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Sicílie – Trapani – Marsala

 ■ Poloha:  Hotel je umístěn v klidné části 
letoviska. Vzdálenost od centra letoviska: 
5 km. Komplex se skládá z několika men-
ších budov. Klienti jsou ubytováni převážně 
v komplexu „Piscina“ s bazénem. Jednolůž-
kové pokoje jsou v budově Gardino.

 ■ Vybavení a služby: recepce, restaurace (viz 
foto), bar, zóna wi-fi ve společných prosto-
rách u recepce, venkovní bazén s možností 
odpočinku na lehátku, stolní tenis. 

 ■ Pláž: 300 m 

 ■ Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možnos-
tí přistýlky: balkón, telefon, TV + satelit, 
klimatizace, fén, sprchou/WC, za poplatek 
možnost využití trezoru a minibaru. Malý 
počet 1lůžkových a 4lůžkových pokojů. 

 ■ Stravování: Polopenze

Dospělá osoba dítě 2–11,99 let

14 790 Kč 6 650 Kč

 ■ ubytování 7 nocí v 2lůžkovém pokoji  
 ■ leteckou dopravu, transfery do hotelu       
 ■ folklórní sicilský večer s živou hudbou 

a typickou sicilskou večeří v hotelu 
 ■ letištní taxy a palivový příplatek   
 ■ stravování – polopenze 
 ■ lehátka a slunečník na hotelové pláži 

 ■ 1× denně turnaj – každý večer 
 ■ pojištění záruky pro případ úpadku CK
 ■ 1× organizovaný transfer do města Marsala/

Mazzara ke strávení volného času 
 ■ 3× týdně večer živá hudba
 ■ polodenní výlet do města Mazzara del Vallo 

(změna vyhrazena)

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

Dovolená 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 
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Hotel Delfino Beach****  25. 5. – 1. 6. 2013

 Pozvánka na 

PŘEBOR ČBS 
 s IMP hodnocením 

 

sobota 26. ledna 2013 
   

Účast: Turnaje se mohou zúčastnit členové ČBS se zaplacenými alespoň 
rekreačními příspěvky (resp. členové SBZ na základě vzájemné 
dohody)  

 

   

Místo konání: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, Praha 2  
   

Vklady: 150,-Kč za hráče   
   

Slevy: 50,-Kč za hráče do 25 let.  
   

Systém soutěže: 2 kolový párový turnaj s IMP-ovým hodnocením  
   

Propozice viz web ČBS 
 

 

Přihlášky: Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře na 
webu nebo e-mailem: mailto:bkp2@seznam.cz 

 

   

Ceny: První tři páry obdrží medaile, dále jsou vypsány peněžní ceny takto: 
1. cena  - 1500,-Kč;  2. cena 1000,-Kč;  3. cena 500,-Kč 
Vyplacení peněžních cen je podmíněno účastí min. 22 párů 
(podmínka, aby turnaj byl uznán jako Přebor ČBS) 

 

   

Harmonogram:   

   Prezentace:  sobota 26. 1. 2013 do 9.45 hod.  
   1.kolo:  10.00 – 14.00 hod  
   2.kolo:  bude dohodnuto před začátkem soutěže hod.  
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Bridžový klub Praha (BKP)
Vladimír Vondřich

Cílem rubriky Bridžový klub je představit v kaž-
dém čísle časopisu jeden klub, a tím zvýšit pově-
domí o bridžové historii a současnosti z různých 
míst České republiky a ukázat stávajícím, a hlav-
ně novým bridžistům možnosti klubu. V příštím 
čísle bude představen klub Trutnov, v  dalších 
pak klub Nekuřáci, Top Praha a Havířov. 

Historie klubu
Datum vzniku „Bridžového klubu Praha“, dopo-
sud největšího československého, nyní i českého 
klubu, se vztahuje k  létům 1958/59. Pokud by 
někdo doma našel publikaci „Učíme se bridž“ 
(systém Limit) napsanou členy klubu pány Po-
lákem a Švecem, našel by v ní též přesnější popis 
vývoje pražského bridže a jména i výsledky.
Začátky klubu a herní možnosti byly v té době 
komplikované, protože bridž stejně jako třeba 
tenis nesl nálepku  „buržoazního“ sportu, tedy 
sportu nežádoucího, o němž je lépe mluvit jen 
potichu.    
Šedesátá léta již však znamenala pro klub určité 
osvěžení, a to především v získání prostor pro 
hraní v  dietní restauraci „U  Bumbrdlíčků“ ve 
Vodičkově ulici, kdy úderem čtvrté hodiny od-
polední už přede dveřmi stepovalo několik nad-
šenců a usedalo ke komerčnímu bridži, mariáši 
nebo „kočce“, aby od šesti hodin hráli normální 
turnaje. Bylo to doba, kdy turnaje hráčů s koe-
ficientem 5-8 nebo 0-8 se hrály na 35 stolech, 
kdy skupinové soutěže se hrály ve stupních A 
až D po dvou  až čtyřech skupinách po deseti 
dvojicích a kdy pražská liga se hrála ve čtyřech 
stupních po deseti týmech. Pouhá účast na mis-
trovství republiky 51 párů (limitní počet) byla 
vyznamenáním a dokladem výkonnosti, proto-
že pro finalovou celostátní účast se hrála dvou-
stupňová kvalifikace mezi klubovými hráči.
Předsedou klubu byl v  té době Jáchym Sedlář, 
od kterého převzal veslo na dobu cca 25 let To-
máš Etlík. BKP byl prakticky jediným klubem 
v  Praze a pro celostátní soutěže byl jediným 
dodavatelem pražských hráčů. V týmech domi-
noval tým „STAR“, kde těžištní hráči byli Karel 

Textor, Michal Textor (syn) a dvojice Pepa Heg-
ner a Petr Jireš. Tento tým byl také mnohaletým 
mistrem republiky, kdy se v boji o titul střídal 
s  tehdy vynikající brněnskou  sestavou, v  níž 
vynikala dvojice Hanke/Laitner a občas brati-
slavským týmem vedeným Edou  Veleckým a 
Anatolem Filipem.
V párovém mistrovství byli častými adepty na 
titul mimo výše jmenované ještě klubové dvo-
jice manželů Sedlářových a někteří další, např. 
Tomáš Etlík, Vašek  Voráček, Jirka Štulc, Pavel 
Sajal a další.

Současnost klubu
Po roce 1990, kdy z  funkce předsedy BKP To-
máš Etlík odstoupil, bylo obdobím hledání, kdy 
mimo časté střídání hracích místností se  for-
moval i výbor BKP, který od roku  1996 začal 
vést Petr Vrkoč. Během pár let se výbor BKP 
stabilizoval a funguje ve stejném obsazení až do 
dnešních dní. Členy výboru BKP se stali Vladi-
mír Vondřich, Vladimír Machát, Jirka Kopřiva 
a Hanka Pokorná, kterou  v  letošním roce na-
hradil Bohouš Zajíček, který však  spolupraco-
val s výborem dobře deset let.
Mistrovským tahem této sestavy bylo získání 
současných klubových prostor v  Italské ulici 
před devíti léty. Výbor BKP se již dlouho zabý-
val myšlenkou získání trvalých prostor, protože 
nájmy všech restaurací, závodních klubů a ji-
ných prostor, byly stále dražší a bez potřebného 
zázemí a pohodlí.
Uvedené prostory byly tehdy skladištěm elek-
tromateriálu, zaprášeným s  rozbitou  betono-
vou  podlahou, po které přepravoval materiál 

Členové výboru BKP

V případě zájmu o seznámení veřejnosti s Vaším klubem v dalších číslech, kontaktujte prosím Janu Jankovou, email: jjankova@centrum.cz.

Bridžový klub
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motorový vozík tzv. „ještěrka“. Nicméně už tehdy 
jsme si uvědomovali, že vhodnost těchto prostor 
daných rozlohou  i umístěním v  těsné blízkos-
ti centra, by mohlo být naším splněným snem. 
Finanční dotace společnosti řízené několika na-
šimi klubovými členy pak  umožnila velkoryse 
tyto prostory rekonstruovat a vybavit v takovém 
standardu, jaký jsme do té doby nepoznali.
V  této souvislosti není možné nevzpomenout 
před nedávnem zemřelé Hanky Pokorné, která 
měla rozhodný podíl v  účasti na financování 
našeho klubu a i na jeho řízení. Svým přístupem 
byla zcela výjimečná a svou  ochotou  věnovat 
čas klubovým věcem zcela nenahraditelná.   
Příjemnost prostředí tohoto klubu  poskytuje 
možnost hraní bridže nejen členům BKP, kte-
rých je kolem tří set, i když při zápisech turnajo-
vých prezencí se lze potkat i s evidenčními čísly 
blížícími se dvěma tisícům, ale poskytuje volné 
hraní komukoliv, kdo projevuje zájem. 
Stálými hráči v prostorách BKP je i BK-Nekuřá-
ci a BK13, pravidelně jsou zde vítáni noví adepti 
bridže z  kurzů začátečníků vedených, mimo-
chodem velice schopně, Evou  Fořtovou  a ná-
sledně v kursech pro pokročilé, tzv. „bavlnce“.
Hrací dny v  klubu  jsou  pondělí až čtvrtek  a 
neděle. V pondělí se hraje již několik desetile-
tí pravidelně skupinová soutěž „A“ a „pražská 
liga“, což jsou soutěže s koncentrací těch nejlep-
ších hráčů v Praze, ve čtvrtek se hraje skupino-
vá soutěž „B“ a švýcarská soutěž dvojic, která 

umožňuje utkání mezi nejlepšími i slabšími 
hráči, systém sám po několika kolech jemně 
provede odpovídající selekci. Ve středu a v ne-
děli jsou pak párové soutěže pro příchozí. Hraní 
probíhá pod dohledem kvalifikovaných roz-
hodčích, výsledky se zapisují do elektronických 
přenosových krabiček, z  nichž jde impuls pří-
mo do počítače a výsledky, včetně zobrazených 
namíchaných rozdání, jsou  vydávány hráčům 
ihned po skončení turnajů. Efektní je i zobra-
zení celkových nebo průběžných výsledků na 
nástěnné obrazovce v první klubové místnosti.
Z  hlediska úspěšnosti hráčů klubu  je možné 
konstatovat, že celá reprezentace i mistři ČR,  
týmoví i pároví v dospělých soutěžích, jsou pře-
vážně z tohoto klubu anebo v tomto klubu  pra-
videlné soutěže hrají.
Na přístupu  vedení BKP je cenné, že výbor 
si dokázal vytvořit dlouhodobě velmi dobré 
vztahy s  majitelkami prostor, čehož dokladem 
je letošní prodloužení nájemní smlouvy až do 
roku  2020 s  opčním právem dalšího prodlou-
žení a stabilizace nájemného, které měsíčně 
činí několik desítek tisíc korun. Zvážíme-li ještě 
vyrovnanost ročních rozpočtů a vytvoření do-
statečných rezerv pro udržení klubu i pro jed-
norázové nepředpokládané náklady případně 
potřeby, můžeme věřit, že BKP i jeho prostory 
mohou hostit svoje členy i všechny další brid-
žisty ještě mnoho budoucích let.

Eva Bahníková
Vladimír Nulíček

Do rubriky Bridžová osobnost jsme tentokrát po-
žádali o rozhovor dlouhodobou českou reprezen-
tantku Evu Bahníkovou.

Jak dlouho hraješ bridž?
Bridž hraji od svých sedmnácti let. Bridž jsem 
začala hrát v minulém století a někdy mi připa-
dá, že i v minulém životě.

Jaké byly tvé bridžové začátky?
Na chmelové brigádě jsme se rozhodly s  mojí 
kamarádkou  a spolužačkou  Janou  Erdeovou, 
že bychom se chtěly naučit hrát bridž. Sho-

dou  okolností matčina spolupracovnice hrála 
bridž a prozradila nám, kde se hraje a že od září 
začíná kurs pro začátečníky. A tak jsme se vyda-
ly do restaurace Olympie na Pankráci…

Co považuješ za svůj dosud největší bridžový 
úspěch?
Za první bridžový úspěch považuji, když jsme 
po skončení kursu začaly hrát s  Janou nedělní 
odpolední turnaje v  restauraci Olympie a po-
prvé jsme neskončily poslední. Za ta dlouhá 
léta jsem vyhrála mnoho turnajů, Velkých cen 
a přeborů; některé výhry v zahraničních turna-

Bridžová osobnost
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jích byly i finančně zajímavé.  Nicméně největší 
radost jsem měla, když při vyhlašování výsled-
ků turnaje mixových týmů v Pule v roce 2009 se 
za hudby Queen We are the champions ozvalo: 
„The winner is team Praha – Bahnikova, Bah-
nik, Svobodova and Svoboda“. Potěšilo mě také, 
že v letošním bulletinu v Pule vyšel dvoustrán-
kový rozhovor s naším týmem. Za další úspěchy 
považuji postupy do finále mixových párů v le-
tech 1998 a 2009 v Aachen a v San Remu a 18. 
resp. 20. místo ve finále. 

Čeho bys chtěla v bridži ještě dosáhnout?
Nemám žádné konkrétní cíle. Chtěla bych se 
samozřejmě ještě zlepšovat a umísťovat se na 
předních místech. Je totiž příjemné, když zazní 
při vyhlašování výsledků mé jméno a Jana mě 
fotografuje na nástěnku  (dvakrát, kdyby se to 
nepovedlo).  Je pro mě rovněž důležité, aby byla 
při turnaji pohoda a měla jsem radost ze hry, i 
když se zrovna v danou chvíli nedaří.

Co ti dal bridž pro život?
Jestliže Milan Macura napsal, že bridž je nedíl-
nou součástí jeho každodenního života, tak pro 
mě to platí dvojnásob. Jak  jistě všichni vědí, 
bridž hraje můj manžel, tchán, synové, dnes už 
bohužel aktivně jenom Ondra. Snad polovina 
našich hovorů doma se týká bridže. („Co bude, 
prosím tě, k večeři?“ „Představ si, že máš krále 
pikového…“) Na bridži jsem také nalezla spous-
tu přátel, bohužel v posledním roce také ztratila. 
Snažím se zúčastnit všech domácích soutěží a 
turnajů a mám také pár oblíbených v zahraničí. 
Top zahraniční turnaj je pro mě bridžový fes-
tival v Pule a je škoda, že se ho účastní pouze 
málo hráčů z Čech. Takže malá propagace: je to 
asi největší turnaj v Evropě. Hraje se tam kaž-
dý den jiná soutěž: IMP párový turnaj, mixový 
párový turnaj, mixové týmy, board-a-match, 
dvoudenní týmový a dvoudenní párový turnaj.  
Koná se na začátku září a je to krásná příležitost 
spojit pobyt u moře s hraním bridže.  

Co považuješ v bridži za nejdůležitější?
Nevím, jestli je to přesně odpověď na tuto otáz-
ku. Bridž je jedním z mála sportů, kde se setká-
vají v  jednom turnaji hráči různých věkových, 
sociálních a výkonnostních skupin. A při tom 
každý z těchto hráčů si najde něco, co ho k bri-

dži poutá a proč ho rád hraje. Dokonce každý 
může i vyhrát, ačkoliv  je ve startovním poli i 
řada mistrů. V málokterém sportu se také mů-
žete přímo setkat s nejlepšími hráči a zahrát si 
proti nim. V tomto je bridž skutečně výjimečný.
Pokud jde o nejdůležitější vlastnost úspěšného 
hráče, domnívám se, že jedna z  těch oprav-
du  významných je nevzdávat se předčasně. Je 
potřeba skutečně hrát až do úplného konce a 
mám řadu zkušeností, kdy jsem právě v posled-
ních rozdáních nahrála cenné IMPy či procenta.

Co bys poradila začínajícím hráčům?
Když jsem začínala hrát, řekl mi jeden zkušený 
hráč, že po roce si člověk myslí, že bridž umí a 
po deseti letech zjistí, že ho stále neumí. Po více 
než třiceti letech hraní zjišťuji, že ho stále neu-
mím a stále se učím něco nového.  Bridž je běh 
na dlouhou trať a je třeba ho nevzdávat. Na dru-
hou  stranu  pokud někdo nemá přehnané am-
bice, pak může ihned po absolvování úvodního 
kursu  strávit mnoho příjemných chvil hraním 
bridže s přáteli.

Jaká je tvoje oblíbená bridžová kniha?
Doma máme plnou knihovnu bridžových knih. 
Moje nejoblíbenější je kniha od Sabine Auken 
– I love this game. Autorka zde rozebírá po-

Bridžová osobnost
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sledních 16 rozdání finále Venice Cupu v roce 
2001 mezi družstvy žen Německa a Francie za 
stavu, kdy Němky prohrávaly s Francouzkami o 
47 IMP.  Vedle popisu, jak se německému druž-
stvu  postupně dařilo zpět získávat ztracené 
body až ke konečnému vítězství o 2 IMP, předá-
vá své zkušenosti, uvádí další zajímavá rozdání 
ze své kariéry a zabývá se některými obecnými 
bridžovými tématy. 

Co považuješ za svou největší slabinu v bridži?
Za svou největší slabinu považuji hru partnerů 
(smích).  Jinak za svou největší slabinu považuji 
nesoustředěnost a zbrklost. Sabine Auken vy-
světluje ve své knize, proč jsou muži lepší hráči 
bridže. Muži se podle ní dokážou  zaměřit na 
jeden problém, zatímco ženy spíše dělí svou po-
zornost mezi více záležitostí. Muži mají lepší 
schopnost zapomenout na své okolí a plně se 
soustředit na rozdání. Na druhé straně jsou zce-

la neschopní dělat více než jednu  věc ve stej-
nou  dobu. Ženy si všímají všeho okolo sebe a 
nic a nikdo nemůže uniknout jejich pozornosti. 
Ženy jsou  schopny v  jeden okamžik  telefono-
vat, vařit, uklízet a ještě se věnovat dítěti. Kvůli 
tomu je však pro ně mnohem obtížnější věnovat 
koncentraci pouze jedné věci a nemyslet na nic 
dalšího. Což pro mě platí v plném rozsahu. Pa-
matujete si vy snad, kdo co měl na sobě během 
posledních deseti velkých cen?

Kdybys mohla začít znovu, co bys ve své bridžo-
vé kariéře udělala jinak?
Nevím, jestli bych něco měnila. Snad ani ne. Je-
dině je mi líto, že se v době, kdy jsem začínala, 
nesmělo jezdit na západ. Jediná možnost potkat 
zahraniční hráče byla na turnajích v Polsku, a i 
tam se smělo pouze na pozvání.
Závěrem bych chtěla říci, že rozhodnutí hrát 
bridž bylo tím nejlepším v mém životě.

Dražební soutěž 
Tomáš Fořt

Dražební soutěž probíhá paralelně jako doposud 
na internetu. Pokud se chcete vyhodnocení testů 
zúčastnit, zaškrtněte prosím své odpovědi do for-
muláře na webových stránkách www.bridgecz.cz/
Drazba.htm nebo napište email na adresu fort@
email.cz. Pokud není uvedeno jinak, soupeři dra-
ží přirozeně na základě Standard American, tedy 
drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné bloky.

Zadání

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

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

Problém 3
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy.

W N E S
1♥ kontra ?

Jih:   ♠62   ♥A9   ♦QJ8752   ♣A72

Řešení z minulého čísla

Problém 1
Oba v první, rozdával Sever, týmy.

W N E S
pas 1♦ ?

Jih:   ♠86532   ♥A53   ♦A96   ♣A7

Bridžová osobnost | Dražební soutěž

1 Nejsilnější zahájení, 21+ nepravidelné nebo 23+ pravidelné  2 Negativka, méně než 1½ hracího zdvihu
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Michal Kopecký: Kontra. Něco dražit chci, pro-
tože mám 12 bodů. 1♠ je příšerný, kontra mi 
přijde úplně normální a 100% akce, ve 2. hře s 
partnerem po pasu bych si ho možná ještě roz-
myslel.
Aleš Medlín: 1♠. Vzhledem k tomu, že čím dál 
tím častěji vidíme na prvním stupni zásah na 
čtyřlist, nemám problém 
zasáhnout s malým pětilis-
tem. Celkem jednoznačná 
volba.
Martin Scháňka: Pas. Ur-
čitě asi nechci, aby partner 
tuhle barvu vynesl, a raději 
si počkám na reopen. Že 
bych měl minout manš se s 
tímhle listem opravdu pří-
liš nebojím.
Kamil Žylka: Pas. Moc 
dlouho jsem nad tím ne-
uvažoval, defenzivní body, partner mi pak  do 
něčeho vynese pik  a dopadne to špatně a náš 
pikový závazek taky nebude žádná zábava. Ne-
našel jsem téměř žádné klady hlášky 1♠ v prv-
ním kole.
Vladimír Nulíček: Pas, nemám rád zásah špat-
nou barvou za každou cenu, jen proto, že mám 
body.
Čtenáři: Naši experti často pasovali. Australští 
experti velice často, a to v 63 %, volili 1♠ a pas 
jen v 26 %. Všiml jsem si trendu zasahovat na 
první stupni se slabou barvou už na rozdáních 
z Dublinu a Lille, a proto jsem tento příklad za-
řadil. Pro mě vychovaného v tom, že zásah má 
obsahovat kvalitní barvu, je to překvapivý po-
sun a ukáže se, zda je to jen přechodná móda 
nebo trvalý vývoj.
Čeští čtenáři si naopak  hlavu  s  kvalitou  barvy 
téměř nelámali a celkem vyrovnaně volili pas 
v 52 % a zásah 1♠ v 41%. U australských čte-
nářů byly hlasy také vyrovnané. 1♠ 51 %, pas 
47  %. Milan Šklíba: „Pasuji, netoužím potom, 
aby partner do jejich závazku  vynesl druhého 
krále pikového.“ Podobný názor má i Martin 
Dvořák  z  Pardubic: „List se mi nezdá vhodný 
na zásah. Na velmi slabý 5list nezasáhnu  a na 

jiný zásah (1NT, kontra) jsem příliš slabý. Navíc 
i s partnerovým maximem pasu tam není hra.“
Zadal jsem ještě rozdání do bridžových progra-
mů Jack a Bridge Baron a oba zvolili 1♠. 
Celé rozdání:

Dealer: N

Všichni v první

Týmy (IMPy)

♠ A1094 
♥ 7 
♦ J43 
♣ K10532

♠ QJ 
♥ QJ10982 
♦ 852 
♣ 96

N ♠ K7 
♥ K64 
♦ KQ107 
♣ QJ84

W E

S

♠ 86532 
♥ A53 
♦ A96 
♣ A7

V něm Jih zasáhl 1♠, partner ukázal slušné zvý-
šení a hra za 11 IMP byla na světě.

Problém 2
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.

W N E S

2♦1 pas 2♥ 2 3♣

pas 3♦ pas ?

Jih:   ♠Q9   ♥5   ♦AQ3   ♣AQ107654
Michal Kopecký: 3♠. Partner s nějakými body, 
zádržemi v obou drahých a s károvou barvou by 
spíš dražil 3 NT a ne 3♦, takže do 3 NT nám 
asi něco stáhnou, do 5♦ daleko, ale bez šance to 
není. Partner má asi singl tref (soupeři nemají 
moc drahých, protože neblokují a partner má 
nějaká kára), dávám mu něco jako xxx – Axxx – 
KJTxx – x, jestli je lepší, tak to asi dorazí.
Aleš Medlín: 4♦. Vzhledem k  mé rozlohové 
kartě a absenci drahých zádrží, vylučuji 3 NT. 
Nehledě na to, že to nemám jak  vylicitovat a 
partner by asi s oběma drahými zádržemi volil 
jinou hlášku. Pasovat nebudu, i když u partnera 
neočekávám příliš bodů
Martin Scháňka: 5♦. Tady asi záleží hodně na 
tom, s čím by můj partner dával kontra a co by 
měla slibovat hláška 3♦. Asi řeknu 5♦, protože 
bych si myslel, že je partner jednobarevný a ne-

Odpovědi

Kopecký kontra

Medlín 1♠

Scháňka pas

Žylka pas

Nulíček pas

Čtenáři pas

Dražební soutěž

1 Multi  2 Pasuj, nebo oprav
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měl by být nijak slabý, to by 
mě snad nechal hrát 3♣.
Kamil Žylka: 3 BT. Tohle 
mi přišlo nejtěžší a doce-
la jsem se do toho zamotal 
(u stolu by to asi byla docela 
fuška a myslím, že u piva by 
si pak bylo o čem povídat). 
6list u partnera asi nenajdu, 
vypadá to, že má docela dost 
karet v  drahých barvách a 
krátké trefy. Východ s obě-
ma fity do drahých mohl 
blokovat a v  druhém kole už jen mlčel, když 
tedy drahé nemá on, tak to zbývá na partnera.  
Tomu  nahrává i to, že partner v  prvním kole 
pasoval. Partner každopádně nějaké body má, 
záleží ale na tom kde. Připadá mi, že 3 BT bu-
dou mít největší šanci a na zkoumání není moc 
prostor, navíc hláška 3♥ je taková divná (když 
ani nevíme, kterou tu drahou má zahajitel), řek-
nu 3 BT a snad to bude za +600 minimálně. 
Vladimír Nulíček: Pas. Partner nezasáhl na 2♦, 
moc toho nemá, nevím, co bychom měli hrát za 
manši.
Čtenáři: Chtělo by se říci: „Co hráč, to názor.“ 
A to, co mezi experty, se dělo i u čtenářů. Zde 
ale nakonec jasně vedou  3♥ s  41 %, následo-
vané 4♦ s 24 %. Vysoká četnost hlášky 3♥ jako 
cuebidu  nebo dotazu  na zádrž mě překvapila 
především proto, že stále není jisté, kterou dra-
hou soupeři mají, a v  těchto sledech pak bývá 
spíše dohodou dražit přirozeně. Obávám se, že 
tito čtenáři kladou na své partnery příliš vysoké 
nároky. Přemek  Posledník  volí mnohem lepší 
4♦: „Partner ukázal poměrně silný list na ka-
rech a já mám rozlohovou rezervu. Po 4♦ oče-
kávám cuebid od partnera, buď skončíme v 5♦, 
nebo zkusíme slem.“
Také australští experti rozdělili svou  pozor-
nost mezi šest hlášek, ze kterých nejvíce získala 
4♦ s 37 % a 4♥ s 32 %. Australští čtenáři také 
nejčastěji volili 4♦ v 35 % a pak 5♦ a pas, oboje 
v 13 %.
Počítačový Bridge Baron dal 4♦ (z logů lze zjis-
tit, že vybíral pouze mezi 4♦ a 5♦, ostatní hláš-
ky zavrhl) a Jack zvolil 5♦. 

Celé rozdání:

Dealer: W

Všichni v druhé

Týmy (IMPy

♠ A632 
♥ KQ106 
♦ 98754 
♣ –

♠ K 
♥ A98743 
♦ 1062 
♣ 832

N

W                             E

S

♠ J108754 
♥ J2 
♦ KJ 
♣ KJ9

♠ Q9 
♥ 5 
♦ AQ3 
♣ AQ107654

Při skutečné dražbě Jih ukázal 3♠ jako zádrž a 
Sever dražil 3 BT, které byly splněné. 5♦ je ale i 
přes překvapivý stůl zřejmě při skutečném roz-
dělení karet lepší závazek. 

Problém 3
NS v druhé, rozdával Sever, týmy.

W N E S

pas 1♣ kontra

1♥ 2♠ 3♥ ?

Jih:   ♠AQ108   ♥QJ102   ♦K862   ♣3
Michal Kopecký: 3♠. Je otázka, jestli kontra 
v této sekvenci je výzva do pikové manše nebo 
trestné. Myslím si, že trestné (kooperativní), fit 
jsme si ještě nepotvrdili. 3♠ by měly být roz-
hodně konstruktivní a tudíž partner s pětilistem 
snad dorazí do manše.
Aleš Medlín: 3♠. 3♥ asi padnou, ale my tam 
pohodlně můžeme mít 4 ♠. Je jen otázka, co je 
silnější. Kontra na dobrovolně podpořenou bar-
vu se často hraje silnější, než přímé zvýšení. Já 
jsem spíše zvyklý to hrát naopak.
Martin Scháňka: 4♠. Do slemu se mi zdá tro-
chu daleko, ale manš hrát rozhodně chci, tady je 
to pro mě celkem jednoznačné.
Kamil Žylka: 4♠. Na 3 BT nevidím dost zdvihů, 
navíc můžeme mít úplně prázdné trefy, oproti 
tomu, i když má partner jen 7 dobrých bodů, 
tak 4♠ by měly jít.
Vladimír Nulíček: 4♠ se mi zdají jasné, stačí mi 
u partnera něco jako Kxxxx x AJx xxxx a něco 
takového by na 2♠ měl mít.

Odpovědi

Kopecký 3♠

Medlín 4♦

Scháňka 5♦

Žylka 3BT

Nulíček pas

Čtenáři 3♥

bridge_2013-01.indd   6 08.01.13   9:57



7Bridge|CZ leden 2013

Čtenáři: Tentokrát volili 
čeští experti i čeští čtenáři 
celkem jednoznačně 4♠, a 
pokud jen 3♠, tak ve vyso-
ce konstruktivním význa-
mu. U  čtenářů byl poměr 
50 % pro 4♠ a 25 % pro 3♠. 
V Austrálii jsou menší střel-
ci a tak byl poměr mezi 4♠ a 
3♠ u expertů 42 % ku 37 % a 
u čtenářů téměř stejně 44 % 
ku  37 %. Zbylých zhruba 
20 % volilo pas.
Počítačový Bridge Baron volil 4♠ a z  logů je 
vidět, že se velice těsně rozhodoval mezi 3♠ a 
4♠. Když jsem nechal sehrát skutečné rozdání 
Jackovi v autoplay, dražil 3♠. Není bez zajíma-

vosti, že Jackové na EW se nenechali odradit, 
přelicitovali na 4♥, dostali od Jacků na NS kon-
tra a spadli za 500. 
Celé rozdání:

Dealer: N

NS ve druhé

Týmy (IMPy)

♠ 96432 
♥ K 
♦ A10743 
♣ 98

♠ K5 
♥ 9876 
♦ QJ5 
♠ 7642

N ♠ J7 
♥ A543 
♦ 9 
♣ AKQJ105

W                             E

S

♠ AQ108 
♥ QJ102 
♦ K862 
♣ 3

Odpovědi

Kopecký 3♠

Medlín 3♠

Scháňka 4♠

Žylka 4♠

Nulíček 4♠

Čtenáři 4♠

Dražební duel
Jiří Emmer

V  souvislosti se vznikem nového bridžového 
časopisu, který snad je symbolem nového elá-
nu  v  českém bridži, jsem se rozhodl přiložit i 
svou ruku k dílu na práci pro svůj nejoblíbenější 
koníček. Věřím, že každý časopis potřebuje sku-
tečně originální (původní) a živý obsah – ideálně 
takový, který provokuje čtenáře k dalšímu hraní, 
studiu, účastem, diskuzím. Sám léta odebírám 
americký bridžový časopis a jedna z  rubrik, na 
kterou se vždycky těším, je právě dražební duel, 
kde se setkávají světově proslulé páry a utkávají 
se v licitaci. Proto jsem se rozhodl nevymýšlet vy-
myšlené a předložit našim předním hráčům i čte-
nářům tatáž rozdání a dát jim možnost srovnat 
své schopnosti se světovou extratřídou.

Pro další čísla už mám zamluveno pár zajíma-
vých párů, už teď se můžete těšit například na: 
Vozábal-Zadražil, Hoderová-Pulkrab, Lauer-
-Spálovský a další a další. Dnešní (první) duel je 
tak trochu pokusný, uvítám Vaše názory a připo-
mínky, třeba klidně i v oblasti „můj systém XY by 
si s tímto poradil takto“. Chtěl bych také iniciovat 
online diskuzní prostor k  jednotlivým licitacím. 
Zároveň vyzývám všechny prvoligové hráče, kteří 
by chtěli se svým oblíbeným partnerem vstoupit 

do našeho ringu, aby mě kontaktovali – snažím se 
sice osobně komunikovat, s kým to jde, ale logicky 
se k někomu dostanu dříve a k někomu později. 

Po uzavření příštího kola dražeb „celebrit“ dáme 
možnost i dalším zájemcům (dvojicím), aby si 
v identické licitaci zasoutěžili ve svém klubu (zor-
ganizuji v pražském BKP, mimopražským organi-
zátorům nabízím tuto možnost – kontaktujte mě: 
jiri.emmer@gmail.com) a třeba se proslavili tím, 
že svou práci zvládli lépe než třeba Meckstroth-
-Rodwell... J (Úspěšná skóre i licitace zveřejníme.) 
První licitační turnaj o ceny se uskuteční v BKP 
začátkem února – detaily a systém přihlášek zjis-
títe na webu BKP. 

Nezbývá, než vám popřát, ať si na našem licitač-
ním pokrmu pochutnáte…

V hlavních rolích

Petr Bahník-Ota Svoboda

Představitelé starší generace českého špičko-
vého bridže, oba mají na svém kontě nespočet 
úspěchů. Hrají ACOL („Otův  ACOL“), což je 
naturální systém 5443 s NT 12-14.

Dražební soutěž | Dražební duel
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Sadek N Elahmady S

pas 1♣

1♠ 2♦

3♣10 3♥4

3♠4 3NT

4♦ 4♥

4♠ 4 NT

5♥ 5♠

5NT 6NT

Svoboda N Bahník S

pas 1♣

1♠ 2♦

2♥2 2NT

3♣3 3♦4

3♠4 4♣

6♣

von Arnim N Auken S

1NT 5 2♠6

3♣7 3♠8

5♣9 6♣

Oba české páry nadražily prvními pěti hláškami 
přibližně totéž: u  eastu  5–4 na levných, drže-
ní srdcové a maximum (oproti GF čtvrté bar-
vě mohl east skočit na 3NT = fast arrival, čímž 
by se limitoval na sílu pouze cca 15–18). Šlemr 
nyní vyhodnotil svůj list velmi opatrně s tím, že 
pokud partner (který ovšem neví o „vepřovém“ 
trefovém fitu) neučiní další krok, slem je neprav-
děpodobný – na rozdíl od Svobody („Mám ma-
ximum pasu a všechny figury hrají.“). Svou hláš-
ku 4♣ komentoval Petr Bahník v post mortem 
jako předražení, když svými předešlými hláška-
mi již nadražil maximum a zájem o slem (to byla 
dobrá šance k přibrždění a topskóru). Další draž-
ba u Acolovské dvojice i světových hráčů vedla 
nezadržitelně ke slemu, který má z každé strany 
stolu mnoho obtížně vyšetřitelných šancí: desít-
ka kárová u  partnera, dubl dáma kárová nebo 
libovolná drahá dáma u westu… 

1 4+♠, F! 
2 čtvrtá barva, GF! 
3 trefový 3+fit 
4 cuebid 

5 10–12 pravidelných 
6 transfer do trefů 
7 pozitivní list pro trefy 
8 piková krátkost 

9 fast arrival (minimum) 
10 GF! 
11 18+ na trefech nebo 16+ trefy + kára 
12 19–21, trefy + kára, drží srdce

Jakub Šlemr-Jan Martynek
Zástupci „současné“ generace vrcholného bri-
dže (tým P.S.) s  mnoha úspěchy za svou  ještě 
krátkou  kariéru, pravidelní okupanti předních 
míst na turnajích. Hrají naturální systém 5542 
na bázi standardu 2/1 s NT 15-17 a transfery po 
zahájení 1 tref.

Sabine Auken – Daniela von Arnim
Pravděpodobně nejlepší ženský pár na světě. 
Hrají vlastní systém se silným trefem, drahými 
4listy a canapé stylem a miniBT 10–12.

Tarik Sadek – Walid Elahmady
Nejlepší egyptský pár a velmi úspěšná dvojice 
na současných světových špičkových turnajích. 
Draží přirozený systém na bázi standardu.

Partie 1

♠ A743 
♥ 842 
♦ Q83 
♣ KJ6

Dealer: S

Všichni v první

♠ K 
♥ AK 
♦ K764 
♣ AQ10874

Šlemr N Martynek S

pas 1♣

1♥1 2♦11

2♥2 2NT12

3NT

Systém hodnocení
Přidělené body jsou  odhady MP bodů 
(pozor, nejsou  to „známky ve škole“ za 
„správné“ závazky) v silně obsazeném párá-
ku (hodnota čistého topu je 12). Proto bude 
„normální“ výsledek  vždycky kolem 6 (na-
příklad velký slem na dva impasy dostane 3 
body, protože ve 25 % případů sklidí pravdě-
podobně 12 a v 75 %  případů 0). Desetinné 
výsledky jsou zaokrouhleny. Skóre zahrnuje 
všechny nevyjmenované nižší závazky ve 
stejné barvě (například pokud 3 piky be-
rou  5 bodů, pak  stejné body vezme i záva-
zek 1 pik a 2 piky, pokud se tyto v skórovací 
škále nevyskytují samostatně). 

Dražební duel

1
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Američtí komentátoři (Eric Kokish a Beverly 
Kraft), kteří vždy dodají svoji doporučenou sek-
venci ve Standard American (a málokdy se „po 
bitvě“ mýlí), připouštějí, že by s  listem westu šli 
nad 3NT se stejným zdůvodněním, jako Svoboda.
Za povšimnutí stojí také fakt, že po dražbě pas 
→ 1♣ → 1♠ → 2♦ hrají jak Egypťani, tak Ame-
ričani (komentátoři) 3♣ jako GF.

Partie 2

♠ – 
♥ AKQ765 
♦ A7 
♣ K6432

♠ K76 
♥ 10942 
♦ K843 
♣ A7

Dealer: W 
NS ve druhé

Šlemr N Martynek S

1♥ 3♣2

4♠1 5♣3

5♦3 5♥

6♥

Sadek N Elahmady S

1♥ 3♣11

4♣3 4♦3

4♠3 5♣3

6♣15 7♥16

Svoboda N Bahník S

1♥ 3♥4

4♠5 5♣6

6♣7 6♥8

7♥

von Arnim N Auken S

1♣9 2♦10

2♥ 2 NT11

3♥12 3♠3

3NT13 4♣3

4NT14 5♣6

6♣15 7♥16

Pointa tohoto listu spočívá v tom, jak může west 
po nalezení srdcového fitu  (v  invitové síle) lo-
kalizovat A♠, K♦ a kontrolu třetího kola v tre-
fech. Za povšimnutí stojí, že z pohledu westu by 
fungovalo A♠ jako náhrada K♦ – pravděpo-
dobně proto oba světové westy (i komentátoři) 
začaly slemové šetření hláškou  4♣ a ne piko-
vou šikenou. 
Šlemr po oznámení pikové šikeny a obdržení 
trefového cuebidu  již neměl prostor/nástro-
je na dolicitování obou  chybějících kontrol, a 
tak uzavřel dražbu na šesti. Svoboda na tom byl 
o něco lépe – hláškou 6♣ (Doroszewicz – do-
taz na KQ♣, partner odpovídá 1. stupeň – nic, 
2. stupeň – dáma, třetí stupeň – král, 4. stu-
peň – KQ) partnera informoval, že má zájem 
o sedm (a tedy nepřímo o držení A♦), takže 
Bahník  s K♦ a dubl trefem vyhodnotil situaci 
pozitivně a nalicitoval Q♣ – bingo!

Partie 3

♠ Q82 
♥ A765 
♦ AQJ872 
♣ –

Dealer: N

Všichni v druhé

♠ 643 
♥ J3 
♦ K3 
♣ AQJ1086

Šlemr N Martynek S

1♣

2♣1 3♣

3♦ 5♦

1 piková šikena 
2 4+♥, 6-10, bez krátkosti 
3 cuebid  
4 4+♥, 8 ZZ, bez krátkosti (NF) 
5 pikový Voiwood (dotaz na figury pro ♥ 
bez ♠ – šikena ♠) 

6 jedna klíčová figura 
7 Doroszewicz (dotaz na KQ♣) 
8 dáma 
9 16+ s libovolnou rozlohou 
10 8–10 pravidelná rozloha 
11 4+♥ 

12 extra srdcová délka 
13 „vážný slemový pokus“ 
14 BW5 
15 dotaz na kontrolu 3. kola ♣ 
16 má ji

Dražební duel

Hodnocení
5NT 10, 5♣ 6, slemy 4

Hodnocení
7♥ 10, 6♥ 4, 5♥ 2

2
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Sadek N Elahmady S

pas

1♦ 2♣

2♦ 3♦

Svoboda N Bahník S

1♣

1♦ 2♣2

2♥3 3♣

von Arnim N Auken S

2♣4

3♦5 4♦

5♦

V této partii asi platí stanovisko komentátorů: 
„V  dnešní době se zahajuje ,lehce‘ – někdy to 
funguje, někdy taky ne“. Svoboda komentoval, 
že by v týmáku pas neriskoval (avšak jejich sek-
vence pas umožňovala), Šlemr-Martynek začali 
GF sekvencí, takže brzdit ani nemohli. Ve světo-
vém souboji hyperagresivních dam s egyptský-
mi „barikádníky“ bylo asi rozhodnuto o výsled-
ku ještě před začátkem licitace.

Partie 4

♠ 75

♥ K4

♦ 753

♣ KQ10972

Dealer: E

Všichni v první

Sever zasáhne 
v kárech

♠ A863

♥ A1075

♦ A

♣ A864

Šlemr N Martynek S

1♣

3♣1 3♦ 4♦2

4♥3 4♠3

4NT 4 5♣5

5♥6 5♠7

5NT 8 7♣

Svoboda N Bahník S

1♣

2♣9 2♦ 2♥10

3♣11 3♦2

4♣ 5♣

von Arnim N Auken S

1♣ 13

1NT 14 2♦ pas

3♣12 4♦3

4♥3 4♠3

4NT 4 5♣5

5♥15 6♣7

Sadek N Elahmady S

1♣

3♣16 3♦ kontra17

3♥3 3♠3

5♣ 6♣

Pěkná partie, která je o tom, zda hrát 5, 6 nebo 7 
trefů (v páráku jsou ve hře i 3NT). Šlemr-Mar-
tynek měli systémově výhodnější  odpich (west 
krásně popíše svůj šestilist s 9–11 FB a srdco-
vým cuebidem pod allumovskou hranicí 4NT), 
po základní výměně informací a startu  Allu-
ma se však nechal Martynek unést (podle jeho 
vlastního komentáře k nesmyslné) hlášce 7♣.
U  acolistů došlo k  názorové nejednotnosti na 
význam hlášek 2♥, 3♦, které ovlivnily celý další 
běh dražby. 2♥ jsou  systémově 4list a rezerva 
(často směřující k  3NT, pokud linka drží sou-
peřovu  barvu), na které minimální east může 
reagovat buď 2NT NF (když drží kára) nebo 
3♣ NF – těmi vlastně west vyloučil primární 
kárové držení a 3♦ sice mohou  ještě být pát-

1 5+♦, GF!
2 6+♣, NF
3 5–4 na červených, F!

4 precision
5 nat, GF!

1 9–11, 6+♣
2 F!
3 cuebid
4 BW5
5 1 nebo 4
6 dotaz na KQ♥
7 nemá
8 žádost o rezervy
9 9+FB, 4+♣, bez drahého 
4listu

10 srdcové držení (cuebid) 
11 minimum
12 5+♣
13 16+ s libovolnou rozlohou
14 11+ pravidelných nebo 
s 5+♣
15 dotaz na vedlejší krále
16 5+♣, bez drahého 4listu, 
NF invit
17 pobídka s rezervou

Dražební duel

Hodnocení  2NT 11, 2♦ 10, 2♣+3♦ 
8, 3♣ 7, 3NT 5, 4♣♦ 3, 5♣♦ 1

3

4
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rání po polozádrži s polozádrží, avšak dá se na 
ně odpovědět 3♥ (tedy: kára ani nepřidržuji, 
ale mám srdcové držení/cuebid pro případ, že 
zkoumáš slem). Bahník v post mortem komen-
toval svou poslední hlášku (5♣ místo 6♣) jako 
svoji taktickou  chybu, kdy v  páráku  dražením 
levné hry s  károvým držením bývá ztrátová 
akce prostě proto, že prohraje se 430 za 3NT+1, 
které tam obvykle bývají.
Světové páry postupovaly v rámci svých systé-
mů obdobně jako Šlemr-Martynek, po nena-
lezení vedlejších králů (hlavně K♥) uzavřely 
dražbu  na šesti (teoreticky tedy mohli minout 
sedm s  Q♥ – ale nemožnost vyšetřit to řešili 
ukončením licitace).

Partie 5

♠ A632

♥ K

♦ KQJ109

♣ J63

♠ QJ75

♥ AQJ9

♦ A5

♣ KQ10

Dealer: S

EW ve druhé

Šlemr N Martynek S

1♦ 1♥

1♠1 2♣2

2♦ 2♠3

3♦4 4NT 5

5♣6 5♠

Sadek N Elahmady S

1♦ 1♥

1♠ 2♣2

2♦ 2♠13

3♦4 3♥11

4♥11 4NT7

5♦6 6NT

Svoboda N Bahník S

1♦ 1♥

1♠ 2♣8

2♦9 2♠10

3♦11 4NT 5

5♦6 5♠

von Arnim N Auken S

1♠12 2♥12

3♦9 3♥11

3NT14 4♣11

4♦11 4NT5

5♣6 5♠

Další slemová pochoutka je skutečným testem 
vědeckých licitátorů: po primérním otevření 
westu vidí east ihned, že jdeme vysoko. Dámy, 
acolisti i standardisti provedli rutinní sfitování 
piků s nadějí na slem a bez dvou klíčových ka-
ret uzavřeli dražbu ve svém fitu: 5♠. Egypťani 
si systémově ukázali dobrá kára (to i Šlemr-
-Martynek) a K♥na westu (a nikdy do té doby 
definitivně nepotvrdili piky), takže east správně 
rozhodl, že beztrumfový slem je možný.
Kdo ví (asi nikdo), jestli po uniformním začát-
ku dražby 1♦ →1♥ → 1♠ → 2♣ (4BF) → 2♦ 
(5+♦, nejspíš bez A♣ – mohl říct NT) nemůže 
east zavětřit budoucí příležitost/problém s chy-
bějícím K♠ (nerozezná ho v pikovém Allumu od 
esa) a A♣ (a beztrumfovou příležitostí jeho lis-
tu v párovém turnaji) a zkusit nějakou „okličku“ 
(třeba sfitovat kára – tam je potenciální zdroj 
zdvihů pro NT a bude nás v Allumu velmi za-
jímat jak KQ♦, tak obě černá esa)… Tam, kde 
systém umožňuje nadražit hláškou  2♦ nebo 
skokem na 3♦ DOBRÁ kára, by to mělo být 
proveditelné. Za acolovskou zmínku stojí ještě 
systémová možnost dražit 1♦-2♥ (4432 nebo 
4333 a 17+FB), avšak east – zřejmě pro neubrá-
ní prostoru – měl dražbu stejně pod kontrolou. 

1 NF, nepravidelná rozloha 
2 4. barva GF 
3 zájem o slem v ♠ 

4 kvalitní kárová barva 

5 BW5 
6 1 nebo 4 
7 BW4 
8 4. barva F! 

9 5+♦, NF 
10 GF, ♠ fit  
11 cuebid 
12 4+♠ 

13 3+♠ 
14 právě čtyři ♠  

Hodnocení
6♣ 10, 4NT 4, 7+5♣ 2

Hodnocení
6NT(W) 10, 6NT (E) 8, 6♦ 7, 5NT(W) 5, 
5NTE+4♠ 4, 6♥+5♠ 3, 6♠ 2, 5♦ 1

Dražební duel

5
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Partie 6

♠ AK1074

♥ AKQJ5

♦ 8

♣ A4

Dealer: W

Všichni v druhé

♠ Q65

♥ 432

♦ AQJ942

♣ 7

Šlemr N Martynek S

2♠1 2NT2

3♠3 4♣4

4NT 5 5♣6

5♦7 6♦8

7NT

Sadek N Elahmady S

2♣9 3♦10

3♠ 4♠

4NT5 5♦6

5♥7 5NT8

6NT 7♠

Svoboda N Bahník S

2♣9 3♦10

3♥ 4♥

4NT 5 5♦6

6♥

von Arnim N Auken S

1♣11 2♣12

2♠ 4♣13

4NT5 5♣6

5♦7 6♠8

7♠

Dvoubarevné silné listy jsou  vždycky oříšek. 
V tomto rozdání všechny čtyři páry našly jeden 
z drahých fitů a v něm také skončily (zajímavé 
je Svobodovo řešení, kdy – předvídaje problémy 
s úplným dodražením 5–5 – raději začal zkou-
šet srdce s  tím, že jsou  mnohem kvalitnější). 
Všechny čtyři licitace „čenichaly“ kolem velké-

ho slemu a většinou „kvalifikovaným odhadem“ 
dorazily nebo nedorazily. Svoboda po partii 
litoval, že nepoužil hlášku  5NT, kterou  měl 
s partnerem domluvenou (everything on  board, 
neboli všechny klíčové figury máme, pojďme si 
říct, co s  tím uděláme a kde máme rezervy – 
tato hláška se brzy má stát součástí nejnovější-
ho ACOLu), po které by došli do topskórového 
závazku. Málokdo bude asi vyčítat Martynkovi, 
že systémově „zalhal“ K♦ s velkým slemem ve 
vzduchu a takto vycpanou barvou, čímž Šlemr 
samozřejmě dražil nejvíce skórující kontrakt.
Na toto téma jsem teď mimochodem dostal 
zajímavý materiál od Vládi Macháta (dražba 
po silných 2NT a 2♣ – mnozí znáte asi hlavně 
pasáž „Kokish 2♥“), který umí (mimo jiné) vy-
dražit po dvoutrefovce 5–5 na drahých. Možná 
by stálo za publikaci v  teoretickém licitačním 
okénku Vládi Nulíčka.

Partie 7

♠ J93 
♥ AK2 
♦ K72 
♣ 9743

Dealer: N 
Všichni v první 

Jih zasáhne 
v trefech

♠ AK765 
♥ 87 
♦ J105 
♣ A85

Šlemr N Martynek S

1NT 1 2♣

pas 2 2♠

4♠

Sadek N Elahmady S

1♠ 2♣

2♠

Svoboda N Bahník S

1♠ 2♣

kontra 3 2♠

4♠

1 5+♠, GF!, nepravidlená rozloha 
2 fit ♠, alespoň 2 kontroly 
3 zájem o slem 

4 cuebid (další rezerva) 
5 BW5 

6 1 nebo 4 
7 dotaz na Q♠ 
8 má 
9 GF!, libovolná rozloha 
10 dobrá kárová barva 

11 16+ s libovolnou rozlohou 
12 6+♦nebo 5♦s drahou, GF! 
13 fit ♠, ♣ krátkost

Dražební duel

Hodnocení 7♥ 10, 7♠ 9, 6♥ 7, 6NT+6♠ 
6, 7NT 5, 6♦ 4, 5♥ 3, 5NT+5♠ 2, 5♦ 1

6
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von Arnim N Auken S

1♠ 2♣

kontra 3 2♠

3♠

Další neuvěřitelný úspěch „barikádníků“ – ně-
kde jsem četl, že o vítězné akci není dobré 
mluvit jako o blbosti. Většina párů zde vydraží 
v páráku 3♠, v týmáku 4♠ (trefy s flekem nebo 
bez jsou spíše teorie). Šlemr ex post komentoval, 
že měl v páráku dražit jen konzervativní 3♠.

Partie 8

♠AKQ843

♥ J53

♦ 5

♣ AJ4

♠ 2

♥ Q9742

♦ AQ864

♣ K5

Dealer: E

NS ve druhé

Šlemr N Martynek S

1♥

1♠ 2♦

3♣1 3NT

5♥2

Svoboda N Bahník S

1♥

1♠ 2♦

3♣1 3♦

3♥ 3NT

von Arnim N Auken S

1♥

1♠ 2♦

2NT3 3♦

3♠ 3NT

Sadek N Elahmady S

2♥4

3♦5 3NT

4♥

A zase to ti Egypťani trefili! Tentokrát (ne úplně 
vzácnou) systémovou hláškou a dobrým pokra-
čováním. Všechny čtyři licitace dávají smysl a 
záleží na stylu a vkusu…

Partie 9

♠AQ53

♥ 7

♦KJ102

♣ KQ65

♠ K7

♥ 10983

♦ Q6

♣ A10742

Dealer: S

EW ve druhé

Šlemr N Martynek S

1♣ 1♦1

1♠2 3♣3

3NT

Sadek N Elahmady S

1♣ 1♥

1♠ 2♣

von Arnim N Auken S

1♠ 1NT

2♣ 2♦4

3♦5 4♥6

5♣

Svoboda N Bahník S

1♦ 1♥

1♠ 1NT
 

Dražební duel

Hodnocení 2♣ s kontrem 11, 2♣ pro-
pasováno+2♠ 9, 3♠ 5, 2NT 3, 4♠ 2, 3NT 1

Hodnocení 
4♥+♠ 9, 3NT 8, 3♥+♠ 4, 2NT 3, 5♥+♠ 2

1 12–14 
2 s úmyslem trestně propasovat 
partnerovu pobídku 
3 pobídkové

1 čtvrtá barva, GF! 
2  slemový invit (partner přijme 
s dobrými trumfy) 
3 F! 
4 7–11 FB, 5♥+5x 
5 transfer do ♠

1 4+♥ 
2 nepravidelná rozloha min. 4–4 na černých
3 invit s fitem
4 relé
5 tříbarevný list s ♥ krátkostí 
6 „unusual Bluhmer“ (♥ vyloučení)

7 8 9
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Další licitační „vlašák“ pro většinu systémů při-
nesla i devatenáctka. Světové páry systémově na-
šly trefový fit a podle svého temperamentu dražili 
nízký partskór (barikádníci) nebo hru (amazon-
ky). Věřím, že v opravdovém páráku byste našli 
celé spektrum možných závazků (2♣, 3♣, 4♣, 
5♣, 6♣ – ano, vždy se někdo najde – 1NT, 2NT, 
3NT z těch reálných a kdovíco ještě).

Partie 10

♠1053

♥ AQ982

♦QJ

♣ K85

Dealer: W

Všichni v druhé

♠ 862

♥ KJ

♦ K987

♣ AJ42

Svoboda N Bahník S

1♥ 2♣

2♥1 2NT

Šlemr N Martynek S

1♥ 1NT10

2♣2 2♦3

2♥4 2♠5

2NT

von Arnim N Auken S

1♥ 2♣6

2♦7 2♥8

3♠9 4♥

Sadek N Elahmady S

1♥ 1NT

A na závěr ještě jedna „miniodpornost“: 4♥ na 
impas nejdou  kvůli 3–3 pikám, ale oba listy se 
libovolnou  hláškou  partnera spíše zhodnotí… 
Přijde mi už skoro zbytečné komentovat světové 
páry – Egypťani jako vždy v bezpečí atomového 
krytu v suterénu, amazonky samozřejmě ve hře – 
a našincům lze pogratulovat k pokusu o brždění.

Hodnocení
5♣ 10, 4♣ 5, 3NT+2NT 3

1 NF 
2 umělá hláška s více významy: slabý NT, 
5♣4+♠ nebo 17+ cokoliv 
3 8+bodů, partner dále vyjasní, co má 

4 12–14 pravidelných s 5♥ 
5 invit bez fitu (systémově se 4♣ s možnos-
tí hrát 3♣ pokud partner má 5♥ a 4♣) 
6 konvenční GF! 

7 5+♥ 
8 relé 
9 5332, chce hrát NT z eastu 
10 F! (může mít i 14–15 FB s fitem)

Vyhodnocení
A jak to dopadlo? V těchto de-
seti rozdáních (80:66) i v celko-
vém součtu  originálně dvaceti 
licitovaných rozdání porazili 
Egypťani Amazonky neuvěřitel-
ným skóre 165:140. V domácím 
duelu  vyhrála „zkušenost“ po-
měrem 55:38. Rád bych podě-
koval oběma dvojicím za úžas-
nou  spolupráci a sám se těším, 
až je zase někdy v  naší rubrice 
budu moct přivítat.

West Svoboda Šlemr von Arnim Sadek
maximum

East Bahník Martynek Auken Elahmady

11 4 10 6 4 10

12 10 4 10 10 10

13 7 1 1 8 11

14 2 2 10 10 10

15 3 3 3 8 10

16 7 5 9 9 10

17 5 2 5 9 11

18 8 2 8 9 9

19 3 3 10 5 10

20 6 6 4 8 10

celkem 55 38 66 80 101

54 % 38 % 65 % 79 % 100 %

10

Dražební duel
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Cavendish Bridge Club najdete na Třetí Avenue 
v čísle 1556, pouhé čtyři domovní bloky od Cen-
tral Parku. Téhle čtvrti se tuším říká Upper East 
Side of Manhattan. Brzy mi došlo, jak má Cla-
ra všechno dokonale zorganizované. Z letiště La 
Guardia, kde jsme přistáli, bylo do hotelu Fran-
klin pár kroků – měl jsem dojem, že blíž je z leti-
ště jenom na kurty ve Flushing Meadows. Hotel 
Franklin, jak  se ukázalo, stál na 87. Východní 
zhruba na půl cesty mezi Lexington a Třetí Ave-
nue. Prostě od klubu za rohem. 

„Nezdržuj se,“ podala mi v recepci klíč od poko-
je, který k ní přistrčila recepční, a sama si vzala 
svůj. „Zaklepu na tebe za půl hodiny. Lunch je 
v půl jedné, a když ho nestihneme, zůstaneme 
až do šesti jenom o kafi.“
Opakovala se, tohle všechno a ještě mnoho dal-
ších věcí jsme probrali v průběhu pěti a půl ho-
din letu. Poprvé v životě mě těšilo, že je v letadle 
tak stísněný prostor.  
Zmínila se, že se v klubu v sobotu od jedné ho-
diny hrává turnaj, obvykle na jednadvacet nebo 
čtyřiadvacet rozdání.
„Ale to není pro nás,“ temně mandlovýma oči-
ma vyhlédla z kulatého okénka na mraky, které 
ležely pod námi v podobě převalující se oslnivě 
bílé vodní hladiny. 
Překvapila mě tím. Tehdy mi ještě nedošlo, že 
s Clarou mě bude čekat překvapení na každém 
kroku. 
„Proč není pro nás?“
„Ty jsi hrával duplicate?“ odpověděla otázkou. 
„Tam u vás… v Polsku?“
„Nejsem Polák,“ zavrčel jsem. „Už jsem ti přece 
říkal…“
„Já vím, já vím,“ chlácholila mě a vzala mi 
ruku do teplých dlaní. „Ačkoli kdybys byl, ne-
bylo by ti to na škodu. Kdysi tady dva hráli, 
docela dobře. Ale už druhý den s  nimi nikdo 
nechtěl nic mít.“
Její teplo. Dnes vypadala jako pohledná recepč-
ní z nějaké velké firmy, která si vyrazila na ví-

kend na východní pobřeží: tmavé vlasy sepnuté 
širokou  červenou  sponkou, bílý límeček  nad 
svetříkem a těsné modré džíny. A parfém, její 
drahý parfém. I svatý Sidonius by měl potíže, 
aby mu nepropadl. 
„Proč s nimi nikdo nechtěl hrát?“
„Dražili jakýsi příšerně složitý systém s  ještě 
složitějším pojmenováním a než došli do šesti 
bez  trumfů, trvalo jim to dvacet minut. No a 
pak  padli.“ Tlumeně se zasmála. „To se stane. 
Ale brzy zjistíš, že tohle se při rubberu nenosí. 
Nejdelší přemýšlení, které ti tady budou tolero-
vat, je padesát vteřin. Pak  tě někdo poleje pi-
vem. Tady ještě pořád platí, že čas jsou peníze. 
Těch šest piků, co jsi posledně vymyslel, byla 
sice pěkná pitomost, ale ocenila jsem, žes to tam 
střelil od boku.“  
Řekněte, může se člověk na takovou bytost zlo-
bit?  
„Můj hurá styl se ti líbí?“ 
„Ještě ti zbývá tu a tam něco vypilovat,“ usmála 
se. „I proto jsi dnes se mnou. A upozorním tě 
ještě jednou, žádná partie tady nesmí trvat déle 
než tři minuty.“ 
„Takže to bude ostré?“ 
„Povolená sazba v Cavendish Clubu je do deseti 
centů za bod. Začíná obvykle na třech.“
„Počkej,“ rychle jsem počítal. „To je strašně…“
„Nezapomeň,“ přerušila mě. „Máš půl hodiny 
na to, aby ses vypravil.“
Přesně za půl hodiny jsem za sebou zavřel dve-
ře od pokoje. Měl jsem na sobě manšestráky a 
modrou  mikinu  s  univerzitním emblémem, 
přesně podle jejích instrukcí. Pomalu  jsem si 
začínal zvykat, že můj život řídí mladá žena, o 
níž jsem věděl jen tolik, že na pravé ruce nosí 
tenký zlatý prstýnek  osazený  nejméně půlka-
rátovým briliantem. Čekal jsem dobře patnáct 
minut, a když už mi docházela trpělivost a chtěl 
jsem na ni zaťukat, vynořila se ze dveří vedlej-
šího pokoje dech beroucí krasavice v  černých 
společenských šatech s černým šálem přes nahá 
ramena. V ruce kabelku z drahé kůže.

S Clarou v New Yorku
Zdeněk Volný

Příběhy Z. Volného
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„Tak ty mi řekneš, abych si vzal tričko, a sama se 
vyšvihneš za princeznu?“ protestoval jsem. 
„Jsme příšerně zpoždění,“ odvětila zadýchaně. 
„Musela jsem ještě něco vyřídit. Tak nekoukej, 
startujeme!“
„Představ si, že mám jednu kravatu, kdyby na to 
přišlo,“ nedal jsem se odbýt tak snadno.
„Dobře. Jestli to chceš slyšet, musím ty chlapy 
trochu  rozptýlit, když to hraješ tak  mizerně!“ 
odsekla.
Co byste odpověděli? Nezmohl jsem se na nic. 
Nebylo mi do řeči ani poté, co jsme u  vcho-
du zaplatili desetidolarovku vstupného.  
„Podívej, tamhle sedí Li!“ zamávala drob-
nému  černovlasému  mužíkovi s  asiatskými 
rysy, který dojídal oběd v koutě u stolu pokry-

tém sněhobílým ubrusem. „Výtečně! Pojď Side, 
rovnou se domluvíme.“
Cupital jsem za ní jako pejsek.
„Ach, čemu  vděčíme za to, že nás navštívila 
krásná umělkyně Laura?“ povstal mužík, který 
sice vypadal čínštěji než Teng Siao Pching, ale 
mluvil naprosto bezvadnou  newyorštinou. Měl 
na sobě dokonalý tmavý oblek s motýlkem, je-
hož cenu bych nechtěl platit. „Nemusíš mi nic 
vysvětlovat. Říkal jsem ti, že jakmile ke kartám 
jednou přičichneš, jsi ztracená.“
„Ty máš vždycky pravdu, Li Pangu,“ usmála 
se na něho. „Tohle je Sid,“ položila mi ruku na 
rameno v důvěrném gestu, které mě přirozeně 
potěšilo. „Teprve s  bridžem začíná, ale vede si 
celkem dobře. Dávej si na něho pozor.“ 
„To taky budu,“ odvětil Li Pang s asijskou zdvo-
řilostí. Podal mi drobnou  ruku. „Ahoj Side, 
závidím ti skvělou  učitelku. A to pomíjím její 
kromobyčejnou krásu.“
Než jsem stačil odpovědět, odkudsi se vyrojil 
štěbetající dav  a hráči dost hlučně usedali ke 
stolkům pokrytým zeleným plátnem s červený-
mi bidding boxy. Zamířil jsem k tomu nejbližší-
mu, ale Clara mě zarazila.  
„Tady všude se bude hrát duplicate, Side,“ zavr-
těla hlavou a obrátila se na Li Panga. „Kolik nás 
dnes bude?“ 
„Představ  si, když se dozvěděli, že jsi zase na-
vštívila Manhattan,“ usmíval se Li Pang, „najed-
nou měli všichni volno.“
 Clara jeho poslední slova už neslyšela, odvedl si 
ji jakýsi mohutný tlusťoch.
 „Takže vy jste Lauřina oběť ze Západu?“ obrá-
til se usměvavý Li Pang ke mně. Jenže mně to 
tak  zábavné nepřipadalo. Pomyslel jsem si, že 
slovo oběť je možná docela výstižné. Každo-
pádně by mi měla vysvětlit, proč jí tady neříkají 
Claro, ale Lauro. A možná, že by se s tím svezlo 
i pár dalších věcí.
„Hráváte tady často?“ navázal jsem, protože 
případné komplikace s Clařinou identitou bych 
nerad rozebíral s někým druhým.
„Ach, New York je bridži zaslíbené město,“ na-
dchl se. „Kdykoli si zatoužíte dobře zahrát, kup-
te si letenku do New Yorku a řekněte taxíkáři, 

Lexington Avenue je jedna z nejdelších jednosměrek na světě, měří 
celkem 9 kilometrů. Běží od 131. Východní ulice k Gramercy Parku 
na 21. ulici a postupně prochází newyorskými čtvrtěmi  Harlem, 
Carnegie Hill, Midtown, Murray Hill a zejména Upper East Side of 
Manhattan, kde se odehrává jedna z epizod našeho bridžového 
příběhu. Její základy položil americký developer Samuel Ruggles 
v roce 1832. S ní rovnoběžná směrem na východ je Třetí Avenue.

Příběhy Z. Volného
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aby vás zavezl do Cavendish Clubu. Chicago 
máme na programu každý večer.“
 Zatvářil jsem se rozpačitě.
„Zapomněl jsem, že s bridžem teprve začínáte. 
Chicago říkáme hře, když se jedna runda hraje 
na třikrát čtyři partie a partneři se cyklicky vy-
střídají. Takhle tu hrajeme nejčastěji.“
„Takže dnes bude opět Chicago?“
„Když se nás sejde víc,“ zavrtěl hlavou, „hra-
jí se obvykle zápasy na osm rozdání. Klasický 
týmák na IMP body. Složení týmů se snímá, ale 
páry jsou pevné. Laura chtěla hrát s vámi,“ jeho 
tmavé, úplně černé oči si mě pátravě měřily. 
„Prý v rámci výuky.“
„A sázky?“ Už jsem pochopil alespoň tolik, že 
nic, co Clara podniká, není samo sebou. Nedáv-
ný večer v Seattlu představoval test a trénink do-
hromady. Mělo by mě těšit, že jsem obstál.  
„Úplně normální,“ odvětil přes rameno, protože 
se vítal s dalším příchozím, sportovně vyhlíže-
jícím čtyřicátníkem. „Padesátka za jeden IMP 
na hráče plus extra bonus čtyři IMP za vítězství 
v zápase. To je v pohodě, i když jste začátečník. 
Ostatně pár lidí tady hraje hodně mizerně, a 
nenechají se tím nijak  vyvést z  míry,“ pobavi-
la ho vlastní slova. „Dohánějí to zase v sázkách 

na koně. Ale na pár jiných byste si naopak měl 
dávat pozor.“ 
Jestli taková výše sázek byla pro Li Panga nor-
mální, pro Sida rozhodně ne. Překročila moje 
nejhorší očekávání.
Rychle jsem se odvrátil, aby mi nečetl ve tváři. 
Clara uvízla v zajetí hned tří mužů, z nichž nej-
méně dva se ji pokoušeli obejmout a ten třetí 
políbit. Trochu  mě smiřovalo se situací, že na 
rozdíl od Li Panga se jejich oblečení nijak pod-
statně nelišilo od mé modré mikiny s  emblé-
mem University of Washington. Sledoval jsem, 
že se Clara společně se sportovně vyhlížejícím 
čtyřicátníkem odebrala ke stolu  umístěné-
mu stranou a losovali sejmutím z červeného ba-
líčku. Clara – ale mám jí pořád ještě říkat Clara? 
– odložila sejmuté karty na plátno a vyhledala 
mě pohledem. 
„Tak pojď na to, Side, hrajeme v týmu s morto-
novci.“ 
„Počkej, Claro,“ přistoupil jsem k ní. „Musíme 
si něco vyjasnit. Je to pravda, že se tu hraje pa-
desátka za bod?“
„Nesmysl,“ zatvářila se udiveně. „Kdo ti to řekl? 
Že to byl ten starý lišák Li?“
Přikývl jsem a nadechl se, abych pokračoval.
„Takové hlouposti pusť z  hlavy. Pokoušel se 
tě jenom mazaným způsobem znervóznit. 
Tak mu na to neskoč a soustřeď se!“
Když na mě pohlédla temně mandlovýma oči-
ma, býval bych jí tehdy uvěřil i to, že je jeptiška 
z  dominikánského kláštera na předměstí An-
chorage na Aljašce, která chytá a udí lososy, ale 
když to na ni přijde, shodí hábit a odskočí si do 
New Yorku na pár rychlých rubberů. Další do-
tazy jsem raději odložil na neurčito.
Proti nám se posadili dva chlapíci věku  neur-
čitého. Oba na sobě měli jen bavlněná trička a 
oba jsem už pár minut znal: ten, kterému přeté-
kalo přes opasek obrovské břemeno, se jmeno-
val Cecil, zatímco Eddie byl sportovec, který se 
tak přátelsky vítal s Li Pangem. Hádal jsem, že 
možná tráví víc času ve fitcentru než na bridži. 
Oba se na karty vrhli jako párek vlků. Mně se 
začátek  trochu  zadrhl. V  několika partiích za 
sebou jsem dostal strastiplných šest, osm bodů 

Příběhy Z. Volného

Lexington Avenue z vrcholu Chrysler Building (foto: Julius Schorzm)
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v dámách a klucích, což nás odsuzovalo k obra-
ně. Postřehl jsem, jak  se sportovec Eddie po 
mých zahráních několikrát ušklíbl, a když jsem 
mu  ve třetí nebo čtvrté partii zadal jakési dvě 
srdce, zamumlal cosi o snaživých začátečnících.
Clara se usmívala. Oba soupeři jí sice vrhali do 
výstřihu kradmé a lačné pohledy, ale nezdálo se, 
že by to mělo mít vliv na výsledek. 
Tak to šlo pořád dál. Až jsem se konečně dočkal, 
přišel mi oku lahodící list:
♠ AK2 ♥ K1083 ♦ K2  ♣ A1075
Samá esa a králové, čtyři culbertsonovské topy. 
Vánoční nadílka!
Jenže jsem byl jako Východ až poslední na řadě. 
Zahajoval tlusťoch Cecil a rozladěně jsem sle-
doval, jak namísto očekávaného pasu vytahuje 
hlášku  tři piky. Clara pasovala a moje nejhor-
ší očekávání se naplnilo, když sportovec Eddie 
bez rozmýšlení zvýšil na celou hru.
Co s tím mám dělat? A co byste udělali vy?
Oba v  druhé. Dražba proběhla velice rychle:

W N E S

3♠

pas 4♠ ?

Jediné, co mi přišlo na mysl, bylo kontra. Vytáhl 
jsem červenou kartičku a všichni tři ostatní při-
dali bez váhání svoje zelené. Takže odpasovány 
čtyři piky s flekem.
Clara vynesla srdcovou dámu a sportovec se vy-
ložil na stůl (Nort – Sportovec Eddie; East – Sid): 

Dealer: S

Všichni v druhé

Týmy (IMPy)

Závazek: 4♠x

♠ 85

♥ 762

♦ AQJ104

♣ K83

♠  –

♥  –

♦  –

♣  –

N

W                             E

S

♠ AK2

♥ K1083

♦ K2

♣ A1075

Výnos: Q♥ ♠  – 
♥  – 
♦  – 
♣  –

Jak  jsem Claru  poznal, když měla na výběr, 
vynášela ráda z  dlouhé barvy. Hádal jsem, že 
tedy máme na lince osm, možná devět srdcí. 
Proč pak ale nezkusila dražit pět srdcí a namís-
to toho zůstala v kontru? Kromě dvou nízkých 
srdcových figur na ni přece sotva zbývaly nějaké 
body, o pikových už vůbec nemluvě.  
Proč nedražila pět srdcí? Hned jsem si odpově-
děl: protože by to bylo špatně: dali bychom srd-
cové a kárové eso a jeden nebo dokonce dva tre-
fy. Pět srdcí je utopie. Musel jsem uznat, že naši 
soupeři nás odbránili jako praví profesionálové.
A co jejich čtyři piky?
Vypadalo to naštěstí na jeden pád: měl bych 
udělat dva piky, trefové eso, a když nic nezka-
zím, i kárového krále. Jeden pád za dvě stě, za-
tímco nejspíš můžeme splnit čtyři srdce za šest 
set dvacet? Rozdíl čtyři sta dvacet je sice ještě 
jen devět IMPů, ale zároveň taky čtyři sta dola-
rů čili devět tisíc korun. Když je člověk pouhý 
chudý postdoc, z  takového pomyšlení mu  jde 
mráz po zádech. Jestli Li Pang mluvil o výši sá-
zek pravdu, začínalo to vypadat, že strávím ně-
jakou dobu o chlebu a vodě.  
Rozhodl jsem se do prvního zdvihu přidat krále, 
poněvadž jsem měl na svůj vkus až příliš mno-
ho vysokých karet, a rozhodně jsem si musel 
dávat pozor na to, abych se vyhnul výnosu do 
některé z levných barev. Zejména v případě kár 
by to mohlo znamenat katastrofu, dokonce tře-
ba i čtyři piky s nadzdvihem, kdybych si záro-
veň zapomněl obehrát trefové eso.
Tlusťoch při pohledu na mého srdcového krále 
tiše zachrochtal a přebil ho esem. Singl? K dru-
hému zdvihu vynesl dámu pikovou, Clara při-
dala sedmičku, ze stolu přišla pětka a čekalo se 
na mě.
Vnucovala se mi další otázka na stejné téma: 
proč Clara neměla vůbec problém s tím, aby zů-
stala v  kontru? Mohlo to znamenat, že kromě 
QJ v srdcích drží ještě jednu důležitou figuru? 
Srdce a kára vidím kompletně. Má snad trefo-
vou dámu?
Nakonec jsem si hlasitě povzdechl, až se Clara 
naproti mně usmála, a vzal zdvih pikovým krá-
lem. A zahrál…

Příběhy Z. Volného
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Jak jsem již uváděl v rozhovoru s Milanem Ma-
curou v minulém čísle, rozhodli jsme se v inves-
tiční 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% investic 

všech členů svazu ve fondech spravovaných 
investiční společností – měsíčně to dělá 
nyní přes 20 000,- Kč

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

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. 

 ■ 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.

Do nového roku přeji Českému brižovému sva-
zu, aby růst členské základny byl rychlejší než 
růst těchto investic, protože je pro mě tím nej-
důležitější propagace bridže, abychom tu měli 
spoustu krásných, velkých turnajů, kde bude 
radost si zahrát.
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Podívejme se, jak se nám vyvíjí naše investice. 
Zatím je to velmi krátká doba, ale můžeme již 
nyní sledovat naše investice.

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 s 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.

Ke sledování nám bude sloužit tabulka, ve které 
budeme počítat průběžný výnos na termíno-
vaných vkladech na základě úroku, který byl 
k 30. 11. 2012 – tak, jako byste v k tomuto datu 
uložili 100 000 Kč. U ostatních produktů bere-

Příloha fondu Bridge
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me kurz k 30. 11. 2012 a kurz k datu, ke kterému 
počítáme příslušný výnos. 
První sledované datum je 20. 12. 2012, to zna-
mená 20 dnů od počátku investice. Podívejme 
se jak vypadají investice.
Poplatky a daně jsou přepočítané na období, 
které sledujeme. Prvním průběžným vítězem 
se stávají akcie ČEZ, které dosáhly hezkého 
zhodnocení přes 3%. Na druhou stranu zlato 
se nám pěkně propadlo, dokonce ještě víc než 
nám vzrostly ty akcie ČEZ. Nepřekvapuje, že 
produkty s pevným výnosem se drží ve středu 
startovního pole, ale náš fond Bridge je až za 
těmito produkty. Tento týden však došlo k pře-
cenění, které se promítne v ceně k 21. 12. 2012 a 
které povede k zajímavému nárůstu kurzu fon-
du Bridge.
Opačné umístění akcií a zlata je obvyklé, pro-
tože při poptávce po akciích obecně klesá cena 

zlata a naopak v  horších dobách cena zlata 
roste. Proto se řídí strategie investování podle 
očekávání vývoje – při očekávaném růstu hos-
podářství, který vyvolává často růst cen akcií, 
investujte do akcií a při očekávané recesi na-
opak do zlata. Bohužel to musíte znát předem 
a lépe než ostatní. Toto pravidlo, tak jako vše 
v oblasti investic, není dogma, ale je statisticky 
podložené pozorování.
Závěrem bych si tipnul pořadí, které bude v dal-
ším čísle. Celkově očekávám srovnání startovní-
ho pole, protože ceny akcií jdou často koncem 
roku nahoru, aby akciové fondy vykázaly lepší 
roční výsledky, a v lednu potom dochází ke ko-
rekci tohoto zhodnocení. Pád zlata se pravdě-
podobně zastaví a otočí s růstu.
Další časopis bude vycházet v  březnu, to zna-
mená, že tipuji výsledky k 15. 2. 2013.
Co si o tom myslíte Vy?

  Úroková 
sazba

Kurz 
30.11.2012

Kurz 
20.12.2012

Stav Poplatky Daně Čistý 
stav

Akcie ČEZ   645 668 103 566 28 0 103 538

Dow Jones   13025,58 13311,72 102 197 111 0 102 086

ING  Český akciový fond   2595,17 2630,33 101 355 117 0 101 238

Artesa spořitelní družstvo 3,75%     100 208 0 31 100 177

Evropsko-ruská banka 3,55%     100 197 0 30 100 167

Fond Bridge   1,1926 1,1951 100 210 50 0 100 160

Česká spořitelna 0,50%     100 028 0 4 100 024

ISČS Sporoinvest   1,8709 1,8713 100 021 17 0 100 005

Zlato   166,05 159,73 96 194 56 0 96 138

  Úroková 
sazba

Kurz 30.11.2012 Kurz 
15.2.2013

Stav Poplatky Daně Čistý stav

Dow Jones   13025,58 13300 102 107 428 0 101 679

ING  Český akciový fond   2595,17 2650 102 113 449 0 101 664

Akcie ČEZ   645 655 101 550 107 0 101 443

Fond Bridge   1,1926 1,208 101 291 193 0 101 099

Artesa spořitelní družstvo 3,75%     100 802 0 120 100 682

Evropsko-ruská banka 3,55%     100 759 0 114 100 645

ISČS Sporoinvest   1,8709 1,88 100 486 64 0 100 422

Zlato   166,05 167 100 572 214 0 100 358

Česká spořitelna 0,50%     100 107 0 16 100 091

Příloha fondu Bridge
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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

bridge_2013-01.indd   4 08.01.13   9:57



19Bridge|CZ leden 2013

Ale teď si pro změnu chvilku lámejte hlavu vy. 
Prý když člověk přijde k hotovému, kazí to cha-
rakter.    
Už jste se rozmysleli?                
Tak se podívejte na celé rozdání (Nort – Spor-
tovec Eddie; East – Sid; South – Tlusťoch Cecil; 
West – Clara):

Dealer: S

Všichni v druhé

Párový turnaj

Závazek: 4♠x

♠ 85

♥ 762

♦ AQJ104

♣ K83

♠ 7

♥ QJ954

♦ 7543

♣ Q92

N

W                             E

S

♠ AK2

♥ K1083

♦ K2

♣ A1075

Výnos: Q♥ ♠ QJ109643

♥ A

♦ 98

♣ J64

Ještě jednou: jak může vypadat list vydražitele? 
Určitě má sedm piků a srdcové eso už ukázal. 
Nejspíš má taky něco v  trefech, dámu, možná 
spíš jen kluka. Jestli má srdcové eso obsazené, 
měl bych ve třetím zdvihu vrátit srdci, ale něco 
mi říkalo, že eso bylo singl. 
Co teď? Zahrál jsem károvou dvojku.
Tlusťoch Cecil tentokrát zachrochtal nahlas, 
natočil ke mně býčí šíji a šlehl po mně sádelna-
týma očkama. Sportovec Eddie na druhé straně 
stolu zamrkal. Jen Clara se usmívala stále stejně 
a stále stejně ukazovala krásná bílá ramena nad 
krásnými černými šaty.
Cecil vzal zdvih desítkou  na stole a okamžitě 
zahrál další trumf. Naskočil jsem esem a vrátil 
kárového krále. 
Cecil se zavrtěl na židli, která přitom zasténala. 
Vzal krále esem a odevzdaně zkusil třetí káro, 
jenže mně zbýval ještě poslední a rozhodující 
trumf, dvojka piková. Tlusťoch mě sice přebil, 
odehrál ještě dva piky, ale nakonec musel sám 
rozehrát trefy. Vynesl z  ruky čtyřku  a ze sto-
lu dal osmičku, kterou jsem vzal desítkou a vrá-
til srdci. A tak  postupně odevzdal všechny tři 

trefy, poněvadž od vypracovaných kár na stole 
jsem ho včas odřízl.
Minus dva za pět set. To už tak nebolelo. Navíc 
jsme měli naději, že na druhém stole naši spolu-
hráči půjdou také na čtyři piky. 
Clara opět prokázala skvělý odhad. Řekl jsem jí 
to.
„To je přece jasné, Side.“ Ani se na mne nepo-
dívala a sáhla si pro nové rozdání. „Ale hezky 
jsi to zahrál.“  
Cecil si tiše, zamyšleně chrochtal. „Nejhorší je, 
že když mě nechají, abych si kára rozehrál sám, 
splním, i když mi ten kluk první kolo propustí. 
Po tom kontru to nejde neuhodnout.“
„Nic si z toho nedělej,“ pokrčil rameny sporto-
vec Eddie. „Udělal jsem zkušenost, že hrát s lid-
mi, co to neumějí, je vždycky jenom pro zlost. 
Do nesedícího impasu může zahrát jenom úpl-
ný začátečník. Nemám pravdu, slečno?“ obrátil 
se na dívku. 
„Naprosto,“ souhlasila mile Clara. „Jenže v Sea-
ttlu se tohle všechno učí právě už v kurzu pro 
začátečníky. Možná by vám pár lekcí prospělo.“  
„Koledoval sis o to, Eddie,“ pobaveně zachro-
chtal Cecil.
„Ze začátku  jsi byl zbytečně nervózní,“ napo-
menula mě jemně Clara, když jsme po prvních 
osmi partiích osaměli u stolu. „Asi jsem ti za-
pomněla říct, že sem chodí na rubber naprostá 

Přímým pokračováním Lexington Avenue do centra je pak Irving 
Place, místo mnoha restaurací, bister a hospůdek. Náměstí je 
pojmenováno po spisovateli Washingtonu Irvingovi, který zde 
žil. Restaurace Pete’s Tavern, která je v provozu už od roku 1864, 
je údajně nejstarší podnik svého druhu v New York City. Proslavil ji 
jiný spisovatel, O. Henry, který tu napsal některá svá díla.

Příběhy Z. Volného
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všehochuť. Lidé, kteří hrají neskutečně dobře, 
ale zároveň i tihle Eddiové, kteří trpí monst-
rózním sebevědomím. A bohužel mají zároveň 
dost peněz, aby si mohli dovolit sednout si k to-
muhle stolu. Jsou přesvědčení, že tě slíznou jako 
malinu, a když neslíznou, hledají chybu všude 
jinde, jen ne u sebe.“  
„Neskousli to,“ hlásila, když se vrátila se spo-
čítanými výsledky. „Žádají odvetu  na šestnáct 
partií. Ale tady nic takového není zvykem, mů-
žeme je klidně odmítnout. Co tomu říkáš?“ 
Pokrčil jsem rameny. „Mně je jedno, proti 
komu hraju.“
„Na to jednou ošklivě doplatíš,“ šlehla po mně 
temně mandlovým pohledem a odvedla mě na 
druhou stranu herny.
Přisedli jsme si k Li Pangovi, který by neztratil 
úsměv  a orientální zdvořilost ani tehdy, kdy-
by mu nasadili kolem krku smyčku. Zato jeho 
partner byl pravý opak. Když mi podával ruku, 
zavrčel cosi jako Alfred. Druhý Eddie? Nebyl už 
úplně nejmladší, ale velmi štíhlý s  perfektním 
držením těla, ostrými rysy v  obličeji a úzkým 
tmavým knírkem nad horním rtem.
„Cecil s Eddiem to poslední dobou dost prasí,“ 
trpce si postěžoval Li Pangovi. „Eddieho chápu, 
člověk z Wall Street by v těchhle časech potře-
boval kapku živé vody. To ty jsi ten začátečník, 
co vynáší do impasu?“ obrátil se na mě.
Jen jsem pokrčil rameny.
„Víš, Alfe,“ bránila mě opět Clara, „Sida nepod-
ceňuj. V kurzu pro začátečníky ho hodně nau-
čili. Teď se od něj učím já.“
Li Pang se tiše zasmál.
Alf se zatvářil zmateně. „Ale ty už to přece hra-
ješ docela dobře.“
„Proboha Alfe, copak  nepoznáš, že tě tahá za 
fusekli?“ nevydržel Li. „Nech toho a licituj.“
Alf zase zavrčel. Dospěl jsem k  názoru, že 
to je určitě demobilizovaný major od jedno-
tek zvláštního nasazení. Ale možná je tu z Bag-
dádu nebo z Kábulu jen na dovolené.
Tentokrát chodila zajímavá  rozdání jedno za 
druhým a nám se od počátku dařilo, takže jsem 
brzy ztratil pojem o čase. Někdy v druhé polo-
vině sestavy jsem dostal tenhle list: 

♠ Q10654 
♥ 9543 
♦ – 
♣ AQ83
Když jsem si prohlédl karty, napadlo mě jediné 
slovo: divný. Divný list, ale ne úplně proti srsti. 
Obě drahé barvy ve spojitosti s károvou  šike-
nou a trefovým esem vzbuzovaly naději.
Dražbu zahajovala Clara. A byla bouřlivá! Ještě 
nikdy jsem nezažil, aby v jedné partii padlo pět 
konter:
Šablona pro rozdání a licitaci:

Dealer: N

Všichni v první

Týmy (IMPy)

Závazek: 6♦x

♠ Q10654

♥ 9543

♦ –
♣ AQ83

♠ – 
♥ – 
♦ – 
♣ –

N

W                             E

S

♠ – 
♥ – 
♦ – 
♣ –

Výnos: 7♠ ♠ –
♥ A862

♦ AKJ10832

♣ 74

Sid Alf Clara Li Pang

1♦ pas

1♠ kontra 4♦ pas

4♥ kontra 5♠* kontra

6♣ kontra 6♦ pas

pas kontra pas pas

pas

Teď už se mi kárová šikena zdaleka tak nelíbila 
jako zpočátku. Vyložil jsem karty na stůl s hod-
ně špatným svědomím, hlavně jsem si vyčítal 
hlášku čtyři srdce. S chicanou v Clařině barvě 
jsem měl pasovat. Už jsem přece Claru  znal, 
tedy alespoň způsob jejího bridže, a věděl jsem, 
že umí být agresívní jak  divoká kočka. Moje 
čtyři srdce katastrofu zpečetily. Pět piků pak byl 
exkluzívní Blackwood a zapřít trefové eso, to 
jsem se neodvážil. Stejně tak  by nebylo dobré 

Příběhy Z. Volného
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opravit šest kár do šesti bez trumfů – jestli má 
Clara v pikách chicanu. 
Jakmile jsem položil na plátno poslední kartu, 
Clara poděkovala a v  tempu  požádala o malý 
pik. Alf rovněž bez  zaváhání přidal krále, kte-
rého zabila malým trumfem. Pak  stáhla eso a 
krále kárového, přičemž se Alf zavrtěl a velice 
neochotně přiznal druhou dámu. Mne požáda-
la, abych ze stolu  postupně odhodil dvě malá 
srdce. 
A jak hrála dál? Prozradím vám to, ale předtím 
vám dám příležitost, abyste se nad touhle partií 
zamysleli.
Dobře, jak se to tedy všechno odehrálo:
Do čtvrtého zdvihu Clara zahrála tref z ruky a 
úspěšně impasovala dámou stolu.
O pád méně. Ale příliš se mi neulevilo.
Požádala mě o pik a snapla Alfovo eso. Major 
vypadal, že se o něho pokouší mrtvice. Pak Cla-
ra odehrála kárového kluka, a když si tak  po-
tvrdila, že kára jsou rozdělená 4-2, nepatrně se 
pousmála. 
Potom zahrála z ruky tref k esu a hned třetí tref 
zpátky. Přebila ho vysoko károvou desítkou.
To už jsem začínal tušit, co se děje.
Celé rozdání:

Dealer: N

Všichni v první

Párový turnaj

Závazek: 6♦×

♠ Q10654

♥ 9543

♦ –
♣ AQ83

♠ J98732

♥ –
♦ 9754

♣ K75

N

W                             E

S

♠ AK

♥ KQJ107

♦ Q6

♣ J1092

Výnos: 7♠ ♠ –
♥ A862

♦ AKJ10832

♣ 74

V devátém zdvihu zahrála svůj poslední trumf, 
osmičku. 
Li ji musel vzít devítkou.

Vznikla čtyřkartová koncovka, v  níž Číňano-
vi zbývají už jen piky, zatímco major drží KQJ 
v srdcích a vysokého kluka trefového:

Dealer: N

Všichni v první

Párový turnaj

Závazek: 6♦×

♠ Q10

♥ 9

♦ –
♣ 8

♠ J987

♥ –
♦ –
♣ –

N

W                             E

S

♠ –
♥ KQJ

♦ – 

♣ J

Výnos: 7♠ ♠ –
♥ A862

♦ –
♣ –

Li vrátil devítku pikovou, kterou Clara vzala na 
stole desítkou, a bledý Alf lapající po dechu od-
hodil srdcového krále. Pak vynesla ze stolu pi-
kovou  dámu. To už major nevydržel, zahodil 
zbývající tři karty na stůl a vztekle se na ni roz-
křikl:
„Takový slem! To je drzost!“ Obrátil se proti 
mně: „A co měly znamenat ty čtyři srdce? Tam 
v  tom vašem geniálním začátečnickém kur-
zu  dražíte novou  barvu  na čtvrtém stupni na 
čtvrtou devítku?“
„Nebuďte prosím hrubý na mého partnera,“ 
klidně mu  odpověděla Clara. „Spíš byste měli 
hledat chyby u sebe.“
„Jaké chyby?“ pokračoval major stejným tónem. 
„Když má někdo takové štěstí jako vy, tak vůbec 
nemusí umět hrát!“

Broadway, ústřední tepna New Yorku

Příběhy Z. Volného
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„Mírni se, Alfe,“ zastal se nás Li Pang, přiroze-
ně s úsměvem. „Zaprvé, ta mladá dáma sehrála 
překrásnou partii, kterou si budu dlouho pama-
tovat. A za druhé…“
„Co za druhé? Za druhé si vybrala příděl štěstí 
na pět let dopředu! Vždyť ta partie jistě nemá 
ani jedno procento šance!“
„Za druhé, chybu jsem udělal já. Když nevyne-
su piku, šest kár nemá šanci.“
„Jsi charakter, Li Pangu. Nezapomenu ti to.“ 
Zdálo se, že poslední slovo vždycky patří Claře. 
Vypotácel jsem se do krásného teplého večera. 
Podél Třetí Avenue zářily šňůry světel a stále na 
ní bzučel silný provoz. Zavěsila se do mě a kou-
sek jsme šli mlčky. Cítil jsem její parfém.
„Děkuju ti.“ 
„Nemáš zač. Vyhrál sis to přece sám. A taky 
Dick s Mikem hráli výborně.“
„Asi ti to bude připadat směšné, ale není to o 
moc méně, než dělá můj půlroční plat na uni-
verzitě.“
Usmála se. „To nejsi moc bohatý ženich, Side. 
Ale večeři bys mi dnes zaplatit mohl, viď?“
Zahleděla se mi do tváře temně mandlovýma 
očima. Najednou stres povolil, zastavil jsem se 
na chodníku a začal se nezvladatelně smát. 
Přidala se ke mně. Pár kolemjdoucích se po nás 
pohoršeně ohlédlo. Ale tady poblíž Central Par-
ku byli na zkouřené feťáky zvyklí.
Když už toho bylo dost, řekla: „Znám tady na 
Třetí jeden příjemný podnik, Atlantic Grill.“ 
Sobotní večer v Atlantic Grillu? Zároveň mi vy-
tanulo na mysli, že jsem po ní chtěl vysvětlení. 
Koho mám vlastně před sebou? Claru, nebo 
Lauru? Nebo…?“ 

Ale co to pro tebe změní? řekl jsem si. Nebudeš 
si přece kazit večer. Život si nakonec stejně udě-
lá, co bude sám chtít.
„Jen klid, Side.“ Zamračila se, asi mi něco vyčet-
la z tváře. „Neboj se, ten Atlantic Grill není nic 
okázalého. Budeme se tam cítit dobře.“
Zase měla pravdu. Když jsme se loučili na dlou-
hé tiché chodbě hotelu  Franklin, opřela se mi 
teplými dlaněmi o ramena a políbila mě na tvář.
„A teď se běž hezky vyspat, Side, zítra musíme 
zase do roboty. Ty už sotva pleteš nohama.“
„Zítra zase?“ promluvily ze mne obavy o vyhra-
né peníze.
„V New Yorku mají ještě pár jiných výborných 
klubů. Mayfair, Regency, dobrý je taky Town 
Club. Přece nevyhodíme čtyři sta sedmdesát 
dolarů za letenku, abychom se hned druhý 
den vrátili domů. Zvlášť jestli ti hra půjde jako 
dnes,“ zalichotila mi. 
Pak se usmála, proklouzla dveřmi a zaklapl za 
ní zámek. 
Jak jsme hráli v neděli? Všechno se dozvíte – ale 
až příště.

Soumrak v New Yorku

Celostátní liga
Jaroslav Holý, Vladimír Nulíček

10.–11. listopadu se uskutečnilo první kolo celo-
státní ligy 2012/2013. Na rozdíl od minulých let 
se Ústředí ČBS odhodlalo k razantnímu organi-
začnímu kroku a přemístilo dějiště lítých bridžo-
vých klání do hotelu DUO s tím, že první i druhá 
liga probíhají společně.

Výsledky
Podrobné výsledky včetně všech jednotlivých 
rozdání a Butler jsou  uvedeny na webových 
stránkách ČBS. Po celý víkend probíhaly urput-
né boje, kde o krev, pot a slzy nebyla nouze, a 

Příběhy Z. Volného
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výsledná situace v tabulce, zejména v první lize, 
je značně nepřehledná. 
V jejím prvním kole se soupeři rozešli ve třech 
zápasech víceméně smírně, jen Chaotičtí gam-
bleři s přehledem porazili Jas a Callimero, jehož 
jmenovec jde v Pražské lize od porážky k poráž-
ce a naopak, deklasovalo nováčka Pernštejn. Ve 
druhé lize došlo k ojedinělému efektu, kdy čtyři 
z pěti zápasů skončily K. O. a bílým ručníkem. 
Ve druhém kole si to obě ligy prohodily – všech 
pět zápasů v první lize skončilo vysokým vítěz-
stvím těch šťastnějších (zaujala zejména vysoká 
porážka Callimera, které hrálo jen o pár hodin 
dříve tak  dobře), zatímco mače v  lize druhé 
byly mnohem vyrovnanější. V  kole třetím se 
konečně vzmužil Pernštejn a uhrál remízu s vy-
soce favorizovanými P. S., do té doby nevýraz-
ná Faja vyprovodila málem s výpraskem do té 
doby suverénní Gamblery, a tak  se v  dalších 
dvou kolech základní části může stát v první lize 
v podstatě cokoli. Ve druhé lize jsme zazname-
nali únik osamělých vrchařů z Logiku, za nimiž 
se peleton rozdělil do dvou velkých skupin; do 
konce Tour je ovšem ještě hodně daleko a jarní 
nástrahy mohou přinést lecjaká překvapení.
V  první lize zatím po 3 zápasech vede tým 
Star jen lepším rozdílem IMP před Acolem, 
na třetím místě jsou Chaos Gamblers. Na kon-
ci tabulky je pardubický tým Pernštejn, který 
musí v  dalších turnajích zabrat, aby se dostal 
alespoň do barážové skupiny. Připomeňme, že 
první čtyři týmy po základní části budou hrát 
play-off, týmy na 8. a 9. místě baráž s druhým 
a třetím týmem 2. ligy, tým na posledním místě 
pak přímo sestupuje do 2. ligy.

Hotel Duo

Pořadí 1. celostátní ligy po 1. turnaji

Poř. Družstvo VP IMP Průměr

1. Star 55 75 18,3

2. Acol 55 58 18,3

3. Chaos Gamblers 52 46 17,3

4.  Triga 51 34 17,0

5. Callimero 47 25 15,7

6. Jas 44 -9 14,7

7. Faja 43 -18 14,3

8. P. S. 39 -35 13,0

9. Ladies 34 -63 11,3

10.  Pernstejn 27 -113 9,0

Ve druhé lize rázným krokem vykročil za pří-
mým postupem havířovsko-rožnovský tým Lo-
gik, který získal 74 VP ze 75 možných. Na konci 
tabulky je tým Chaos.

Pořadí 2. celostátní ligy po 1. turnaj

Poř. Družstvo VP IMP Průměr

1. 3 Logik 74 233 24,7

2. 11 Labe 60 108 20,0

3. 14 Eso 59 83 19,7

4. 15 LGM 52 41 17,3

5. 16 Teplice 48 19 16,0

6. 12 o Leitermann 42 -12 14,0

7. 17 SUKL 33 -71 11,0

8. 18 Infernetto 27 -107 9,0

9. 20 Maskovany Hubert 27 -121 9,0

10. 19 Chaos 21 -173 7,0

Jak se hrálo
První a druhá liga týmů je výkladní skříní české-
ho bridže a hraje se tak, jak to umí naši nejlepší 
– odvážně až agresivně, inspirativně a někdy i 
nesoustředěně a s chybami. Například v prvním 
kole první ligy se rozdělilo celkem 826 IMP, což 
je přes 5 IMP na každé jednotlivé rozdání (!), a 
to přitom měl generátor poměrně klidný den a 
vystačil si se čtyřmi slemy, jedním osmilistem, 
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pěti sedmilisty a šesti šikenami. Že se hrálo ag-
resivně není ovšem u nás nic překvapujícího – 
za celá tři kola obou  lig byla partie kompletně 
propasována pouze dvakrát, shodou  okolností 
v případě, kdy jeden z hráčů drží v ruce regu-
lérních 12 bodů se slabým šestilistem a u někte-
rých jiných stolů obránci zadávají vydražený a 
okontrovaný levný pětitrik. Že se hrálo někdy 
nesoustředěně dokládá fakt, že ani jednu  par-
tii se nepodařilo všem dvaceti stolům odehrát 
bez průšvihu a i u ložených her „odshora dolů 
za šestsetdvacet“ se vždycky našel někdo, kdo 
zemřel s hlavou vztyčenou na půli cesty.

Zajímavou, dříve vyloučenou  možností bylo 
porovnat si výsledky partií v první a druhé lize. 
Závěr z  porovnání je poměrně jednoznačný a 
realisty asi očekávaný – mezi oběma soutěžemi 
jsou výrazné rozdíly a tyto rozdíly lze najít pře-
devším v technice sehrávky a obrany (existují i 
ve výsledcích dražby, ale jsou menší).  Jinak ře-
čeno, „napálit hru“ umíme všichni, ale splnit 
nebo svalit ji už je často dáno jen mistrům mezi 
námi.  K tomu, že průkazné rozdíly mezi liga-
mi existují, se stačí podívat na výsledky prvních 
pěti partií prvního kola.
Divácky nejatraktivnější a z  pohledu  výsled-
ků často nejvydatnější jsou  slemové partie. 
Jak  jsme si v nich vedli? Za víkend bylo mož-
né vydražit 15 slemů, ale rovnou zapomeňte na 
„začátečnická“ pravidla o 32 bodech na barevný 
slem a podobně – třeba 4 slemy v prvním kole 
vycházely na průměrných 26,5 bodů a pokud 
jste snad později dostali na linku kolem třicítky, 
stálo za to se vážně zamyslet, zda nehrát spíše 
slem velký. Až na dva extrémní případy (v jed-
nom se hrály spíše částečné závazky) se o slem 
vždy alespoň někdo pokusil, i když v  jednom 
případě šlo pouze o tři zástupce druholigových, 
kteří z  něj také rukou  společnou  a nerozdíl-
nou všichni spadli.

Zajímavé partie
Zajímavých partií byly samozřejmě mraky, a 
to neberu  v  úvahu, jak  se u  konkrétního sto-
lu může zajímavými barvičkami vybarvit partie 
zcela plochá. Například zmíněný slem, ze kte-

rého se padalo a padat nemuselo, vypadal ná-
sledovně: 

Dealer: W

NS ve druhé

Týmy (IMPy)

Závazek: 6 ♠ 

♠ 632

♥ Q109632

♦A87

♣ 10

♠ J87

♥ K8754

♦ K10

♣ J42

N ♠ 54

♥ AJ

♦ J532

♣ 98765

W                             E

S

Výnos: ♠ 7 ♠ AKQ109

♥ –

♦ Q964

♣ AKQ3

Hlavní hráč opticky nedává ani jeden zdvih 
(kara na stole shodí na trefy), ale současně op-
ticky ani moc rychlých zdvihů nemá – tři trefové, 
karový a potřeboval by tedy k plnému počtu de-
vět trumfových, což evidentně nepůjde, zvláště 
po pikovém výnosu  J. Ale ani sebrat 12 zdvihů 
není žádná legrace a chce to hrát opatrně – ne-
dostatek  vstupů dává vale myšlence vypracovat 
dlouhou barvu stolu, počet zdvihů pro zvažování 
skvízu je rovnou upraven až příliš a tak je třeba 
pro začátek, udělat něco se ztrátovými kary a 
zkusit hrát cross s  tím, že se třeba něco vyvrbí. 
Trumfy stolu jsou ale velmi slabé, a pokud nám 
obrana příliš brzy něco přesnapne nebo předsna-
pne a trumfne, můžeme na slem nejspíš rov-
nou zapomenout.
Bereme trumfový výnos v ruce, potlačíme chuť 
hned shodit kára a hrajeme karo k esu, s po-
dezřením si prohlédneme karovou  desítku, a 
tref do ruky (pokud to neuděláme, můžeme 
později zjistit, že nám trefový vstup do ruky 
chybí a cestování do ruky přes srdcové snapy 
příliš oslabí trumfy). Stáhneme další dva vysoké 
trefy, na které se zbavíme kar a zaregistrujeme 
padajícího trefového kluka, hrozbu předsnapu a 
trumfnutí obranou. Proto přejdeme na karové 
snapy, jen abychom zjistili, že padá karový král 
a závazek máme v kapse. Nic tak moc složitého, 
ale nepovedlo se ani jednomu hlavnímu hráči. 
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Zajímavým výsledkem skončila jedna z  partií 
prvního zápasu, kde většina prvoligových plní 
závazek  BT, většina druholigových z  něj padá 
a závazek přitom z otevřených karet nemá na-
prosto žádnou šanci a v reálu se tedy obrany asi 
moc nepředvedly.

Dealer: N

NS ve druhé

Týmy (IMPy)

Závazek: 3BT

♠ K93

♥ A4

♦ AK5

♣ Q10986

♠ Q54

♥ J1093

♦ J10

♣ K743

N ♠ AJ86

♥ 75

♦ 76432

♣ A5

W                             E

S

Výnos: ♠ ♠ 1072

♥ KQ862

♦ Q98

♣ J2

Partii hraje sever a pikový výnos od výcho-
du  vede k  rychlému  složení karet. Po alterna-
tivním karovém hlavní hráč samozřejmě odloží 
myšlenky na srdce, která mohou počkat, a zkusí 
rozehrát trefy. Protože potenciálním nebez-
pečím je piková barva, je nutné napadnout co 
nejdříve vstup do ruky s  delšími piky a proto 
je přirozeným zahráním tref na stůl ke klukovi 
(piky jsou z pohledu hlavního hráče delší v ruce 
s kratšími kary). Západ to teď nemá úplně jed-
noduché, ale prozkoumání možných kombinací 
v  karech by mělo vést k  závěru, že tato barva 
více než dva zdvihy nedá a k  poražení závaz-
ku je nutné nalézt barvu, která vyprodukuje tři 
zdvihy, což mohou být jedině piky.

Rozdání 22 
(autoři: Markéta Dudková, Vladimír Beran)

Dealer: E
EW ve druhé
Týmy (IMPy)
Závazek: 6♠

♠ AK764
♥ A84
♦ Q3
♣ AJ5

Výnos: ♦ ♠ 985
♥ K652
♦ AK4
♣ K32

W Beran E Nulíček

pas 1♣1

1♠ 1NT

2♦2 2♠

3♠3 3NT4

4♣5 4♦5

4♥ 5 4NT6

5♣7 6♠

Láďa Beran v  zápase Fajy proti Chaos Gam-
blers vyzkoušel do 6 piků všechny šance. Po 
výnosu  Evy Bahníkové malou  károu  vzal dá-
mou v  ruce. Trumfnul esem a králem, od Evy  
na východe padá desitka a kluk. Nejdříve stahu-
je kára, na třetí káro zahazuje srdci. Následuje 
eso srdcové a srdce ke králi, třetí kolo srdcí Láďa 
snapuje a Eva zahazuje tref.
„Dle výnosu bylo jasné, že má Eva třílist kárový, 
ze hry pak, že má double srdcový a po dvou ko-
lech trumfů bylo zřejmé, že má buď double pik a 
šestilist trefový nebo třílist pikový a pětilist tre-
fový. Malá pika se zdála jako dobrá vpustka.“ Ve 
čtyřkartové koncovce Láďa místo hraní trefové-
ho impasu vpouští Evu trumfem.
Celé rozdání:

Dealer: E

EW ve druhé

Týmy (IMPy)

Závazek: 6♠

♠ AK764

♥ A84

♦ Q3

♣ AJ5

♠ 32

♥ 10973

♦ 109852

♣ 109

N ♠ QJT

♥ QJ

♦ J76

♣ Q8764

W                             E

S

Výnos: ♦ ♠ 985

♥ K652

♦ AK4

♣ K32

1 polský tref 
2 GF 

3 maximum, pokus o slem 
4 maximum bez krátkosti 

5 cuebid 6 BW5  
7 jedno nebo čtyři
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Třetím turnajem zařazeným v  letošní soutěžní 
sezoně do seriálu Czech Bridge Tour byla Velká 
cena Českých Budějovic. Díky obětavosti a nad-
šení českobudějovických pořadatelů se i letos ten-
to tradiční turnaj podařilo zorganizovat ke spo-
kojenosti všech účastníků. Povedl se i doprovodný 
program – posezení v šenku blízko hrací místnos-
ti i hotelu, kde byla řada účastníků ubytována.

Párový turnaj
Hlavní párový turnaj se hrál v sobotu za účasti 
34 párů, což je myslím pro VC Českých Budějo-
vic alespoň za poslední období rekordní účast. 
Velký výkon předvedli zejména ve druhém kole 
vítězové Milan Macura s Michalem Kopeckým, 
kteří v něm nahráli přes 72 % a celkově zvítě-
zili s náskokem téměř 10 % na druhé v pořadí 
Honzu Martynka jr. se Zdeňkem Jelínkem, třetí 
skončili Pavla Hoderová s Jakubem Šlemrem.

Turnaj týmů
Týmový turnaj se hrál netradičním hodnoce-
ním Board-A-Match nejprve ve dvou  skupi-
nách po šesti týmech každý s každým s násled-
ným rozřazením do dvou skupin A a B, kde se 
dohrával pouze zbytek zápasů. Vítězem se stal 
tým ve složení Macura-Kopecký-Scháňka-O.
Bahník. Bývalí juniorští reprezentanti (a juni-
orští mistři světa) tak dosáhli v Budějovicích na 
cenný „double“.

Výsledky VC Českých Budějovic 2012

Poř.  Pár Celkem

1. Macura, Kopecký 65.93 %

2. Martynek ml., Jelínek Z. 56.91 %

3. Hoderová, Šlemr 56.37 %

4. Bahník O., Scháňka 55.53 %

5. Dudková, Nulíček 55.29 %

6. Kupková, Emmer 54.81 %

7. Svobodová, Hnátová 54.21 %

8. Bahníková, Pavlík 54.09 %

9. Navrátil, Ludvík 53.51 %

10. Žylka, Vojtík 52.82 %

11. Vrkoč, Pivnička 52.28 %

12. Novotný, Králík F. 52.22 %

13. Hozda, Šklíba 52.03 %

14. Maňák, Erde 51.26 %

15. Vajdová, Vozábal 51.08 %

16. Černá A.M., Pírek 50.90 %

17. Netuka, Křivánek 50.06 %

18. Bahník M., Bahník P. 49.88 %

19. Kopřiva, Svoboda 49.46 %

20. Hájková, Spálovský 49.28 %

21. Kořínek, Pulkrab 48.56 %

22. Erdeová, Mašek 47.98 %

23. Tauberová, Pokorný 47.42 %

24. Albrechtová, Píšová 46.75 %

25. Ertner, Horáček 46.39 %

26. Hašková, Tauber 46.33 %

27. Schulzová V., Laštovička 46.09 %

28. Bielecki, Hájek 45.73 %

29. Suchá, Trávníčková 45.37 %

30. Vondráčková L., Schulzová K. 45.07 %

31. Čermáková, Plosová 44.83 %

32. Kálalová, Dvořáková 44.16 %

33. Gregová, Mokráň 40.50 %

34. Kyptová, Humpál 39.18 %

Velká cena Českých Budějovic
Vladimír Nulíček (fotografie: Jana Erdeová)

Trojice medailistů VC Českých Budějovic
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Výsledky soutěže týmů

1. 43 MP     
Macura Milan, Kopecký Michal, Scháňka 
Martin, Bahník Ondra

2. 40 MP     
Žylka Kamil, Vojtík Jakub, Králík Franta, 
Novotný Jan

3. 39 MP     
Hnátová Daniela, Svoboda Ota, Svobodová 
Pavla, Kopřiva Jiří

4. 39 MP     
Hoderová Pavla, Šlemr Jakub, Martynek Jan 
ml., Jelínek Zdeněk

5. 32 MP     
Kyptová Monika, Humpál Michael, Pěkný 
Pavel, Frabša Zdeněk

6. 31 MP     
Hájková Soňa, Spálovský Luboš, Dudková 
Markéta, Nulíček Vladimír

7. 37 MP     
Erdeová Jana, Mašek Jiří, Erde Alexander, 
Maňák Jaroslav

8. 35 MP     
Haman Aleš, Pivnička Jan, Vajdová Pavlína, 
Vozábal David

9. 24,5 MP  
Hozda Miloš, Ertner Jan, Šklíba Milan, 
Horáček Josef

10. 23 MP     
Hájek Jaroslav, Bielecki Piotr, Dvořáková 
Radka, Kálalová Anna

11. 20,5 MP  
Albrechtová Zuzana, Täuber Jiří, Plosová 
Anna, Pulkrab Petr

12. 20 MP     
Suchá Eva, Trávníčková Jana, Mokráň Pavel, 
Gregová Kristína

Pořadí Czech Bridge Tour po 3 turnajích1

Kopecký M. 292 Emmer 194

Bahníková 280 Kupková 194

Dudková 270   Hoderová 191

Pavlík 244 Bahník O. 177

Šlemr 213 Scháňka 177
 

Vítězný tým

O víkendu 23.–25. 11. 2012 proběhla v Harracho-
vě klidná a příjemná bridžová akce. V moderním 
a pohodlném hotelu Sklář uprostřed krásné přírody 
jsme měli k  dispozici nejen komfortní hrací pro-
story, ale v ceně i veškeré vymoženosti hotelu, jako 
je vyhřívaný bazén s vířivkou a saunou, hotelové 
župany, slevy na masáže a další procedury wellness 
i na konzumaci v baru a restauraci. Kdo se chtěl 
věnovat aktivnímu sportování, měl také jako sou-
část akce možnost se zúčastnit zdarma lekcí zum-
by, aquazumby, port de bras. To ani nemluvím o 
snídaních, které měly opravdu úroveň čtyřhvězdič-
kového hotelu, se spoustou dobrot včetně šampaň-
ského a opulentních večeří se švédskými stoly. 

Kdo chtěl, mohl pořádat výlety po krásné okol-
ní přírodě a přinejmenším dojít k  nedalekým 
Mumlavským vodopádům. A pro koho byl 
most nad Mumlavskými vodopády příliš vzdá-
lený, mohl dojít alespoň do jedné z vyhlášených 
harrachovských cukráren. Nebo navštívit ně-

Bridžový víkend v Harrachově
Eva Fořtová

Domácí soutěže

1 prvních deset míst

Hotel Sklář
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které z  muzeí, do kterých hosté hotelu  dostali 
slevu. Hráli jsme večer i ráno párové turnaje. A 
zde jsou jejich medailisté:

Pátek večer
1. Wirthová, Fořt 70.24 %

2. Bubník, Vacek 64.88 %

3. Kadeřábková, Němcová 52.98 %

Sobota ráno
1. Jandová, Fořt 62.50 %

2. Bubník, Vacek 59.72 %

3. Dvořáková, Kaňková 56.25 %

Sobota večer
1. Wirthová, Fořtová 63.10 %

2. Eliášová, Fořt 55.95 %

3. Hlaváčová, Mužík 55.36 %

Neděle ráno
1. Wirthová, Eliášová 59.72 %

2. Hlavačková, Suková 56.94 %

3. Bubník, Vacek 52.78 %

Z  pátečního turnaje je i následující rozdání. 
Není sice zcela bez chyb, ale je divácky zajímavé.

Dealer: N

EW ve druhé

Párový turnaj

♠ K10543 
♥ K106 
♦ Q3 
♣ AK8

♠ J96 
♥ A3 
♦ K1096 
♣ Q953

N ♠ A872 
♥ Q985 
♦ 752 
♣ J2

W                             E

S

♠ Q 
♥ J742 
♦ AJ84 
♣ 10764

W (Hlaváčová) N (Wirthová) E (Mužík) S (Fořt)

1♠ pas 1 BT

pas 2 BT pas 3 BT

pas pas pas

Západ vynesl ♦6, kterou hlavní hráč propustil 
do osmičky. Pak následovalo malé srdce do de-

sítky a dámy. Východ vrátil káro, a když Západ 
získal krále, pokračoval v  kárech. Hlavní hráč 
vzal zdvih esem a zahrál další srdce. Když Zá-
pad položil eso, usoudil hlavní hráč, že bylo 
dubl a že tedy odblokování nic nepřinese. Zá-
pad zahrál poslední káro, Jih jej vzal a odblo-
koval srdce. Nyní zahrál ze stolu malý pik. Vý-
chod nevidí důvod proč pokládat eso a tak dává 
malou. I tak  se ale zdá situace hlavního hráče 
beznadějná. Má sice již osm zdvihů (1 pikový, 2 
srdcové, 3 kárové a 2 trefové), ale soupeři mají 
tři zdvihy v červených barvách a jistě ještě zís-
kají ♠A, takže již nesmí odevzdat žádný jiný 
zdvih. Podívejme se ale ještě pořádně na kon-
covku, která vznikla:

Dealer: N

EW ve druhé

Párový turnaj

♠ K10 
♥ – 
♦ – 
♣ AK8

♠ J9 
♥ – 
♦ – 
♣ Q95

N ♠ A8 
♥ 9 
♦ – 
♣ J2

W                             E

S

♠ – 
♥ J 
♦ – 
♣ 10764

Jih nyní zahrál poslední srdce a Západ si musí 
zahodit tref nebo pik. Pokud by zahodil tref, zís-
ká hlavní hráč již všechny zdvihy. Odhodil tedy 
pik, ale hlavní hráč přešel trefem na stůl, zahrál 
♠K a devátý zdvih získal na vypracovanou ♠10.
V  sobotu  odpoledne jsme si ještě zopakovali 
jednu  přednášku  ze zdokonalovacích  kurzů, 
které pobíhají v klubu BKP vždy v pondělí od 
1000. Podrobnosti o kurzech pro začátečníky i 
zdokonalovacích lekcích najdete na mých strán-
kách http://eva.fort.cz. A zde je ukázka z jedno-

Snídaně se šampaňským

Domácí soutěže
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ho z  šesti sobotních výukových rozdání, které 
jsme se naučili a překvapíme jimi naše soupeře.

Dealer: W

Všichni v druhé

Týmy (IMPy)

♠ AJ53

♥ AK43

♦ AK2

♣ 73

♠ 872

♥ QJ97

♦ QJ83

♣ J8

N

W                             E

S

♠ KQ96

♥ 852

♦ 1094

♣ K102

♠ 104

♥ 106

♦ 765

♣ AQ9654

W N E S
pas 1♦ pas 1 BT

pas 3 BT pas pas

pas

Jih musí jen se 6 body dražit 1 BT a ne 2♠, kte-
ré by ukazovaly sílu od 9 bodů. Sever pak rov-
nou skočí na 3 BT. Západ vynese ♥Q, kterou by 
měl hlavní hráč vzít, protože soupeři by po 

získání zdvihu mohli změnit na kára, a v nich 
nemá držení o nic lepší. Problém je ale se zís-
káním trefových zdvihů. Pokud by hlavní hráč 
hned zahrál trefový impas, již by se na délkové 
trefy nikdy nedostal. Hlavní hráč proto musí 
první tref z  obou  listů propustit a  v  druhém 
zahrát trefový impas. Pokud by impas neseděl, 
přijde i o trefové eso, ale pokud sedí, získá další 
tři trefové zdvihy a splní závazek.
Letos ještě jedeme na silvestrovský bridžový tý-
den a pak se už těšíme se na další akce příštího 
roku 2013. Na jaře 30. 3 – 7. 4. Velikonoce v ho-
telu Montanie na přehradě Souš, 25. 5. – 1. 6. 
u moře na Sicílii, kdy je to tam nejhezčí, budeme 
mít týden v Marshale a pak na začátku prázdnin 
opět Rokytnice a na konci prázdnin Slapy. Bri-
dže a zábavy bude příští rok dostatek. Podrob-
nosti jsou opět na mých webových stránkách.

V předvánočním shonu se každoročně konají dvě 
sportovně trochu  méně ceněná, ale společensky 
velice důležitá mistrovství republiky. Jde o přebor 
v individuálu a přebor seniorů. Ten druhý se letos 
pro malý zájem nekoná, ale Individuál probíhal 
v sobotu 8. prosince a účastnilo se jej 24 hráčů. 
Poslední tři roky účast roste a tak se jistě máme 
na co těšit i příští roky. Přeborníkem republiky 
pro rok 2012 a vítězem memoriálu Karla Textora 
se stal Petr Vrkoč, na druhém místě skončil až 
do posledních dvou partií vedoucí individuálový 
specialista Luboš Literák a o třetí místo se dělili 
Michal Textor a Tomáš Fořt.

1. Vrkoč Petr 59,20 %

2. Literák Lubomír 56,75 %

3. Textor Michael 55,85 %

3. Fořt Tomáš 55,85 %

5. Baláš Jiří 55,40 %

6. Machát Vladimír 53,75 %

7. Kulišanová Jarmila 52,30 %

8. Červenka Jiří 52,10 %

9. Holý Jaroslav 50,85 %

10. Mödritzer Miloslav 50,60 %

Individuál 2012
Tomáš Fořt (fotografie Jiří Kopřiva)

Ostré boje v turnajích

Domácí soutěže
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Vladimír Vondřich předává Petru Vrkočovi poháry pro vítěze

Pro ideální počet hráčů se sice letos obešlo na-
sazení bez roverů, ale jak  již to v  individuálech 
bývá, někteří hráči se je pokoušeli, naštěstí 
bez velkého úspěchu, zastoupit. Kladem tohoto 
mistrovského individuálu se jeho poměrně vyso-
ká a vyrovnaná úroveň. A možná také sváteční 
předvánoční období přispělo k  tomu, že hráči 
byli velice slušní a tolerantní i k méně standard-
ním dražbám a zahráním svých partnerů.
O tom, jak  se v  individuálu  draží a sehrává, 
svědčí i následující partie 16 z  prvního kola. 
Dostal jsem na prvním místě v druhé proti prv-
ní list:
♠ 75 ♥ 2 ♦ J75 ♣ KJ98642
Spočítal jsem si, že v  tomto stavu  her bych si 
potřeboval asi jeden zdvih přidat, abych mohl 
preventivně zahájit na prvním stupni a tak jsem 
raději pasoval a nepouštěl se do drahých dob-
rodružství. Ale jako v  antických tragédiích, ať 
dělá hrdina cokoliv, děj směřuje k neodvratné-
mu cíli. Sever zahájil 1♥, moje partnerka kon-
trovala a Jih dražil dobrovolný 1♣. Bodů mám 
sice stále málo, ale sedmilist, zvláště po part-
nerčině přepokládaném fitu, má svou  váhu  a 
tak  jsem také dobrovolně dražil 2♣. Sever 2♥ 
a partnerka 3 BT. Byl jsem s  vývojem celkem 
spokojen, sám přináším sedm zdvihů, partner-
ka má silný list se zádrží srdcovou a výnos jde 
do ní. Vypadá to, že splníme s jedním nebo se 
dvěma nadzdvihy a to je jistě lepší než 5♠, se 
kterými by navíc mohly být ještě potíže. Ale jih 
se nevzdává a draží ještě 4♦. Buď je ve hře mno-
hem více než 40 bodů, nebo někdo draží roz-
lohy. Začíná to být vážné. Soupeřům může jít s 
klidem hra také. Naštěstí mám pěknou hlášku 4 
BT. To nemůže být Blackwood a říká něco jako: 
„Partnerko, bojím se udělat 11 zdvihů v trefech, 
ale troufám si na 10 v  bezech.“ Partnerka ale 
náhle zhodnocuje kartu jinak a na stole leží kar-
tička s 6♣.

W (Fořt) N E (Hnátová) S
pas 1♥ kontra 1♠

2♣ 2♥ 3 BT 4♦

4 BT pas 6♣ pas

Soupeř vynáší ♥K a Daniela pokládá stůl. 

♠ 75

♥ 2

♦ J75

♣ KJ98642

♠ K8

♥ A43

♦ AK42

♣ AQ75

Má moc pěknou  kartu, ale když si vzpomenu, 
že soupeř za stolem dražil piky a kára, tak se mi 
pesimisticky zdá, že místo jistých deseti (možná i 
jedenácti) zdvihů do BT, budu asi dvakrát padat. 
Určitou  naději ale mám. Hráč na severu  vypa-
dá solidně, kdežto na jihu sedí odvážný Martin 
Scháňka. Doufám tedy, že body jsou u severu a 
jih si zhodnotil divokou rozlohu. A opravdu pi-
kové eso sedí a kárová dáma je v krátkosti, takže 
plním.
Pokud by naše dražba vypadala seriózněji, 
mohli soupeři levně bránit 6♠, které i po opti-
mální obraně spadnou jen za 500, což je dobré 
i proti hře. Slem vydražil také vítěz Petr Vrkoč, 
který ovšem v  druhé proti první zahájil draž-
bu  3♣, takže jeho partnera musel dost brzdit, 
aby se zastavil před velkým slemem.

Dealer: W

EW ve druhé

Párový turnaj

♠ AQ6 
♥ KQJ10985 
♦ Q 
♣ 103

♠ 75 
♥ 2 
♦ J75 
♣ KJ98642

N ♠ K8 
♥ A43 
♦ AK42 
♣ AQ75

W                             E

S

♠ J109432 
♥ 76 
♦ 109863 
♣ –

Domácí soutěže
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Počítejte!
Vladimír Nulíček

Základním předpokladem úspěchu  při bridžové 
partii je bezesporu  nutnost neustálého počítání 
– rozloh, bodů, zdvihů apod. Řada hráčů vět-
šinou  z  pohodlnosti tento důležitý aspekt pod-
ceňuje a spoléhá se na svůj „instinkt“ spíše než 
na přesnou analýzu situace. Ukažme si na něko-
lika příkladech, že se počítání u bridžového sto-
lu opravdu vyplatí.

Příklad 1

N E S W

3♥

dbl pas 4♠ pas

Dealer: W 
Všichni v první 
Týmy (IMPy) 
Závazek: 4♠ S

♠ AK109

♥ 52

♦ QJ103

♣ A98

Výnos: ♦7 ♠ QJ652

♥ Q

♦ K6

♣ KJ1052

Výnos károvou sedmičkou bere E esem a vrací 
devítku  károvou, kterou  W snapuje. Následně 
hraje srdcové eso a další srdce do krále E. Sna-
pujete a zastavujete se nad dalším postupem.
Podle zahrání W to vypadá, že už nemá další 
trumf, jinak by pravděpodobně po jasné marce 
E (devítkou károvou do snapu) podnesl eso srd-
cové. Opravdu když dvakrát trumfnete, ukazuje 
se, že E měl tři trumfy a W jen singl. Závazek evi-
dentně závisí na „uhodnutí“ trefové dámy. Než 
budete pokračovat dále – zkuste se nad rozdáním 
sami zamyslet – jak budete hrát dál?

Příklad 2

N E S W

1♦

pas 1♥ 2♣ dbl1

3♣ pas pas pas

Dealer: W

EW ve druhé

Týmy (IMPy)

Závazek: 3♣ S

♠ K65

♥ 432

♦ Q1054

♣ K96

Výnos: ♦A ♠ A2

♥ A86

♦ 762

♣ AJ1084

W začal stažení esa a krále kárového, na druhé 
káro E zahodil srdcovou  pětku  (markují „liš-
ky“). W pokračoval károvou  osmou  do sna-
pu  partnera, ten pokračuje srdcovou  dámou. 
Berete esem a opět promýšlíte situaci. Již jste 
odevzdal tři zdvihy a určitě ještě musíte ode-
vzdat jeden srdcový (jedno srdce zahodíte na 
károvou dámu). Opět záleží na „uhodnutí“ tre-
fové dámy – kde ji budete „lovit“ tentokrát?

Příklad 3

Dealer: E

Všichni v druhé

Týmy (IMPy)

Závazek: 4♠ S

♠ 1094

♥ QJ75

♦ QJ104

♣ QJ

Výnos: ♣5 ♠ AQJ876

♥ AK32

♦ 73

♣ 4

N E S W

pas 1♠ pas

2♠ pas 4♠ pas

Výnos trefovou pětkou vzal E králem a pokusil 
se stáhnout eso trefové, které mu ale neprošlo. 
Berete zdvih trumfem – jak budete pokračovat?

Příklady převzaty z anglického originálu „Counting at Bridge“ od Larryho Mathenyho. 
1 „support double“ – přesně 3list srdcový, neslibuje rezervu

Sehrávka
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Celé rozdání:

Dealer: W 
EW ve druhé 
Týmy (IMPy) 
Závazek: 3♣ S

♠ K65 
♥ 432 
♦ Q1054 
♣ K96

♠ Q1087 
♥ K107 
♦ AKJ83 
♣ 5

N ♠ J943 
♥ QJ95 
♦ 9 
♣ Q732

W                             E

S

Výnos: ♦A ♠ A2 
♥ A86 
♦ 762 
♣ AJ1084

Řešení 3
Nemůžete zabránit ztrátě trefového a dvou ká-
rových zdvihů, potřebujete tedy odehrát trumfy 
„bez ztráty kytičky“. Normální sehrávka je přejít 
na stůl srdcí a zahrát desítku pikovou na impas. 
Má to ale šanci na úspěch? Opět trocha námahy 
při počítání vám dá řešení. East už ukázal eso 
a krále trefového a protože W nevynesl eso ká-
rové, jsou s největší pravděpodobností i kárové 
figury rozděleny. To dává hráči na E již mini-
málně 10 bodů a s králem pikovým by jich měl 
13. Pokud si vzpomenete na dražbu, E původně 
pasoval, takže krále pikového skoro jistě mít ne-
může. Největší šancí je tedy zahrát na vypadnutí 
singl krále – šance sice poměrně malá, ale lepší 
než nulová. V tomto rozdání budete za svou ná-
mahu při počítání bodů odměněni. 
Celé rozdání:

Dealer: E 
Všichni v druhé 
Týmy (IMPy) 
Závazek: 4♠ S

♠ 1094 
♥ QJ75 
♦ QJ104 
♣ QJ

♠ K 
♥ 864 
♦ A862 
♣ 1053

N

W                             E

S

♠ 532 
♥ 109 
♦ K95 
♣ AK986

Výnos: ♣5 ♠ AQJ876 
♥ AK32 
♦ 73 
♣ 4

Pokračování příště

Řešení 1
Slovo „uhodnutí“ jsem dal do uvozovek úmysl-
ně, protože v  tomto rozdání můžete zahrát na 
téměř stoprocentní šanci. W měl na své zahá-
jení nejspíše 7 srdcí, dále měl singl káro a singl 
srdce – kolik  má tedy trefů? Vidíte, že trocha 
počítání opravdu  neuškodí – na W vychází 4 
trefy (ledaže by měl osmilist srdcový, ale to by 
možná zahájil až 4 srdce). Takže trumfnete po-
třetí a zahrajete krále trefového a tref do devít-
ky. Stačilo počítat do třinácti. Celé rozdání:

Dealer: W 
Všichni v první 
Týmy (IMPy)
Závazek: 4♠ S

♠ AK109

♥ 52

♦ QJ103

♣ A98

♠ 7

♥ AJ109876

♦ 7

♣ Q763

N

W                             E

S

♠ 843

♥ K43

♦ A98542

♣ 4

Výnos: ♦7 ♠ QJ652

♥ Q

♦ K6

♣ KJ1052

Řešení 2
Opět máte k  dispozici klíč k  řešení, budete-li 
věnovat trochu úsilí analýze rozloh u soupeřů. 
První, co víte je, že W začal s pětilistem káro-
vým. Dále oznámil svým kontrem přesně třílis-
tou podporu pro srdce partnera. Jak jsou rozlo-
ženy piky?
Piků chybí celkem 8 a ani jeden ze soupeřů urči-
tě nemá pětilist – W by zahájil 1♠ a E by dražil 
1♠ v prvním kole, tzn. piky jsou určitě rozlože-
ny 4-4. Rozloha je tedy jasná – W má 4-3-5-1 a 
E 4-4-1-4. Po vzetí srdcovým esem zahrajte tedy 
tref do krále a devítku  trefovou  propusťte do-
kola. Následně další trefový impas, dotrumfujte 
trefovým esem, přejděte na stůl na krále piko-
vého, na dámu károvou odhoďte jedno ztrátové 
srdce a claimujte.

Domácí soutěže
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Již 16. mistrovství světa počítačových programů 
proběhlo při světovém mistrovství v  Lille. Osm 
účastníků sehrálo v kvalifikaci 32krabicové zápa-
sy každý s každým. Čtyři nejlep-
ší pak postoupili do K.O., kde již 
hráli zápasy na 64 krabic. Již tra-
dičně se používala stejná rozdání 
jako v současně probíhajících zá-
pasech Mistrovství světa živých 
hráčů. Výsledek  kvalifikace příliš 
nepřekvapil, když na první místa 
se zařadili favorité z minulých let. 

V prvním semifinále pak celkem 
jasně Jack porazil Q-Plus Bridge 
189:116, ale v druhém semifinále 
měl WBridge obrovské problémy s MicroBridge, 
nad kterým nakonec zvítězil jen o jediný IMP 
162:161. Nakonec se tak  ve finále setkaly dva 
dlouhodobě nejúspěšnější programy, sedminá-
sobný vítěz  holandský Jack  (www.jackbridge.
com) a trojnásobný vítěz francouzský WBridge5. 
Favorit i zde těsně zvítězil, když Jack  porazil 
svého soupeře 153:147. Jako z  učebnice zahrál 
Jack následující rozdání z kvalifikace:

Dealer: N
Všichni v první
Týmy (IMPy)

♠ J32 
♥ Q932 
♦ 1075 
♣ J74

♠ Q104 
♥ 105 
♦ KQ3 
♣ Q9862

N

W                             E

S

♠ A5 
♥ A874 
♦ AJ964 
♣ K3

♠ K9876 
♥ KJ6 
♦ 82 
♣ A105

W (Jack) N (Q-Plus) E (Jack) S (Q-Plus)

pas 1♦ 1♠

1 BT pas 2♥ pas

3 BT pas pas pas

Sever vynesl ♠2 a Jack správně z dražby odhadl, 
že ♠K je nejspíš u Jihu. Kdyby dal automaticky 

ze stolu malou piku, Jih by změnil na srdce a zá-
vazek by se mohl dostat do velkého nebezpečí. 
Vzal tedy první zdvih esem a zahrál malý tref. 

Pokud má Jih o podle předpokla-
dů ♣A i ♣K, má již splněno. Velice 
hezky zahráno.
Na druhém stole Jih nezasáhl a 
hrály se 3 BT ze Západu. Na výnos 
malou pikou položil hlavní hráč ze 
stolu 10, Sever J a zdvih vzalo eso. 
Pak  ale, bez  informací o bodech 
u  Jihu, zahrál hlavní hráč ♣K a to 
vedlo k jednomu pádu.
Následující rozdání jsou  z  finále, 
kde poražený finalista ukázal, že se 
s ním do budoucnosti musí počítat.

Dealer: W

EW ve druhé

Týmy (IMPy)

♠ 9876 
♥ 10 
♦ QJ74 
♣ KJ106

♠ 2 
♥ AKQJ7 
♦ 10652 
♣ A54

N ♠ Q5 
♥ 86542 
♦ AK3 
♣ 873

W                             E

S

♠ AKJ1043 
♥ 93 
♦ 98 
♣ Q92

Stůl 1

W (Jack) N (WBridge5) E (Jack) S (WBridge5)

1♥ pas 3♣ 3♠

4♥ 4♠ pas pas

Stůl 2

W (WBridge5) N (Jack) E (WBridge5) S (Jack)

1♥ pas 4♥ pas

pas pas

WBridge5 v  nejisté situaci správně předražil na 
4♠, ze kterých jednou  spadl. Na druhém stole 
pak  agresivnější dražbou  nedal prostor soupe-
řům. 4♥ by měly správně také jednou spadnout, 

Mistrovství světa bridžových programů
Tomáš Fořt

1. Jack 146

2. MicroBridge 135

3. WBridge5 125

4. Q-Plus Bridge 111

5. Bridge Baron 107

6. Shark Bridge 98

7. RoboBridge 68

8. Moos Bridge 14

Počítačový bridž
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ale Sever vynesl ♦Q a hlavní hráč již svou šanci 
nepustil. Dvakrát trumfl, zahrál z  ruky desít-
kou károvou a posléze na vypracované káro zaho-
dil ztrátový tref.
Následující rozdání bylo nominováno na nejlé-
pe hranou partii.

Dealer: S

Všichni v druhé

Týmy (IMPy)

♠ 432 
♥ A 
♦ J8632 
♣ 10942

♠ – 
♥ 1043 
♦ A10954 
♣ A8753

N

W                             E

S

♠ KJ10765 
♥ Q7 
♦ KQ 
♣ KQJ

♠ AQ98 
♥ KJ98652 
♦ 7 
♣ 6

Stůl 1

W (Jack) N (WBridge5) E (Jack) S (WBridge5)

1♥

pas 1 BT 2♠ 3♥

Stůl 2

W (WBridge5) N (Jack) E (WBridge5) S (Jack)

1♥

2 BT pas 5♣ pas

pas kontra pas pas

Na prvním stole 3♥ jednou spadly. Na druhém 
stole hrál WBridge5 ambicióznější závazek 5♣ 
kontra. Kárový výnos vzal králem a hned zahrál 
♠J. Jih pokryl dámou  a stůl snapl. Následoval 
přechod trumfem do ruky a ♠10. Jih opět po-
kryl esem a stůl opět snapl. Další tref do ruky 
potvrdil špatné zprávy o rozdělení trumfů. 
Hlavní hráč tedy odehrál károvou dámu, piko-
vého krále a přebil čtvrtý pik trumfovým esem. 
Zahrané srdce vzal Sever a trumfnul. Hlavní 
hráč ale již hrál vypracované piky, a když Sever 
přebil, musel zahrát do kárové vidličky. 750 za 
splněný kontrovaný závazek a 12 IMP pro Fran-
cii.
WBridge5 v závěru velice dotahoval, ale ani tato 
partie jej nedostala do vedení.

Dealer: W

EW ve druhé

Týmy (IMPy)

♠ K972 
♥ AQJ95 
♦ J4 
♣ J5

♠ Q643 
♥ 10862 
♦ KQ85 
♣ A

N ♠ AJ5 
♥ – 
♦ A1092 
♣ K109642

W                             E

S

♠ 108 
♥ K743 
♦ 763 
♣ Q873

Stůl 1

W (WBridge5) N (Jack) E (WBridge5) S (Jack)

pas 1♥ 2♣ 3♥

kontra pas 5♦ pas

6♦ pas pas pas

6♦ sice něco potřebují, a nakonec vypadají jako 
dobrý závazek. Pikový král spíš sedí a je šance, 
že levné barvy se budou dělit.
Jih vynesl ♥3 a Východ přebil. Pak zahrál tref 
do esa a další srdcový snap. Následoval ♣K, na 
kterého zahodil srdce, a pak zahrál ♣10. Když 
Jih nepokryl, hlavní hráč zahodil poslední srd-
ce stolu. A protože se trumfy dobře podělily a 
♠K  seděl, připsal si WBridge5 za splnění sle-
mu svých 1370.

Stůl 2
WBridge sice dvakrát spadl, ale celkově získal 15 
IMP. Západní Jack  se příliš nechal ovlivnit mis-
fitem a neuvědomil si, že jeho partner má velmi 
krátká srdce a tedy musí mít něco v ostatních bar-
vách nebo mít velice dlouhé trefy. Na rozdíl po-
čítačového finalisty, většina lidských hráčů v této 
partii na Východě na reopenu  neopakovala své 
trefy, ale kontrovala. A mnoho z  nich dokonce 
nezasahovalo 2♣, ale dávali kontra hned na 1♥.  

W (Jack) N (WBridge5) E (Jack) S (WBridge5)

pas 1♥ 2♣ 2♥

pas pas 3♣ 3♥

pas pas pas

1 „support double“ – přesně 3list srdcový, neslibuje rezervu     Články vycházejí z knihy C.E.Love „Všechno o skvízech“.

Počítačový bridž
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Každý rok se v  jihotureckém Mersinu, nepříliš 
daleko od syrských hranic, odehrává velký turnaj. 
Byl jsem na něm v roce 2008 a dodnes na něj rád 
vzpomínám. Velký a silně obsazený turnaj, dobrý 
bridž a příjemní lidé. 

I letos se zúčastnilo 61 týmů a na párový turnaj 
se sjíždějí ještě další hráči, takže bojovalo 186 
párů. V týmech zvítězilo domácí družstvo Za-
bunoglu a v párech Bulhaři Rusev – Karavainov. 
A právě z turnaje týmů hodnoceného patonem 
je i následující rozdání.

Dealer: W

NS ve druhé

Týmy (IMPy)

♠ 942

♥ KQ83

♦ AQJ7

♣ Q8

♠ 73

♥ A5

♦ 1093

♣ KJ9542

N ♠ KJ10

♥ 10942

♦ K862

♣ 76

W                             E

S

♠ AQ865

♥ J76

♦ 54

♣ A103

W (Zorlu) N (Dogan) E (Tokay) S (Kandemir)

pas 1♦ pas 1♠

2♠ pas pas kontra

pas 2♥ pas 2 BT

pas 3 BT pas pas

pas

Hlavní hráč propustil výnos ♠2 do desítky 
v ruce a zahrál malé srdce do dámy, která vzala 
zdvih. K cíli vede zahrání piky do dámy a pak 
další malé srdce z  ruky, ale to je hra z otevře-
ných karet. Kandemir proto v  druhém zdvihu 
pokračoval srdcí do kluka a esa. Západ samo-
zřejmě nyní zahrál ♠K, a když zůstal u zdvihu, 
pokračoval dalším trefem. Toto automatické 
zahrání však skvízovalo Východ ve všech třech 

zbývajících barvách. Pik a srdce zadává zdvih 
hned, a tak Východ odhodil čtvrté káro. Jih nyní 
zahrál nesedící kárový impas. Východ zkusil ♠J, 
ale Západ už nemohl mít na svůj úvodní pas 
♠K, a tak hlavní hráč zaimpasoval a stáhl všech-
na kára. Na poslední káro byl nebohý Východ 
opět skvízován, tentokrát v  drahých barvách. 
Výsledek +1 byl v  kombinovaném hodnocení 
velice cenný.iozita

Foto z turnaje v roce 2008

Mersin 2012
Tomáš Fořt

Odposlechnuto
Eva Fořtová

Pan primář učí mediky bridž. Když se učí li-
citace, jeden medik se ptá: „A co mám dělat, 
když dostanu  do ruky 13 piků?“ „To určitě 
nedostaneš, takže to neřeš“. „Ale co když to 
přece dostanu?“ „Je to tak strašně malá prav-
děpodobnost, že nemá smysl to řešit, to fakt 
nedostaneš“. „No ale co kdybych to přece 
jen dostal?“, otravuje zvídavý medik. Pri-
mář odpoví: „kdybys to teda přece jen do-
stal, tak se můžeš vyspat s mojí ženou“. Tím 
debata skončí. Asi za týden hrají opět bridž. 
Rozdají se karty, dotyčný medik  je na řadě 
v licitaci a volá pana primáře: „Pane primáři, 
která dáma je vaše žena?“ „Tamhle naproti 
v té modré blůzce.“. „Aha… tak pas.“

Zahraniční soutěže
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Na řadě dvoukolových turnajů u  nás bývá vy-
hlašována tzv. „raketa“, tj. cena pro pár, který 
vykáže největší zlepšení mezi prvním a druhým 
kolem turnaje.

Hodnocení „rakety“ může být dvojím způso-
bem: buďto se hodnotí největší procentní rozdíl 
ve výsledku  2. a 1. kola (směrem nahoru  sa-
mozřejmě), nebo největší zlepšení co se týče 
počtu míst v umístění páru po 1. resp. 2. kole 
soutěže. 

Rozehrání barvy
Viktor Kolínský

Jak rozehrajete následující kombinaci?
 ■ xx
 ■ KJ10xxx

na stůl máte jen jeden vstup a potřebujete získat 
4 zdvihy.

Řešení
Pokud bychom měli dostatek přechodů, hraje-
me do kluka a pak do desítky. Ale v 5. kole praž-
ské ligy řešil sehrávající v rozdání 13, jak roze-

Raketa dolétla poslední
Vladimír Nulíček

Hráči, kteří získají cenu za „raketu“ jsou obvyk-
le pozitivně naladění tím, jak jim alespoň druhé 
kolo soutěže vyšlo, i když nedosáhli na nejvyšší 
příčky. Kuriózní situace, kterou já osobně ze své 
dlouholeté praxe účastníka bridžových soutěží 
nepamatuji, nastala při letošní Velké ceně Pra-
hy. Raketu získal   pár Bubník-Vacek, který se 
mezi prvním a druhým kolem zlepšil o více než 
20 procent. Ale ani tento zlepšený výkon jim 
nakonec nestačil k tomu, aby se vyškrábali z po-
sledního místa – viz pohled na závěr výsledkové 
listiny VC Prahy.

Poř. Pár 1. kolo 2. kolo Celkem

… … … … …

41. Suchá-Mokráň          43.27   40.19    41.73

42. Bubník-Vacek          23.17   43.37     33.27

Při druhém způsobu  hodnocení, který řada 
hráčů považuje za spravedlivější, by tak u nich 
k žádnému zlepšení nedošlo. Námitkou oproti 
prvnímu  způsobu  hodnocení rakety může být 
to, že pár, kterému se na začátku prvního kola 
výrazně nedaří, se na raketu může přímo zamě-
řit a úmyslně hrát na co nejhorší výsledek v prv-
ním kole. Osobně ale tomuto argumentu  ne-
věřím, neznám bridžového hráče, který by se 
snažil hrát úmyslně špatně. Přesto si však mys-
lím, že hodnocení největšího zlepšení z hlediska 
počtu míst v pořadí je objektivnější.

hrát trumfy, když si může dovolit dva zdvihy, ale 
ne více, odevzdat. 
Správné zahrání je položit krále. Při rozdělení 
trumfů 3-2 je jedno, zda hrajeme desítku, klu-
ka nebo krále, při 4-1 pomůže pouze singl Q za 
králem. Tento případ k  nelibosti většiny hlav-
ních hráčů nastal a museli odevzdat tři trum-
fové zdvihy.
Podobně hrajeme eso při

 ■  xx
 ■ AQJxxx

pokud potřebujeme 5 zdvihů a nemáme vstup 
k opakovanému impasu.

Kuriozita | Sehrávka
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 Pozvánka na 

PŘEBOR ČBS 
 s IMP hodnocením 

 

sobota 26. ledna 2013 
   

Účast: Turnaje se mohou zúčastnit členové ČBS se zaplacenými alespoň 
rekreačními příspěvky (resp. členové SBZ na základě vzájemné 
dohody)  

 

   

Místo konání: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, Praha 2  
   

Vklady: 150,-Kč za hráče   
   

Slevy: 50,-Kč za hráče do 25 let.  
   

Systém soutěže: 2 kolový párový turnaj s IMP-ovým hodnocením  
   

Propozice viz web ČBS 
 

 

Přihlášky: Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře na 
webu nebo e-mailem: mailto:bkp2@seznam.cz 

 

   

Ceny: První tři páry obdrží medaile, dále jsou vypsány peněžní ceny takto: 
1. cena  - 1500,-Kč;  2. cena 1000,-Kč;  3. cena 500,-Kč 
Vyplacení peněžních cen je podmíněno účastí min. 22 párů 
(podmínka, aby turnaj byl uznán jako Přebor ČBS) 

 

   

Harmonogram:   

   Prezentace:  sobota 26. 1. 2013 do 9.45 hod.  
   1.kolo:  10.00 – 14.00 hod  
   2.kolo:  bude dohodnuto před začátkem soutěže hod.  
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Mistrovství ČR párů s TOP hodnocením 
Český bridžový svaz Vás zve na 

Kdy: 

Kde: 

9.-10. února 2013 

Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9   

Doprava: Hotel se nachází u stanice metra C 
Střížkov. Parkování na hotelovém 
parkovišti za 200 Kč/den nebo v přilehlých 
ulicích zdarma (není součástí zón) 
MHD: metro: C autobusy: 136 ,151, 177, 
183, 201, 295  

Podrobnější mapa 

Vklady: Hráč se soutěžním členstvím – 200 Kč (do 25 let 100 Kč) 
Hráč s rekreačním členstvím – 300 Kč (do 25 let 150 Kč) 
Soutěže se mohou účastnit pouze členové ČBS či SBZ. V případě zájmu je možné se přihlásit a 
na místě doplatit 150 Kč za rekreační členství či 500 Kč za soutěžní členství 

Přihlášky: Nejpozději do čtvrtka 7.2.2013 
 prostřednictvím webového formuláře 
 Nebo mailem na ucbs@seznam.cz 
 

Formát 
soutěže: 

Dle platných propozic. Segmenty po 10 či 15 rozdáních. Počet kol je závislý na 
počtu přihlášených párů, minimálně však 70 rozdání. 

Předpokládaný harmonogram (pro segmenty po 10 rozdáních): 
Sobota 
Prezentace:  09:30-10:15 
1. kolo: 10:30-12:00 
2. kolo: 12:15-13:45 
Přestávka: 13:45-14:30 
3. kolo:  14:30-16:00 
4. kolo: 16:15-17:45 
5. kolo: 18:00-19:30  

Neděle 
6. kolo: 10:00-11:30 
7. kolo: 11:45-13:15 
Vyhlášení: 13:45-14:00  

Podrobnější informace budou vyvěšeny v průběhu ledna 
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