již dražbou.

Rozdání 6/II

IMP

Dealer: E

♠ 973

♥ KQ32

♦ 1096532

♣ –

♠ AK104

♥ 109

♦ AK

♣ J9864

N ♠ QJ52

♥ 654

♦ Q74

♣ KQ3

W E

S

♠ 86

♥ AJ87

♦ J8

♣ A10752

W N (Scháňka) E S (Fořt)

pas 1♣

pas 1♥ pas 2♥

pas 3♦ pas 3♥

Zahájil jsem na pěkných (jak se mi zdálo) 10 
bodů a západ zvolil traping pas. Partner místo 
klasického 1♦ zvolil 1♥ a to jsem zvýšil jen na 
2♥, soudě, že mám minimum. Když soupeř ne-
zasáhl v prvním kole, má nyní už jen šanci na 
reopen. Tomu ale partner takticky předešel tím, 
že učinil pokus o hru, žádostí o doplnění v ká-
rech. I zde jsem konzervativně nedoložil hru, 
ale to již na výsledek nemělo vliv. Splnit 3♥ sice 
nemůžeme, ale 9 IMP jsme přesto získali.
Zajímavá byla i následující partie z prvního 
kola, kde jsem měl ve svých rukách přesun 
mnoha IMP.

W N (Fořt) E S (Scháňka)

pas 1♠

pas 2♥ pas 2♠

pas 3♣ pas 5♣
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Rozdání 10/I

IMP

Dealer: E

♠ 72

♥ AJ987

♦ A62

♣ A104

♠ QJ1083

♥ Q10

♦ KJ985

♣ Q

N ♠ 4

♥ K6532

♦ Q107

♣ 8765

W E

S

♠ AK965

♥ 4

♦ 43

♣ KJ932

Populárním závazkem byly 4♠ z jihu, které ale 
proti běžné obraně neměly šanci. U nás se draž-
ba (proč se tomu nedivím?) vyvíjela jinak.
Zahajujeme na čtyřlisty a tak partner svými 2♠ 
ukázal zatím jen pětilist a minimum. Vše jsem 
zamotal vědeckou hláškou 3♣. Nelíbilo se mi 
napálit 3 BT (v praxi nejlepší závazek), když ješ-
tě nevím, zda by přeci jen 4♠ nebyly lepší. Inu, 
chtěl jsem se něco dozvědět a dozvěděl jsem se 
to. Nejhorší jsou splněná přání. Závazek je to ale 
dobrý, stačí jen také dobře sehrávat. 
Kárový výnos by byl nepříjemnější, ale východ 
vynesl svůj singl pik. Stále se mi jeví, že správ-
ná strategie je přebít piky (to je ostatně pravda). 
Jistím se proti singlu a hraji srdce do esa (západ 
přidává desítku) a pak pokračuji malým pikem. 
Východ snapuje do prázdna a vrací již káro, to 
beru esem a hraji srdce. Východ nepokrývá, 
takže zahazuji káro a zdvih bere západ. Ten sa-

mozřejmě vrací pik. Když poznám, jak jsou kar-
ty, stále ještě splním. Snapnu například esem a 
pak zahraji tref do krále. To první jsem udělal, 
ale to druhé již ne, takže jsem spadl. 
Klíčové zahrání bylo v  druhém zdvihu, když 
západ přidal ♥10, položit kluka. Nic nemohu 
ztratit, a když pak vše uhodnu (což vyplyne veli-
ce přirozeně), splním dokonce +1. Takže ztráta 
8 IMP místo zisku 9 IMP.
Další zajímavou partií jsme začínali 2. kolo.

W N (Fořt) E S (Scháňka)

1♦

pas 1♠ pas 1 BT

pas 3♠ pas 3 BT

pas pas pas

Rozdání 7/II

IMP

Dealer: E

♠ KJ10962

♥ K76

♦ 3

♣ 985

♠ Q8743

♥ 83

♦ K1087

♣ Q4

N ♠ –

♥ QJ1095

♦ QJ4

♣ KJ1073

W E

S

♠ A5

♥ A42

♦ A9652

♣ A62

Ukázal jsem pěkný šestilist pikový a partner, 
který vidí zřetelných šest pikových zdvihů a tři 
esa, jako jediný na sále zvolil 3 BT. Západ, kte-
rému jsme dražili jeho barvy, šťastně zvolil lepší 
z nedražených a vynesl ♣Q. Martin by ke splnění 
musel vzít právě druhé kolo. To se bohužel ne-
podařilo a tak přišla ztráta 11 IMP místo zisku 
5 IMP.
Jarda Holý na této partii dražil běžnější 4♠ 
z jihu. Ač to na první pohled vypadá, že musí-
me odevzdat dva trefy, srdci a pik, během hry se 
deset zdvihů vyloupne téměř samo. Hlavní hráč 
odehraje trumfové eso a jednou impasuje piky. 
Následně snapne dvě kára a přitom stáhne své 
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vysoké zdvihy. Na závěr si počká s ♠KJ na devá-
tý a desátý zdvih. 
Jarda ale vzal kárový výnos v ruce a správně 
se hned pokusil vypracovat páté káro, na které 
asi bude třeba zahodit jeden ztrátový zdvih. Po 
karovém snapu přešel srdcem do ruky a snapl 
další káro. Při běžné rozloze trumfů je již partie 
splněná a tak Jarda, aby nenechal ve hře mnoho 
trumfů a zároveň šetřil přechody, zahrál ze stolu 
♠K. Když východ nepřiznal, plán se najednou 
zhroutil. Vytrumfovat již nejde a k odhozu také 
nedojde, protože západ snapne páté káro ma-
lým trumfem.
Naštěstí měl Jarda záložní plán „B“, který nave-
nek vypadal přesně stejně jako plán „A“. Ještě 
dvakrát přešel do ruky svými esy a ještě dvakrát 
zahrál káro do snapu. Tím pátým kárem vyrobil 
poslední trumf stolu En Passant.
Poslední zajímavé rozdání 2. kola:

Rozdání 13/II

(IMP)

Dealer: N

♠ AJ8643

♥ J

♦ 6

♣ J9872

♠ –

♥ AK109854

♦ A73

♣ 104

N ♠ K7

♥ Q72

♦ K1098

♣ AQ53

W E

S

Výnos: ♥ J ♠ Q10952

♥ 3

♦ QJ542

♣ K6

W N E S

2 ♦1

pas 2 ♥2 4 ♥ pas

4 BT3 pas 5 ♣4 pas

6 ♥

Pojďme nejprve k dražbě. Jak zahájíte list na seve-
ru? Nabízí se buďto jednobarevný blok v pikách 
nebo dvoubarevné zahájení 2♠ (piky a levná). 
Vzhledem k šestilistu pikovému a „kvalitě“ barev 
jsem se přiklonil k jednobarevnému zahájení, po 
němž soupeři dospěli do srdcového slemu.

Nutno podotknout, že tím u našeho stolu draž-
ba neskončila, jih se rozhodl odbránit srdcový 
slem 6♠ a spadl třikrát za -800. 
A nyní k sehrávce – jak budete sehrávat po vý-
nosu klukem srdcovým. V partii máte 11 zdvi-
hů shora a spoustu šancí na dvanáctý zdvih. 
Jednou z možností trefový impas, další dvojitý 
kárový impas (u něj se dokonce můžete rozhod-
nout, že ho budete hrát na kteroukoli stranu). 
Navíc jsou zde skvízové možnosti. 
Dejme tomu, že vezmete zdvih esem v  ruce a 
zahrajete káro do desítky. Jih vezme a vrátí pik 
– snapnete a vy zkusíte odehrát zbytek trumfů. 
Skvíz vám ale nevyjde, protože obě skvízové kar-
ty (trefovou dámu a károvou devítku) máte na 
stole a odhazujete před obráncem, který je drží. 
Pokud ale vezmete zdvih na srdcovou dámu 
na stole a zahrajete károvou desítku s úmyslem 
ji propustit, vše vypadá jinak. I když by tento 
zdvih vzal sever, máte nyní hrozbu károvou sed-
mou v ruce a skvíz proti jihu funguje. 
V  našem rozdání je vše ještě prostší – pokud 
jih  nepokryje desítku károvou, tak na ni vez-
mete zdvih, a když ji pokryje, vypracujete káro 
na odhoz. Je vidět, že obrana 6♠ se vyplatila. 
Na všech stolech, kde se hrál závazek 6♥, byl 
splněn, nutno však podotknout, že většinou po 
přímo zadávajícím stažení esa pikového nebo 
po kárověm výnosu, kde HH mohl vypracovat 
kárový zdvih. 
Složitější je situace po trefovém výnosu, kde HH 
nesmí zahrát impas dámou. Pustí-li do desítky, 
je rázem vypracován tref na odhoz kára, dá-li 
eso, je možno stáhnout všechny trumfy – jih 
si nechá krále trefového a tři kára QJx. Nyní je 
vpuštěn na krále trefového a musí zadat kárový 
zdvih (vynese-li však např. kluka kárového, je 
nutno přečíst, že i má i dámu, pokud si sever do 
koncovky ponechá to své jediné káro, aby situ-
aci neprozradil). 

1 slabá varianta Multi 2 do barvy 3 RKCB 4 0 nebo 3 esa z pěti
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Přebor ČBS s TOP hodnocením
Vladimír Nulíček

Poprvé v  hotelu Duo a poprvé s novým hracím 
systémem se hrálo letošní Mistrovství republiky 
párů s  topovým hodnocením. Celkové pořadí 
ovládly letos juniorské páry, což je jistě příslibem 
pro budoucnost českého bridže. 

Přebor se hrál na sedmdesát rozdání, tedy 
sedm kol po deseti rozdáních ve dvou dnech. 
Hned po prvních kolech se do popředí dosta-
ly juniorské páry a ty si svá místa i udržely.

V první desítce se umístili:

Poř. Pár Celkem

1. Bouřa-Králík F. 59,17

2. Králík J.-Žylka 57,58

3. Erde-Scháňka 56,79

4. Černá-Kurka 56,47

5. Bahník O.-Barnet 54,84

6. Kopecký-Macura 54,64

7. Hoderová-Šlemr 54,33

8. Kučera-Winter 54,33

9. Kupková-Emmer 54,31

10. Erdeová-Hnátová 54,21

Cavendish 2012
Tomáš Fořt

Letos poprvé se známý turnaj Cavendish pořá-
dal mimo USA v  Monte Carlo. A je možné, že 
v budoucnosti se bude hrávat pravidelně střídavě 
v Las Vegas a právě v Monte Carlu. Turnaj není 
vůbec levnou záležitostí, ale přesto se jej zúčast-
nilo 20 špičkových týmů a 58 párů.

Turnaj týmů se hrál dnes již všeobecně použí-
vaným systémem kvalifikace švýcarem a finále 
K.O. Tentokrát bylo ale finále jen dvoučlenné bez 
čtvrtfinále a semifinále. Zbytek týmů dohrával 
švýcara. Na prvních třech místech se umístili:

 ■ 1. Zimmermann – Multon, Helgemo - Hel-
ness, Fantoni - Nunes

 ■ 2. Cronier - de Tessières, Frey - Palau – 
Allavena

 ■ 3. Fisher - Schwartz, Birman - Padon
V párech bylo podobné uspořádání. Po čtyřech 
kvalifikačních kolech postoupilo prvních 12 do 
finále “A“ a další hráli finále “B“ a “C“. Pořadí na 
čele finále “A“:

 ■ 1. Fisher - Schwartz
 ■ 2. Cronier - Quantin
 ■ 3. Mahmood - Madala
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Dealer: W

Všichni v první

Týmy (IMPy)

♠ J1065

♥ –

♦ AQJ82

♣ 9762

♠ A7

♥ J103

♦ K1097

♣ QJ103

N ♠ KQ42

♥ AKQ9852

♦ –

♣ AK

W E

S

♠ 983

♥ 764

♦ 6543

♣ 854

W De Tessières N Fantoni E Cronier S Nunes

1♦ pas 1♥ pas

1 BT pas 3♥ pas

3♠ pas 7♥ pas

pas pas

Jen co Cronier zjistil, že partner má ♠A, skočil 
na velký slem. Na druhém stole ale došlo k ne-
dorozumění.

W Helgemo N Frey E Helness S Allavena

1♣ 1♦ 2♥ pas

2♠ pas 3♦ pas

3 BT pas 5♦ pas

5♠ pas 7♠ pas

pas pas

Helness to po zápase komentoval: „Hrajeme 
velice přirozený systém, a tady je vidět důvod 
proč.“ Zde ale v jejich dražbě měli bohužel vý-
jimku a 2♥ ukazovaly pikovou barvu, na což 
Helness zapomněl. Vzal pak partnerovy 2♠ 
jako přirozené a neštěstí bylo hotovo.
Série velkých slemů pokračovala i turnaji párů.

Na rozdíl od jiných turnajů bylo v tomto velmi 
mnoho velkých slemů. Tak si prohlédněme, jak 
si s některými z nich závodníci poradili. A kvůli 
prostoru vybereme jen ty srdcové.

Dealer: N

NS ve druhé

Týmy (IMPy)

♠ J1032
♥ –
♦ 1032
♣ J108532

♠ AK65
♥ 8
♦ AKQ854
♣ 94

N ♠ 97
♥ AKQ1097652
♦ 96
♣ –

W E

S

♠ Q84
♥ J43
♦ J7
♣ AKQ76

W Duboin N Cronier E Sementa S De Tessières

pas 1♥ pas

2♦ pas 3♥ pas

3♠ pas 4♣ pas

4 BT pas 6♣ pas

7♥ pas pas pas

3♥ ukázala pevnou barvu, 3♠ a 4♣ byly cue-
-bidy a 6♣ ukázalo šikenu a dvě klíčové karty. 
V podání italských hvězd to vypadá snadně, ale 
na druhém stole Palau zahájil 4♥ a Allavena pa-
soval, což přineslo týmu Lavazza 14 IMP.
Ale ani na některých jiných stolech se velký 
slem vydražit nepodařilo.

W Multon N Martens E Zimmermann S Filipowicz

pas 1♥ 2♣

2♦ 5♣ 5♥ pas

6♥ pas pas pas

Palau nebyl sám, kdo zahájil 4♥, připojilo se 
k němu ještě 6 dalších, kteří také skončili na hře 
a stejně tak jen 7 párů vydražilo 7♥. Velký slem 
vydražily ještě dvě další dvojice, ale ty hrály 
7 BT, samozřejmě „only six down“.
A tady je další velikán. V tomto rozdání 7♥ ale 
17 z 20 párů vydražilo. V souboji dvou prvních 
týmů však došlo ke katastrofě. 
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Dealer: N
NS ve druhé
Týmy (IMPy)

♠ Q652
♥ J6
♦ 73
♣ K10962

♠ –
♥ AKQ10874
♦ Q54
♣ A53

N ♠ J87
♥ 9
♦ AK10986
♣ Q74

W E

S

♠ AK10943
♥ 532
♦ J2
♣ J8

A ještě jednou 7♥ v rozdání, které rozhodovalo 
o vítězi párového turnaje.

Dealer: N
EW ve druhé
Týmy (IMPy)

♠ 54
♥ 10
♦ J109743
♣ K976

♠ A872
♥ AJ3
♦ AQ62
♣ A10

N ♠ KQ10
♥ KQ765
♦ K8
♣ 432

W E

S

♠ J963
♥ 9842
♦ 5
♣ QJ85

W 
Quantin

N 
Grue

E 
Cronier

S 
Del’Monte

2♦ 2♥ pas

3♦ pas 3 BT pas

4♣ kontra pas pas

rekontra pas 4♥ pas

4 BT pas 5♦ pas

5♠ pas 5 BT pas

6♦ pas 6♠ pas

7♥ pas pas pas

Kluk pikový nevypadl, ani žádný skvíz se ne-
konal. Cronier-Quantin tak spadli, a to je stálo 
první místo v párovém turnaji. 

Počítejte – 2. část
Vladimír Nulíček

V minulém článku jsme si na několika příkladech 
ukázali, že počítání bodů, rozloh, zdvihů apod. se 
v bridži opravdu vyplácí. Dnes bych chtěl uvést 
pár dalších příkladů.

Příklad 4

W N E S

1 ♥ 1 ♠

pas 4 ♠ pas pas

Týmy (IMP)

Dealer: E

Závazek: 4♠ 

♠ AQ9

♥ 765

♦ A432

♣ K102

N

W E

S

Výnos: ♥J ♠ K10865

♥ 842

♦ K7

♣ AJ5

Domácí soutěže | Sehrávka
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Výnos klukem srdcovým východ převzal a stáhl 
srdcové AKQ, západ na druhé a třetí srdce od-
hodil dva malé trefy. Východ odešel pikem a vy 
stahujete pikové AKQ, východ přidává pikové-
ho kluka, západ dva malé piky, na třetí pikový 
zdvih odhazuje další malý tref. Jak budete se-
hrávat dále?

Příklad 4 – řešení
Úspěch sehrávky závisí na uhodnutí trefové 
dámy. Protože východ zahájil dražbu a zatím 
ukázal deset figurových bodů, je favoritem na 
držení trefové dámy bezpochyby on. Spolehne-
te se na tento úsudek nebo si šance na splnění 
závazku můžete zvýšit?
Vždy je lepší odložit klíčové rozhodnutí v partii 
na co nejzazší moment. Před zahráním trefové-
ho impasu můžete zahrát krále a eso kárové a 
snapnout si káro v  ruce. V  naší partii východ 
postupně přidá dvě malá kára a na třetí káro dá 
dámu. Už víte, jak budete hrát trefy? 
Obránce na východě ukázal šest srdcí, tři piky 
a tři kára, zbývá mu tedy nanejvýš jeden tref. 
Odehrajete tedy eso trefové, co kdyby tím singl 
trefem byla dáma, a následně impas proti zápa-
du. Celé rozdání:

Týmy (IMP)
Dealer: E
Závazek: 4♠ 

♠ AQ9
♥ 765
♦ A432
♣ K102

♠ 32
♥ J
♦ J1095
♣ Q87643

N ♠ J74
♥ AKQ1093
♦ Q86
♣ 9

W E

S

Výnos: ♥J ♠ K10865
♥ 842
♦ K7
♣ AJ5

Příklad 5

W N E S

pas pas pas 1 ♦

1 ♠ 2 ♦ pas pas

Příklady převzaty z anglického originálu „Counting at Bridge“ od Larryho Mathenyho.

Párový turnaj

Dealer: W

Závazek: 4♠ 

♠ J974

♥ J10

♦ AJ843

♣ J6
♠ KQ1052

♥ Q95

♦ 62

♣ K97

N

W E

S

Výnos: ♠ K 

Pojďme se nyní podívat na jedno rozdání z po-
hledu obránce. Na zahájení jihu  1♦ (4+list) 
zasáhl obránce na západě 1♠ a po 2♦ severu 
licitace vyhasla. Hraje se ale párový turnaj, kde 
každý zdvih hraje roli – je nutno se tedy na se-
hrávku i obranu maximálně soustředit.
Obránce vynesl pikového krále, kterého HH vzal 
v ruce esem a obrátil hned pik. Západ vzal piko-
vou dámu (východ přiznal pik) a zahrál srdce do 
krále svého partnera. HH vzal esem, stáhl eso a 
krále kárového (od východu spadla dáma) a ode-
šel srdcí. Západ bere zdvih na srdcovou dámu. 
Co zahrajete z pozice západu k dalšímu zdvihu?  

Příklad 5 – řešení
V  partii západ zahrál devítku srdcovou. HH ji 
snapl na stole, zahrál trumf do ruky a na srdco-
vou osmu zahodil tref na stole. Následně již vy-
dal pouze jeden trefový zdvih a splnil +2 za 130 
bodů, což mu dalo téměř 90% výsledek v páro-
vém turnaji, když většina HH brala pouze 110 za 
2 kára s jedním nadzvihem, když si obrana stáhla 
dva trefové zdvihy, jedno srdce a jeden pik.
Jak měl obránce na západě vědět, že po vzetí 
srdcové dámy může bezpečně zahrát tref? Obá-
val se toho, že jih mohl mít AQ v trefech.
Klíč je opět v počítání. HH ukázal eso pikové, 
krále kárového a eso srdcové, tj. 11 bodů. Měl 
jenom 4 kára a ukázal rovněž dva piky, a pro-
to musí mít pravidelnou rozlohu (3442 nebo 
4432).  Kdyby měl i celé AQ v  trefech (nebo 
jen eso), měl by 17 (resp. 15) bodů a zahájil by 
bezpochyby 1BT. Je tedy zcela bezpečné zahrát 
tref a stáhnout včas A a K trefového předtím než 
HH vypracuje srdcovou osmičku na odhoz tre-
fu ze stolu.

Sehrávka
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Celé rozdání:

Rozdání 4

Párový turnaj

Dealer: W

Závazek: 4♠ 

♠ J974

♥ J10

♦ AJ843

♣ J6

♠ KQ1052

♥ Q95

♦ 62

♣ K97

N ♠ 83

♥ K732

♦ Q10

♣ A10532

W E

S

Výnos: ♠ K  ♠ A6

♥ A864

♦ K975

♣ Q84

Příklad 6
Poslední přiklad se týká opět počítání v obraně.

Rozdání 2

♠ 10653

♥ KJ4

♦ Q4

♣ A965

N

W E

S

Párový turnaj

Dealer: E

Závazek:3BT

Výnos: ♦ 10

♠ AQ9

♥ 106

♦ K10975

♣ Q43

W N E S

1 BT pas

2 ♣ pas 2 ♥ pas

3 BT pas pas pas

Po zahájení 1BT a Staymanu hrají soupeři 3 BT. 
Jiný než kárový výnos nevypadá příliš atrak-
tivně, takže vynášíte károvou desítku (výnosy 
2/4). HH dává ze stolu dámu, která drží zdvih, 
partner přidává dvojku (obrácené markování).  
HH hraje ze stolu tref ke králi do ruky a násled-
ně stahuje 4 kola srdcí – nejprve KJ ze stolu a 
následně AQ z  ruky, ze stolu odhazuje tref.  
Musíte dvakrát odhazovat a rozhodnete se pro 
dvě kára. HH následně hraje trefového kluka, 
pokrýváte dámou. HH bere esem trefovým na 

stole a hraje károvou čtyřku, z ruky dává kluka. 
Berete zdvih na krále a přemýšlíte co dál.

Příklad 6 – řešení
Opět se vyplatí trocha počítání. HH měl 4list 
srdcový a vypadá to podle shozu partnera do 
prvního zdvihu, že HH má i čtyřlist kárový. 
Vrácení kára by tedy bylo fatální – HH by udělal 
dva zdvihy na eso a osmičku. Zkusme ještě spo-
čítat body HH: ukázal AJ v kárech, AQ v srd-
cích a KJ v trefech, to je již 15 bodů. Protože 
na zahájení 1BT má mít 15-17 bodů, nemůže již 
mít krále pikového. Odehrajete tedy eso a dámu 
pikovou, od HH padá kluk. Hrajete tedy devít-
ku pikovou, HH ale nedává desítku a partner 
tedy nemůže převzít králem pikovým. Jediná 
vaše šance nyní je, že má partner desítku trefo-
vou (kdyby ji měl HH, měl by již devět zdvihů a 
asi by nezkoušel takovou „habaďůru“ v kárech). 
Hrajete tref a ANO – partner bere zdvih na de-
sítku a odehrává ještě pikový zdvih – bez dvou.
Je trochu divné, že HH při sehrávce rezignoval 
z trefového impasu, který by mu dal rovnou spl-
nění závazku, pokud by seděl, ale budiž, zkusil 
uhrát zdvih navíc v kárech. Narazil ale na bdě-
lou obranu, která věnovala trochu úsilí na počí-
tání bodů a rozloh.:

Rozdání 2

Párový turnaj

Dealer: E

Závazek:3BT

♠ K872

♥ 9753

♦ 62

♣ 1082

♠ 10653

♥ KJ4

♦ Q4

♣ A965

N ♠ J4

♥ AQ82

♦ AJ83

♣ KJ7

W E

S

Výnos: ♦ 10 ♠ AQ9

♥ 106

♦ K10975

♣ Q43
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bridge_2013-03.indd   33 04.03.13   11:53



34 Bridge|CZ březen 2013

Soustředění v Lauensteinu 4.–6. 1. 2013
Lucka Kohutová

Naše první reprezentantské soustředění 7.–9. 12. 
2012 proběhlo právě v německém Lauensteinu. 
Jelikož se jistě každému účastníkovi zamlouvala 
tamní příjemná atmosféra a pohostinnost Ine s 
Johnem, naše druhé soustředění se opět konalo 
na tomto místě, pouze s drobnou změnou osa-
zenstva. Zatímco náš dorostenecký reprezentant-
ský tým žádnou změnu neprodělal a hráli jsme 
ve složení Lukáš Kolek-Kuba Vojtík a Michal 
Botur-Lucka Kohutová, většina druhého (ze 3/4) 
juniorského družstva Franta Králík-Patrik Bou-
řa, Michal Kopecký-Erik Klemš svou účast odřek-
la, takže si na nás náš kapitán domluvil posily v 
podobě své sestry Martiny Voborníkové, Martina 
Scháňky a bridžového experta Vládi Macháta.

Hromadný sraz všech osmi bridžistů byl domlu-
ven na 18. hodinu v pátek 4. ledna. Z „na sebe 
navazujících technických“ důvodů byl odjezd 
asi 3x posunut, naštěstí jsme „už“ kolem sedmé 
nasedli v Praze u hlavního nádraží do auta a v 
plném počtu vyrazili směr německé hranice. 
Než jsme opustili Českou Republiku, někte-
rými z nás začaly zmítat pochybnosti ohledně 
orientačního smyslu našeho řídícího kapitána, 
takže jsme se pro jistotu věnovali všemu, jen ne 
sledování cesty. Navzdory všemu však Míšán-
kovi nelze upřít zásluhu, že nás do Lauensteinu 
všechny dopravil živé, zdravé a docela rychle.
Po jak jinak než vřelém uvítání ze strany Ine 
a Johna a rozdělení pokojů nás čekala výbor-

ná (překvapivě pálivá) večeře, po které jsme se 
s chutí pustili do prvních rozehřívacích partií. 
Podrobnější rozbory jsme nedělali, řekli jsme si 
pouze pár slov ke konkrétním rozdáním a rela-
tivně brzy jsme mohli jít na kutě.
Sobotního rána jsme si celí svěží pochutnali na 
tradiční lauensteinské snídani, odehráli sadu 
krabic na „probuzení“ a poté si pro nás Vláďa 
Machát s příspěním Michala připravil první 
přednášku. Rozebírali jsme pouze všeobecné 
dražební metody, až večer jsme obdrželi v tiš-
těné podobě dražební systém s transfery po 
zahájení 1♣, nad kterým jsme společně strávili 
spoustu času jeho prozkoumáváním a součas-
ným zjišťováním dražebních technik jednotli-
vých bridžových párů. Jelikož bylo k dispozici 
až nadměrné množství zábavy, do postelí jsme 
se úspěšně dostávali v intervalu asi od 1:30–
4:30, což se projevilo při naší ranní aktivitě. 
Michal, který sám vstával později, než se od něj 
očekávalo, samozřejmě neváhal použít svůj vel-
mi oblíbený a pro všechny „příjemný“ zvone-
ček, který probudil i ty, kteří nechtěli…
Po nějaké době, kdy se konečně všichni společ-
ně sešli u stolu, jsme odehráli poslední rozdá-
ní, při kterých jsme měli možnost si vyzkoušet 
nový systém. Nutno říct, že jsme se zahájení 1♣ 
dočkali a musím podotknout, že v dané situaci 
se opravdu systém vyplatil a určitě jsme namo-
tivováni ho začít nastálo používat. Nedlouho 
poté jsme se již pomalu začali připravovat na 

Bridžová mládež
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hromadný odjezd do Prahy, odkud se každý vy-
pravil svou cestou k domovu…
Na závěr bych chtěla poznamenat, že podle 
mě tato soustředění přinesou mnoho pozitiv-
ního nejen samotnému dorostu, ale i ostatním 
účastníkům těchto akcí. Určitě jsme si kvalitně 
zahráli, naše výsledky se oproti prvnímu sou-

Nečekaná šance
Martin Scháňka

Tohle rozdání mi přišlo ke konci jednoho týmové-
ho turnaje, kde jsme věděli, že o něco prohráváme 
a je tedy třeba trošičku pružit a tak jsem tedy po 
pěkné konstruktivní dražbě došel do závazku 6♥.

Týmy (IMP)

Závazek: 6♥

♠ AKx

♥ J10xxx

♦ Q8x

♣ xx
♠ QJxxx

♥ x

♦ Axxx

♣ xxx

N ♠ 109x

♥ xx

♦ J10x

♣ QJ10xx

W E

S

Výnos: ♠Q ♠ xx

♥ AKQxx

♦ K9x

♣ AKx

Po výnosu pikovou dámou jsem si trochu zana-
dával, že jsem to opět trochu přepískl, ale jak 
často o sobě říkám, já jsem přeci junior a chci 
hrát každý slem, který by tam mohl být.
Rozhodně klíčovým rozhodnutím v  této partii 
je uhodnout, na které straně je eso karové (ať 
už se  člověk rozhodne pro jakoukoliv linii se-
hrávky). Když jsem toto rozdání dával několi-
ka expertům, tak mi vesměs byla dána vždy ta 
samá odpověď: „Když mi to dáváš, tak tam asi 
něco bude, ale nic moc tam nevidím a zahrál 
bych to asi na dubl eso.’’ Jako první mě tato linie 
sehrávky napadla také, ale potom (tady je asi 
nutno podotknout, že to bylo asi po 6ti minu-
tách úporného přemýšlení) mě napadlo kouzlo.

Po vzetí ♠Q esem na stole jsem odehrál dvě 
kola trumfů a káro z ruky do dámy následované 
třemi koly trefů a dalšími dvěma koly srdcí do 
této koncovky:

Týmy (IMP)

Závazek: 6♥

♠ Kx

♥ –

♦ 8x

♣ –
♠ Jx

♥ –

♦ Ax

♣ –

N ♠ 109

♥ –

♦ J10

♣ –

W E

S

Výnos: ♠Q ♠ x

♥ Q

♦ K9

♣ –

Teď na výnos ♥Q nemůže západ odhodit káro, 
takže odhazuje pik. Ze stolu zahazuji káro a teď 
má zase odhozové potíže východu.
Při této sehrávce je tam závazek vždy, pokud má 
východ ♦JT a zároveň má západ ♦A a maxi-
málně tři trefy. Dokonce se ani nepřipravuji o 
šanci na dubl eso.
Po partii jsem byl odměněn velkým úsměvem 
od partnera a svěžími +13 IMPy. Nicméně zá-
pas jsme nakonec stejně nevyhráli, když nám 
nepřálo štěstí v dalším slemu na poslední partii 
zápasu.

středění výrazně zlepšily a ke spokojenosti a 
pohodové atmosféře samozřejmě přispívá i pří-
jemné prostředí a vstřícný přístup Ine a Johna. 
Tímto děkuji našemu nej nej nej kapitánovi za 
jeho neocenitelnou snahu, podporu a v nepo-
slední řadě také za (možná krapet pomíjivé) ři-
dičské schopnosti, které projevil…) 
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Obyčejné rozdání
Julius Timar

Toto rozdání se hrálo v  BKP Praha dne 13. 9. 
2012 jako rozdání č. 22 s tím, že rozdání je oto-
čeno a hlavní hráč není východ, ale jih. Hrálo se 
na IMPy, nikoliv na topy. Rozdání je následující:

Rozdání 28
Týmy (IMP)
Dealer: S
Závazek: 3♥ 

♠ 85
♥ 98
♦ KQ7532
♣ Q43

♠ K764
♥ AQ762
♦ J9
♣ 72

N ♠ Q10932
♥ 1043
♦ 1084
♣ A9

W E

S

Výnos: ♥2 ♠ AJ
♥ KJ5
♦ A6

♣ KJ10865

Dražba byla následující:

W N E S

1 ♣

1 ♥ 2 ♦ pas 2 BT

pas pas pas

Sedíte na jihu a hrajete závazek 2 BT po výno-
su srdcové dvojky.  Výnosem získáváte srdcový 
zdvih, dále máte (asi) 6 kárových zdvihů a 1 pi-
kový – celkem 8 zdvihů, a tím můžete splnit zá-
vazek. Po pikovém výnosu jednou padnete (při 
dobré hře obrany).
Jak sehrával závazek hlavní hráč? Desítku srd-
covou vzal klukem, a rozehrál kára esem a ma-
lou ke králi stolu. Když oba soupeři přidali, ode-
hrál ještě dámu, na kterou musel něco odhodit 
– rozhodl se pro tref. Aby si ušetřil problémy 
s odhazováním, rozehrál dále ze stolu tref k de-
sítce na stole. Pak hrál z  ruky krále trefového, 
kterého by východ propustil, kdyby mohl - hro-
zil přechod trefem na stůl a odehrání dlouhých 
kár. Ale to nešlo, východ vzal esem trefovým a 
rozehrál srdce.  Západ v pohodě uhrál 4 srdcové 
zdvihy, a tím obrana skončila, hlavní hráč uhrál 
8 zdvihů a závazek byl splněn. 

Na tomto by nebylo až moc zvláštního. Srdco-
vý výnos není úplně ideální, snad by měl západ 
nést pik. Zajímavé bylo ale to, že sever – stůl – 
obvinil hlavního hráče, že měl pokračovat v ká-
rech a odehrát všech 6 zdvihů, na stůl není jistý 
vstup, a pak že by uhrál 9 zdvihů. Když jsem se 
zeptal – nyní vím, že nevhodně – co měl hlavní 
hráč odhazovat, řekl, že to je jedno, ale že měl 
radši odhazovat trefy, pak že by uhrál 1 srdce, 
6 kár, 1 tref a 1 pik, celkem tedy 9 zdvihů. Že si 
obrana uhraje 5 zdvihů – 4 srdce a 1 tref nějak 
nechtěl uznat a trval několikrát na svém.
Můj názor je ten, že hlavní hráč hrál docela dob-
ře, sehrávka nebyla moc obtížná, a pokud dob-
ří hráči dočetli až sem, mám pro ně problém. 
Představte si, že hlavní hráč skutečně odehraje 
po srdcovém výnosu šest kárových zdvihů, na 
které odhodí čtyři trefy. Co má ale odhazovat 
západ? Musí odhodit 4 karty – 2 piky a tref, ale 
co potom? Může odhodit pik a nechat si samot-
ného krále, nebo, a na tom se rozhodl, odho-
dil poslední tref, neboť srdci odhodit nemůže. 
Nyní hlavní hráč hraje ze stolu pik a východ při-
dá. Ať hlavní hráč hraje kluka nebo eso, uhraje 
si svých 8 zdvihů. Hlavní hráč se rozhodl zahrát 
eso, a západ přidá… 
A to je vlastně ta hádanka. Západ se musí roz-
hodnou poměrně rychle, jinak hlavní hráč hraje 
pik a dostane ho do nuceného výnosu. Odhodí 
proto krále. Hlavní hráč kapituluje a odevzdá 
posledních 5 zdvihů. 
Má západ odhodit krále pikového? Otázka je, 
kde je piková dáma. Měl-li ji východ, je to dob-
ře, má-li ji hlavní hráč, není to tak špatné, ale 
pouze hlavní hráč uhraje zdvih (zdvihy) navíc, 
porazit závazek již nelze. 
Zajímavý je pohled do zápisového lístku. 2  BT 
bylo splněno ze 14 zápisů pouze jednou, dále 
byly 3 zápisy 3 BT bez jedné, pak 2 BT + 3, ná-
sleduje 3 BT + 2 a 3 BT + 3. Nejzajímavější je ale 
zápis 5 kár ze severu + 1. Východ zřejmě vynesl 
trefové eso a tref, a místo aby nějaký tref snapl, už 
obrana nezískala ani zdvih. Bohužel. Po výnosu 
srdce nebo pik může obrana porazit 5 kár dva-
krát, po výnosu trefového esa může obrana po-
razit závazek jednou, potom by ale východ musel 
hrát srdce; ale když ten singl trefový tak svádí.

bridge_2013-03.indd   36 04.03.13   11:53



Bridge|CZ leden 2013 37Bridge|CZ březen 2013 Pozvánka

ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ  ♣ ♦ ♥ ♠  CZECH BRIDGE FEDERATION

pořádá:

Mistrovství republiky juniorských párů
(ročník 1988 a mladší)

Mistrovství republiky dorosteneckých párů
(ročník 1993 a mladší)

a také

Zimní juniorské soustředění – 12. ročník
(budeme se soustředit až do úplného soustředění)

Kde? Hotel BESKYD, v Trojanovicích, v Beskydech (nečekaně)
 Skvělá kuchyně, snídaně formou švédských stolů, vlídné zacházení, útulné pokojíčky.

Kdy? Sobota 23. 3. 2013 – sobota 30. 3. 2013. Snažil jsem se trefi t do velikonočních prázd-
nin. Přijeďte prosím všichni. 

Za kolik? 2 520 Kč s plnou penzí (360 Kč/den).

Doprava: Autobusem (z Frenštátu), zastávka je hned před hotelem. Od vlaku se dá dojít i pěšky.

Program: Obě mistrovství se uskuteční společně sobotu 23.3.2013, prezentace e-mailem nebo 
12.00 až 12.30, začátek 13.00. Startovné: 100.- Kč za pár. Dvojice junior-dorostenec, 
hodnotí se v kategorii juniorů. Soutěž bude dvoukolová. Konec lze očekávat před 
10. hodinou večerní. Dále bude probíhat celotýdenní týmová soutěž, párové soutěže, 
různé další showtěže a možná i nějaká ta teorie.

Ubytování: Spíše jak v hotelu. 

Přihlášky prosím do 10. 3. 2013. Použijte prosím stránky http://bkuh.eu/zjs
Budete-li pak potřebovat něco změnit, ozvěte se mi prosím.

Zcela zásadní upozornění: V přihláškách prosím uvádějte, máte-li nějaké speciální požadavky. 
přihlašuje se prosím jednotlivě.
V případě, že se do 10. 3. 2013 12.00 nepřihlásí alespoň 24 účastníků, bude soustředění zrušeno.

Na vaši účast se těší:  Michal Králík
   Jindřicha Pruchy 76
   686 00 Uh. Hradiště
   tel.: 575 753 113, 775 640 545
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Rádi bychom pozvali všechny bridžisty na již šestý ročník 
mezinárdního turnaje družstev ve Slavonicích. Vítáni jsou 
všichni hráči bez ohledu na bridžovou výkonnost.

Turnaj se odehraje systémem kvalifikace + finále. Přesné 
schéma turnaje závisí na počtu družstev a bude zveřejně-
no po uzávěrce přihlášek.
Hrací místnosti se nacházejí v renesančním sále hotelu 
Besídka a v restauraci hotelu Arkáda. Všechny hotely i 
hrací místnosti jsou umístěny v domech ze 16. století na 
hlavním náměstí ve Slavonicích.
Cenový fond turnaje tvoří výrobky z tradiční mařížské 
keramiky vytvářené na zakázku pro náš turnaj místními 
umělci.
Nově: Vítězné družstvo získá pozvání pro následující roč-
ník (ubytování v hotelu Arkáda + vklady).

Přihlášky, vklady
Cena za osobu, zahrnuje vklady do všech turnajů   

do 31. 3. od 1. 4.
Základní cena 450Kč 550Kč
Do 25 let 200Kč 300Kč

Vklady platí pouze čtyři hráči v týmu.

Poslední termín pro podání přihlášky je pondělí 15. 4. 
2013.
Hlásit se mohou čtyř- a vícečlenná družstva. Hráči, kteří 
hledají partnera nebo spoluhráče do družstva, se mohou 
obrátit na organizátory. Požadavky průběžně evidujeme 
a z volných hráčů se snažíme sestavit družstva tak, aby si 
každý zahrál.

Přihlášky vyřizuje Přemysl Posledník, 
e-mail p.poslednik@volny.cz, telefon 
+420 777 346 681. Upřednostňujeme 
komunikaci e-mailem.

O pohár města Slavonic 2013
Bridžový turnaj družstev 27. 4. – 1. 5. 2013

Program
Pátek, 26. 4. 19.00  Degustace vín
Sobota, 27. 4.  15.30  Zahájení turnaje
 16.00  První část týmového  
   turnaje
Neděle, 28. 4.  10.00  Ranní párový turnaj  
   jednokolový
 16.00  Druhá část týmového  
   turnaje
Pondělí, 29. 4. 10.00  Ranní párový turnaj  
   jednokolový
 16.00  Třetí část týmového  
   turnaje
Úterý, 30. 4. 16.00  Hlavní párový turnaj  
   1. kolo (26 rozdání)
 19.30  Posezení u ohně  
  s grilováním
Středa, 1. 5.  10.00  Hlavní párový turnaj  
  2. kolo (26 rozdání)
 14.00  Slavnostní zakončení
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