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     Čeští sportovci na olympiádě 

 

    Nedele 2012                                29.07.2010 

 

================================================================= 

Rank Pair Names [OVERALL RANKS]                     Butler 

================================================================ 

  1   22  Eva Bahníková & Jan Diamant                 48,00 

  2   18  Lukás Pavlík & Saša Erde                    43,00 

  3   20  Vera Schulzová & Kristina Schulzová         42,00 

  4    3  Monika Kyptová & Michal Humpál              38,00 

  5    8  Ota Svoboda & Markéta Svobodová             18,00 

  6   21  Jirí Masek & Jana Pokorná                   14,00 

  7   12  Petr Bahník & Jiri Emmer                    11,00 

  8   15  Jaroslav Sura & Blanka Medlínová             9,00 

  9   17  Jirí Kopriva & Vladimír Nulícek              4,00 

 10    9  Daniela Hnátová & Zdenek Jansa               3,00 

 11    2  Jana Erdeová & Eva Frotová                   2,00 

 12   19  Pavla Svobodová & Michal Textor              1,00 

 13=  11  Jirí Medlín & Štepán Galbavý                 0,00 

 13=   7  Franta Krízek & Tomáš Jirout                 0,00 

 15    5  Jana Hubená & Petr Hubený                   -1,00 

 16    4  Lucie Kupková & Milena Lancová              -5,00 

 17   13  Meclovi                                     -9,00 

 18=  16  Marcela Rubacová & Tomás Rubac             -21,00 

 18=  10  Jirina Böhmová & Ondrej Krása              -21,00 

 20    6  Tomáš Fort & Zdena Tomcíková               -40,00 

 21    1  Gabriela Galbavá & Míra Stanek             -52,00 

================================================================ 

Výsledky IMP páry neděle 

Sobotní vítězové 
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Bitva v Bhumpopo City II. 

Bozwambský tým hrál úspěšně v prvních zápasech a 
oslavoval tento úspěch náležitě při čaji, který byl 
podáván. Jejich první utkání po čajové přestávce bylo 
proti Jahuzdským Nomádům. 

„Jak se daří letos vašim buvolím stádům?“ poptával 
se bratr Lukáš, zakousnuv se do koftové klobásy, 
kterou si přinesl z bufetového stolu. „Ony pořád žrát 
moc listy z keřů Bonzyum“ informoval ho pohlavár 
Jahuzdů. 

„Kazí to buvolí žaludky a způsobuje jim běhavku.“ 

Bratr Lukáš se podíval s nechutí na zbylou půlku své 
klobásy. „To je zajímavé“ prohlásil. 

Ve čtvrté krabici zápasu proti Nomádům přišel tento 
slem: 

 

7 6 3    K X 8 5    K 9 7    X 7 3     

X4 

9643 

Q854 

KQ8 

 

92 

2 

AJX632 

J642 

A K Q J 8 5    A Q J 7    -    A 9 2 

 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

Jbobo Mbozi Mrazana Lukáš 

1♣ pas 1♦ pas 

2♠ pas 3♠ pas 

4♣ pas 4♦ pas 

4♥ pas 4♠ pas 

5♦ pas 5♥ pas 

6♠    

 

„My hrát Jahuzdský silný tref“ oznámil náčelník 
Jbobo na konci dražby. „To být epsilon relay 
sekvence.“ Mbozi vynesl ♣K a modře oděný pastevec 
hovězích stád na Severu vyložil stůl.  

„Kde být kárové eso?“ dohadoval se pohlavár, 
převraceje karty stolu a dívaje se pod ně. 

„Já byl kjůbidoval krále“ vysvětloval Mrazana. „To 
být moderní styl podle bílého bwany. On řekl mi o tom 
při čajové přestávce.“ 

„Já být ten abych říkal tomuhle týmu“ řekl náčelník 
přísně. „Vy příště mít eso nebo praktikovat jako cvičný 
terč pro naše mladé lukostřelce!“ 

Nejlepší šancí na splněni tohoto závazku bylo najít 
na Východě dubl ♣J. Pak by hlavní hráč mohl 
eliminovat drahé barvy a vyjít trefem, donucujícím 
Východ zadat kárový zdvih. Takové zahrání bylo nad 
úroveň náčelníka, který se rozhodl první zdvih vydat. 
Vzal pokračující ♣Q a odehrál deset zdvihů v drahých 
barvách. Ve dvanáctém zdvihu měl ♣9 a stůl ♦K. 
Bratr Lukáš, který měl ♦A a ♣J, se nemohl rozhodnout 
kterou kartu podržet. Vůdce Jbobo si zapálil zle 
páchnoucí manilský doutník a bafal z něj, zatímco 
jeho naděje s uplývajícími sekundami vzrůstaly. 
Nakonec bratr Lukáš odhodil tref. 

„Obávám se, vy právě udělal druhý nejlepší odhoz“ 
chichotal se náčelník ukazuje triumfálně svou ♣9. 
„Ono se ukázat nakonec být to 50% slem“ 

„Měl jsem obtížné  rozhodnutí, Mbozi“ řekl bratr 
Lukáš důstojně. „Snad by byla obrana snazší, 
kdybyste byl pokračoval malým trefem, místo dámy.“ 
Když bylo hráno rozdání u druhého stolu, došlo se 
k jinému závazku: 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

šaman Karaq Tobiáš Ahaazi 

2♠ pas 2NT pas 

3♥ pas 4♥ pas 

5♣ pas 5♥ pas 

6♥    
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Když měl za partnera šamana, bratr Tobiáš se 
rozhodl nepodniknout postup vpřed jen s dvěma králi 
v ruce. Třemi odmítavými hláškami v nepřetržitém 
sledu se  mu zdařilo udržet šamana pod velkým 
slemem a byl vynesen ♣K. 

Šaman vzal v ruce a odehrál trumfové eso. Potom 
mumlaje si pro sebe, vynesl trumfovou dámu a převzal 
ji králem. Po snapování kára junem v ruce impasoval 
trumfovou osmičkou stolu. Pak stáhl poslední trumf a 
nárokoval splněni závazku. 

Bratr Tobiáš si  udiveně drbal hlavu. Jak může 
takový sveřepý dražič sehrávat tak nádherně? 

„Výborně, skutečně“ řekl. „Přišel jste na to velmi 
rychle.“ 

„To být snadná kouzlo“ řekl šaman. „I bílý bwana 
pravděpodobně by hrát také tak.“ 

Bozwambský tým brzy pilně porovnával. 

„Plus 980“ řekl bratr Tobiáš s nadějí. 

„Ér ... minus 980“ řekl bratr Lukáš. 

„Co? Oni přišli na to převzetí srdcové dámy?“ 

„Ano. To se právě stalo“ řekl spěšně bratr Lukáš. 
„Že je to tak, Mbozi?“  

„Já se nedíval jak vy hrál, bwano“ odpověděl Mbozi, 
brnkaje si pod stolem prsty nohou o sebe navzájem. 

Poslední zápas prvního dne bylo místní derby proti  
Zbolwumbům,  kteří  se rozhodli účastnit se s vlastním 
týmem. 

V jednom z úvodních rozdání přišlo bratru Tobiášovi 
hrát 3 BT. 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

Tobiáš medicinman šaman Zjazi 

2♣ pas 2♦ pas 

2NT pas 3NT   

 

 

6 2    7 5 3 2    8 5    A 8 6 5 2 

X753 

KJ84 

Q972 

7 

 

QJ4 

QX 

JX64 

X943 

A K 9 8    A 9 6    A K 3   K Q J 

Byla vynesena ♥4 k dámě východu a hlavní hráč 
propustil. 

„Stálo za to hledat srdcový fit, že?“ zeptal se bratr 
Tobiáš nepřítomně. Šaman pohrdavě zavrtěl hlavou, 
„Ne když on má čtvrté K-J.“ 

Zbolwumbský medicinman se nahnul i se svou židlí 
dozadu a pohlédl na šamana s novým respektem. 
Nakukování bylo u Zbolwumbů velmi uznávanou 
dovedností. 

Východ vrátil ♥10 a hlavní hráč opět propustil. 
Západ převzal a pokračoval, čímž vypudil eso hlavního 
hráče. Nebyl žádný spěch prozkoušet trefy, takže bratr 
Tobiáš vynesl ♠9 z ruky. Kdyby mohl vzít tento zdvih 
západ a odehrát vypracované srdce, byl by rektifikován 
počet a mohl by vzniknout skvíz. Tak jak ležely karty, 
západ nemohl vzít zdvih, aniž by vydal hlavnímu hráči 
tři pikové zdvihy. Vzal Východ a vrátil ♦J. Bratr 
Tobiáš vzal a odehrál si dalších pět vysokých karet, 
čímž se rozdání redukovalo na tuto koncovku: 

-   7    -    A 8 

X 

K 

Q 

- 

 

- 

- 

X 

X9 

8    -    3   J 
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Když bratr Tobiáš vynesl ♣J, Zwolwumbskému 
medicinmanovi, sedícímu na západě, se nechtělo 
rozloučit se s žádnou kartou. Protože odhoz drahé 
barvy by určitě zadal zdvih odhodil ♦Q doufaje 
v nejlepší. Bratr Tobiáš dal se stolu malou a vpustil 
příštím zdvihem do výnosu Východ, aby musel dát 
stolu zdvih na ♣A. 

„To byl kobylkový skvíz?“ zeptal se Zjazi. „Ten 
výnos skákavý do mé ruky a pak na stůl?“ 

„Tak tomu určitě říká kmen Bozwambů“ odpověděl 
bratr Tobiáš. „Myslím, že význačný anglický autor 
tohle nazval stepping-stone squeeze.“  

„Bílý bwana mne skvízoval také“ informoval 
medicinman svého partnera. „Snad naši chlapi ve 
druhé místnost budou bdělí, jinak v tomhle swingově 
ztratíme.“ 

 „Kdybych hledal fit v drahých barvách“ zjistil 
šaman, „oni nejpravděpodobněji vynesou káro. Pak se 
nehrát tak snadno. Nebylo to nijak vyložené ani po 
výnosu který jsem dostal já“ odpovídal bratr Tobiáš. 

Na konci prvního hracího dne Bozwambsaké 
komando vedlo pole 22 družstev s nevelkým 
náskokem.  

„Jaká by to byla čest, kdybychom tenhle triál vyhráli a 
reprezentovali Horní Bhumpopo“ řekl bratr Lukáš, 
když prověřoval vzorky vzácného přepychu ležáků 
v hotelovém baru. 

„Jestliže vyhrajeme, napíši zpátky do kláštera dlouhý 
dopis“ řekl s pomlaskáváním bratr Tobiáš. „Představte 
si, jak by byl potěšen opat, kdyby uslyšel, že jsme 
internacionálové!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albrechtické statistiky 
 

Deset let v Albrechticích vybízí k rekapitulaci. Bohužel 

chybí výsledky prvního ročníku z roku 2003 a tak 

podkladem statistik jsou výsledky 8 ročníků. Dnes si 

všimneme párových turnajů s topovým hodnocením. 

       Párové turnaje s topovým hodnocením 
Za osm let jsme odehráli 33 turnajů. 

Zde jsou některé ze statistik: 

Nejvíce vítězství: 

Bahník P.  6x 

Kurka      5x 

Spálovský  5x 

Svoboda    5x 

Bahníková  4x 

Svobodová  4x 

Diamant    3x 

Jansa      3x 

Lauer      3x 

 

Výhry s nejvíce procenty: 

Svobodová - Spálovský    68.51   2008 

Erdeová - Kurka          68,2    2011 

Bahník O. - Mráz         66,54   2004 

Pokorná - Kurka          66.35   2008 

Lauer - Růžička          65,19   2004 

 

Výhry s nejméně procenty: 

 

Bahník P. - Bahník Š.    57,87   2004 

Hnátová - Svoboda        59.19   2007 

Erde - Schulzová         59,49   2005 

Bahníková - Svobodová P. 60,0    2011 

Lauer - Spálovský        60,0    2009 

 

Nejvíce % na 2 místo 

 

Jansa - Kurka             63,64 

Fládr - Mráz              63,66 

Tomčíková - Erde          63,27 

Tomčíková - Hnátová       63,25 

Diamant - Jirout          62.50 
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Danger Hand High 
By Eric Rodwell (USA) 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Rodwell and Jeff Meckstroth, otherwise known as 

Meckwell, are generally considered to be the best pair in 

the world at the moment. This is partly because of their 

bidding system, which is awesome in its complexity. This 

partnership has won the triple crown: the Bermuda Bowl 

(in 1981 and 1995), World Pairs (1986) and World Teams 

Olympiad (1988). Born in 1957, Eric is the younger half 

of the partnership (but not by much) and is also the chief 

theoretician. He is also an extremely accomplished pianist 

and can often be persuaded to entertain the guests at post-

final-banquet celebrations. When he is not travelling the 

international bridge circuit, he lives in Indiana with his 

wife, Donna. 

 

The adage ‘second hand low’ is good general 

advice, but, as we all know, there are many 

exceptions. Some of the better known include: 
 

· taking the setting trick   
· splitting honors to promote a trick for self or 

partner  

· winning a trick to return partner’s lead   
· unblocking to avoid being endplayed  

 
Playing second hand high can also destroy declarer’s 

communications – if declarer ducks your honor he 

surrenders an extra trick; if he wins he loses a crucial 

entry. If dummy has only small cards in declarer’s 

suit, it is often right to play high from holdings like 

J-x or even K-x-x … 

 

Nejvíce % na 3 místo 

 

Svobodová - Kurka         62,18 

Pěkná - Pulkrab           61,3 

P.Bahník - Pavlík         61,3 

 

Nejvíce párů v turnaji 

 

2011   19 

2010   19 

2009   21 

2008   18 

2007   24 

2006   21 

2005   25 

2004   22 

 

Nejméně dosažených procent 

 

20.67 

 

 
Michal odnáší krabice ! 

 
 

Laura měla opět narozeniny
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North Deals  A K Q 10  
 

N-S Vul  5 3    
 

  8 6 5    
 

  K J 10 4  
 

 9 8 2    

 7 6 3  
 

 

N   
 

 K Q 7 6 
 

E     J 2 
 

 

 W  
 

 A Q 4 3  S   J 10 7  
 

 A 3 
  

 Q 9 8 5 2 
 

 J 5 4 
 

 

    
 

  A 10 9 8 4  
 

  K 9 2    
 

  7 6    
 

West North East South 
 

 1  Pass 1  
 

Pass 1  Pass 1 NT 
 

All pass     
 

 

West leads a passive nine of spades against South’s 

1NT. Declarer wins the ace in dummy and leads a 

heart. If East plays ‘second hand low’, as most 

would, declarer plays the ten and West has to win. 

The spade continuation will be won by the king and 

declarer clears the heart suit. Declarer wins the third 

spade with the jack, runs hearts and leads a club to 

the king to make his contract (the king is the right 

play since declarer wants to keep East off lead and 

only one minor-suit trick is needed). 
 
If East plays the jack of hearts at trick one, declarer 

must win the ace. Declarer’s natural options include 

either continuing hearts (hoping the king of diamonds 

is a re-entry), or finessing clubs, both of which fail. 

In this deal, East was the ‘danger hand’, able to lead 

through the king of diamonds, so he was especially 

eager to put up his unsupported jack of hearts. 

 

By now you should be in the swing of things. Try this 

defensive problem: 
 

South Deals   4 3    
 

N-S Vul   4 3 2    
 

   A 10 6 5  
 

  Q 6 5 
  A K Q 2  

 

       

  

N    
 

  K Q J 10 5     
 

 

W E   
 

  Q 4 3     
 

  S    
 

  4 3 
     

 

      
 

West North East South 
 

Pass 3 NT All pass 1 NT
1
 

 

 
 

1. 15-17       
 

 

You lead the king of hearts, ducked, and follow 

with the queen and jack of hearts to declarer’s ace, 

partner pitching a spade on the third round. 

Declarer leads the two of diamonds to trick four. 

Plan your defense. 
 
Partner has at most two high-card points, so declarer 

has the ace and king of spades, ace of hearts and king 

of diamonds for eight tricks. Thus, partner must have 

J -x-x-x in clubs if you are to have a chance. Declarer 

should also have either the jack of spades or jack of 

diamonds; if the jack of diamonds then you have no 

chance because he will play dummy’s ten (finessing 

into the safe opponent) and take ten tricks.  

 

Thus you must hope declarer has something like: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

and try to fool him. Start by playing ‘danger hand 

high’, the queen of diamonds, to deny him the 

avoidance play in diamonds. Now he will probably 

cash the ace of spades followed by three rounds of 

clubs, on which you pitch a diamond. Now he has 

to finesse the diamond to make 3NT, but you have 

given declarer two losing options: 
 

(1) finessing in spades;   
(2) trying to drop the jack of diamonds, then 

trying to drop the queen of spades.  
 
If you had played low on the diamond lead, 

declarer would play dummy’s ten, losing to 

partner’s jack. Declarer would then win the spade 

return and test diamonds, claiming his nine tricks. 
 
In summary, my BOLS bridge tip is: 

 

BOLS TIP: Consider playing an unsupported honor, 

second in hand, especially if you are the dangerous 

opponent. 

BOLS T 

At the least, it will give declarer a guess and may 

defeat the contract legitimately. 


