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    Streda                                                1.08.2011 

 

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

Rank Pair Names [OVERALL RANKS]                  Total   Max %Score 

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

  1   13  Jiri Emmer & Pavla Svobodová          249,00   384  64,84 

  2   15  Ota Svoboda & Tomáš Jirout            253,00   416  60,82 

  3    3  Michal Textor & Jirí Kopriva          225,00   384  58,59 

  4   17  Jirí Masek & Milena Lancová           239,00   416  57,45 

  5   12  Daniela Hnátová & Vladimír Nulícek    217,00   384  56,51 

  6   18  Jan Diamant & Zdenek Jansa            217,00   416  52,16 

  7   16  Michal Humpál & Monika Kyptová        216,00   416  51,92 

  8    4  Jana Hubená & Petr Hubený             198,00   384  51,56 

  9    5  Lukás Pavlík & Jana Erdeová           190,00   384  49,48 

 10    8  Lubos Spálovský & Jirina Böhmová      186,00   384  48,44 

 11    1  Tomás Mecl & Markéta Meclová          184,00   384  47,92 

 12   10  Ondrej Krása & Kristina Schulzová     180,00   384  46,88 

 13   19  Jana Pokorná & Saša Erde              191,00   416  45,91 

 14    9  Petr Bahník & Štepán Galbavý          176,00   384  45,83 

 15=  11  Vera Schulzová & Lucie Kupková        171,00   384  44,53 

 15=   6  Zdena Tomcíková & Eva Fortová         171,00   384  44,53 

 17   20  Eva Bahníková & Franta Krízek         184,00   416  44,23 

 18    2  Tomáš Fort & Gabriela Galbavá         167,00   384  43,49 

 19    7  Fanda Rubac & Tomás Rubac             130,00   384  33,85 

Výsledky TOP párák 

Co budeme hrát 

 Čt páry IMP 

 Pá páry TOP 
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Pokušení bratra Tobiáše 

Bhumpopský expres se pustil dlouhou zatáčkou do 
uzlové stanice Bozwambi a dojížděl k zastávce 
uprostřed oblaků páry. 

„Bozwambi Junction! Bozwambi Junction!“ křičel 
výpravčí mávaje důležitě svou plácačkou. 

Mjubu čekal na vítězný Bozwambský tým aby ho 
přivítal. „Moc srdečné blahopřání, bwano“ řekl, 
nakládaje zavazadla bratra Tobiáše dozadu do džípu. 
„My slyšeli o vašem velkém vítězství ve včerejším 
zpravodajském bubnování.“ „Dejte pozor na moje 
zavazadla!“ volal bratr Tobiáš. „Jsou tam naše ceny. 
Nějaké křišťálové karafy a sklo.“ 

Protože Mistrovství Afriky, do kterého se 
kvalifikovali, se mělo konat v Tunisu už za dva 
měsíce. Bozwambský tým uspořádal sérii cvičných 
utkání proti místním protivníkům. První z těchto 
soubojů byl proti značně zlepšenému Bozwambskému 
týmu žen. 

 

K X 8 5 4 2    6    K Q    J 7 6 2 

Q93 

KJ5 

JX97432 

- 

 

J76 

A98742 

6 

Q83 

A    Q X 3    A 8 5    A K X 9 5 4 

 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

bratr 

Tobiáš 

slečna 

Nabooba 

šaman 
paní 

Okoku 
1♣ pas 1♠ pas 

3♣ pas 4♣ pas 

4♦ pas 5♣ pas 

 

Slečna Nabooba, jejíž štíhlá postava byla obepnuta 
chytlavou zelení, vynesla károvou desítku proti 
závazku 5 trefů a šaman vyložil stůl. 

„Čtyři trumfy a srdcová kontrola, partnere?“ vyčítal 
bratr Tobiáš. „Jistě jste s těmi kartami mohl říci více?“  

Šaman nesouhlasně potřásl rameny. Kárový výnos 
vzala dáma stolu a trumf k esu potvrdil, že nebude 
ztráta v trumfech.  

„Ano slemový swing v háji“ ohlásil bratr Tobiáš. „V 
Tunisu si nesmíme dovolit takové extravagance. Jistě 
jste měl na čtyři srdce po čtyřech kárech?“ Bratr 
Tobiáš se vracel na stůl károvým králem, zamýšleje 
impasovat trumfy.  

 Paní Okoku snapla a nesla malé srdce zpod esa, aby 
jí ze Západ mohla dát druhý kárový snap. Trefová hra 
byla jednou dole. 

„Možná já radši pasovat tři trefy, bwano“ navrhoval 
šaman. „Vypadá, že my moc vysoko tentokrát.“ 

„Nebuďte impertinentní“ odpověděl bratr Tobiáš. 
„Jedenáct zdvihů v tom bylo betonově prostým 
odehráním druhého vysokého trumfu. Protože výnos 
tou károvou desítkou naznačoval, že Východ má juna, 
vypadalo to docela bezpečně hrát na nadzdvih.“ 

„Moje desítka zaručovala juna, bwano“ informovala 
ho slečna Nabooba. „Zkoušíme dnes hrát římské 
výnosy.“  

„Oh, děkuji vřele, že jste mi to řekla.“ řekl bratr 
Tobiáš těžce, „Ano, je velmi laskavé, že mi to říkáte 
tak neprodleně, právě když jsem zadal ve druhé.“ 

„Proč vůbec riskovat, bwano?“ ptal se šaman. 

„Budete-li poslouchat, najdu snad trpělivost vám to 
vysvětlit“ řekl bratr Tobiáš. „Nuže, i když Západ hraje 
římské výnosy, šance na to, že kára jsou 7-1 je asi 2 
nebo 3 procenta. Že? Takže vy mi říkáte, že bych se 
měl vzdát jednoho IMPu za nadzdvih v 98% případů, 
jenom proto abych zabezpečil 13 IMPů ve 2% 
případů? Dává to smysl?“  

„Dávalo by větší smysl zahrát ve třetím zdvihu ♥Q“ 
odpověděl šaman. „Stále bude nadzdvih nebudou-li 
kára 7-1 a nepadne se budou-li. To být Scissors Coup“ 
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dodal, zvednuv pěsti s nůžkovitě zkříženými 
ukazováky „Ustřihne to přechody.“ 

Mezitím v jiné chatrči, na opačné straně mýtiny 
v džungli, Paní Lzboto byla u kormidla obtížného 
slemu. 

 

K 7 5    A 7 6 2    A 5 3    X 6 4 

Q92 

J5 

KQJ9764 

5 

 

X863 

QX94 

X2 

J72 

A J 4    K 8 3    8    A K Q 9 8 4 

 

ZÁPAD SEVER VÝCHOD JIH 

Mbozi El-Djem Lukáš Lzboto 

3♦ pas pas 5♣ 

pas 6♣     

 

Mbozi vynesl ♦K a paní Lzboto, obvykle ostrá 
sehrávačka, prozkoumávala hodnoty stolu. Jedenáct 
zdvihů bylo v dohledu a dvanáctý bude následovat, 
budou-li srdce dělena nebo bude sedět ♠Q. Ale co když 
má Východ čtyři nebo více srdcí a Západ má ♠Q? Paní 
Lzboto přemýšlivě probírala prsty svůj náhrdelník z 
tyrkysových korálků. Ano, určitě v tom bude dvojitý 
skvíz; když každý obránce musí hlídat jednu drahou 
barvu, nikdo neudrží piky. 

„Hrajte trojku“ řekla pani Lzboto. Paní El-Dejem 
ostře vzhlédla. Bylo slůvko ‚prosím‘ už z módy? 

„Ano, trojku“ opakovala paní Lzboto. Mbozi 
pokračoval druhým kárem, které hlavní hráč vzal na 
stole, s odhozem srdce z ruky. Po vytrumfování zkusila 
pani Lzboto srdce snapnutím třetího kola v ruce. 

Nerozpadla se, ale nyní mohla odehrát trumfy a vynést 
poslední trumf v koncové situaci: 

K 7    7    5    - 

Q92 

- 

J 

- 

 

X86 

Q 

- 

- 

A J 4    -    -    4 

Každý z obránců v pořadí musel odhodit pik, takže 
závazek byl zajištěn ať má dámu kdokoli. 

„Hah! Piková dáma neseděla!“ zvolala paní Lzboto. 
„Asi máme na tom pěkný swing.“  

„Paní Lzboto“ káral bratr Lukáš, „jistě se nám podaří 
trochu víc důstojnosti? Bridž je pro civilizovanou hru, 
že?“  

„Hah! Jste jen otráven, že já splnila“ odpověděla pani 
Lzboto.  

Mbozi upřel obdivně oči na pani Lzboto. To byla 
žena jeho srdce - spousta ducha a správné vyjadřování. 

K nechuti bratra Tobiáše bylo výsledkem utkání 19 
IMPů pro Bozwambské Ladies. 

 

„Nestarejte se, bwano“ řekla slečna Nabooba, ovíjejíc 
rámě kolem pasu bratra Tobiáše. „I nejblátivější rybník 
má v sobě stříbrnou rybku.“ 

„Co tím míníte?“ zabručel bratr Tobiáš. 

„Well, v Tunisu bude velice užitečný třetí pár, 
bwano“ řekla slečna Nabooba, tlače na něj své štíhlé 
formy, když mu šeptala do ucha. „Určitě bude. A já 
vždy jsem chtěla být internacionálkou.“ 
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Second-Hand Problems 
By Eric Crowhurst (Great Britain) 

 

Eric Crowhurst, an accountant from Reading, England, has 

long been considered a first-rank bridge theoretician. He is the 

author of several bridge books perhaps the best known of 

which being Acol in Competition. He was the inventor of the 

Crowhurst convention, a checkback over a wide-range 1NT 

rebid, which is widely used by British tournament players. He 

contributed the suit combinations section of the Bridge 

Encyclopedia. 

 

You are the declarer in a notrump contract, and you have a 4-4 
club fit containing A-K-Q-J-10-9 in the two hands. How would 
you plan the play of the suit? If you believe that it cannot 
possibly matter, read on. 
 
If the adverse clubs are 3-2, one defender (A) will have to find 
one discard on the clubs, and the other defender (B) two. The 
important point is that if the fourth round of clubs is led from 
the hand on his right, Defender B’s two discards will have to 
be made before Defender A has made even one. This can be of 
considerable advantage to the declarer. 
 

South Deals ♠ K 5 4   
 

None Vul ♥ 7 5 2   
 

 ♦ A 8 4   
 

 ♣ K Q 6 2  
 

♠ 7 6 3     

♠ Q J 9 2  

 N   
 

♥ K Q J 9 
   

♥ A 6 3 
 

 W E  
 

♦ Q 10 3  S   ♦ J 7 5 2 
 

♣ 7 5 3 
   

♣ 8 4 
 

♠ A 10 8 
 

  
 

 ♥ 10 8 4  
 

 ♦ K 9 6   
 

 ♣ A J 10 9  
 

 
West North East South 
   1 NT 
Pass 3 NT All pass  

 

The defenders cash their four heart tricks, on the last of which 
dummy discards a spade. East throws the nine of spades, after 
some thought, and South discards the six of diamonds. 

 
West switches to the six of spades, the standard MUD lead from 

three small cards, and South captures East’s jack with the ace. 

 

It looks as if East might be under pressure when the clubs 
are cashed, and this diagnosis is confirmed when South’s 
lead of the jack of clubs produces the three from West and 
the eight from East. If East began with two clubs at the 
most, he might be in difficulty if the fourth round of clubs 
is led from dummy – so that he has to find two discards 
before receiving any help from West. 
 
South cashes the ace of clubs and crosses to dummy with 
the queen of clubs, on which East discards a diamond. On 
the last club, East has a serious problem. Should he throw 
a spade, retaining a diamond guard if West started with 
10-8-7-6 of spades and Q-x of diamonds? Or should he 
discard a second diamond, which is vital on the actual 
layout? It is not easy for him – but only because he has to 
make the crucial discard before West can clarify the spade 
position. 
 
There are other situations in which declarer must assume in 
advance that a particular defender will be his victim. As 
before, he then ensures that that defender is the second to 
play to a vital trick – and therefore forced to make a crucial 
decision before seeing his partner’s card. 

 

 

West led the five of spades and declarer won the third 
round. It was clear that he had to make two diamond tricks 
for his contract. This involved finding East with the ace of 
diamonds and persuading him to duck two rounds. 
 
At trick four, South led the ten of diamonds. West 
contributed the five to show an odd number, but South’s 
concealment of the three meant that the position was not 
clear to East. South now made the key play of overtaking 
the ten of diamonds with the jack and leading the king from 
the dummy, forcing East to make a decision before seeing 
West’s second diamond. 
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After some thought, East ducked again, in case his partner 
had started with 5-3 doubleton, and South cashed his nine 
tricks. 
 
If declarer had led the second diamond from the 
closed hand. West would have contributed the six, 
showing an odd number, and East would have had 
no further problem. 
 
Finally, a hand on which South could only select his 
victim on the basis of which defender appeared to hold 
the doubleton diamond. 
 

 
West led the queen of hearts. South won in the closed hand 
and led the queen of diamonds to East’s ace, with West 
contributing the seven. East’s return of the two of hearts 
knocked out dummy’s king, and declarer appeared to be one 
trick short. However, he followed the correct principle by 
cashing his diamond winners in the optimum order, forcing 
West, who held the doubleton diamond, to find two discards 
before his partner had a chance to signal. 
 
South cashed the king and jack of diamonds, on which West 

discarded the six of spades. When declarer led his last 

diamond, however, West had a difficult discard. 
 
He could not throw a winning heart without permitting 
South to establish a ninth trick in clubs, and West 
therefore had to choose between the ten of spades and two 
of clubs. The winning defense is to discard a spade, but 
this would not be the case if South had started life with, 
say, Q-x-x-x in spades and A-x-x in clubs. At the table, 
West threw a club on the fourth diamond, allowing South 
to make four club tricks and an overtrick in his 
‘impossible’ contract. 
 

Notice the importance of South’s winning the third diamond in 
the closed hand. If the fourth diamond lead had come from 
dummy, East would have had an opportunity to show a useful 
holding in spades, either by discarding the nine of spades or by 
giving a suit preference signal with the eight of hearts. 
 

BOLS TIP: Plan which opponent plays second to 

the trick. 

 

 

Test výnosů - upozornění 
 

Před otočením na poslední stránku, kde je vyhodnocení 

testu výnosů, se ještě jednou vraťte k zadání testu 

v minulém čísle a zakroužkujte si své výnosy. Na 

následující straně si vyhodnoťte svou dovednost. Pokud 

jste označili nejpravděpodobnější porážející výnos, 

přidělte si 2 body. Pokud druhý, přidělte si bod. 

Maximálně můžete dosáhnout 18 bodů, v opisu 

jednoho rozdání došlo k chybě. 

Výnos 3/4 nebo 4/5 je ekvivalentní 
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Otestujte své výnosy proti 3 NT 
 

Následují výnosy, které s nejvyšší pravděpodobností porazí závazek 3NT po licitaci 1NT – 3NT.  

1/1,3 ♠ A 7 

   

 ♠ Q J T 7   

  

♥ J 8 7 6 3   ♥ 8 6 4 2  

♦ Q J 5 4  ♦ K Q J 7  

♣ 9 3  ♣ 5  

 
1/9,12 

♠ 6 4 

   

 
 
♠ Q 8 6 5   

  

♥ K J 8 4   ♥ Q J 3  

♦ J T 7  ♦ K T 8 5 2  

♣ T 76 5  ♣ 9  

2/7,9 
 

♠ Q J 7 

   

 
 
♠ A   

  

♥ K T 7 6 4 3   ♥ 9 7 6 2  

♦ J T 4  ♦ J T 7 6 4 2  

♣ 4  ♣ T 4  

2/11,12 
 

♠ Q J 

   

 
 
♠ J T 4   

  

♥ Q T 4 2   ♥ K Q  

♦ T 7 2  ♦ 9 8 6 3  

♣ Q J 8 3  ♣ J 7 4 2  

4/1,4 
 

♠ 4 

   

 
 
♠ J T 7   

  

♥ T 9 6 2   ♥ T 8 7 4 2  

♦ K T 8 7 5  ♦ -  

♣ 9 6 3  ♣ T 8 7 4 2  

 

 

♠Q            23.2% 

♦K             22.0% 

 
 
 
 
♥Q            25.0% 

♦5,2          20.5% 

 
(chybně opsané)            
 
 
♠A             10.2% 

♦J                7.6% 

 
 
 
 
 
♥K              13.9% 

♠J                 7.7% 
 
 
 
♠J               22.4% 
♥4              17.9% 
 
 

♠A             21.4% 
♥6/3         17.2% 
 
 
 
 
♠6            19.9% 

♥4            15.1% 

 
 
 
 
♠Q           22,2% 

♥6           18.4% 
 
 
 
 
♠Q           17.7% 

♥2           11.9% 
 
 
 
 
♠4           15.2% 

♥10         13.2% 

Vyhodnocení testu: 
 
17 - 18 bodů – také jste již četli knihu Winning notrumph leads autorů Bird/Anthias ? 
14 – 16 bodů – proč jste na bridžovém týdnu v Albrechticích, proč nejste na přípravném kempu pro olympiádu? 
10 – 15 bodů – vynikající výsledek, přesto vám knihu doporučuji přečíst 
6  - 9 bodů – jste na správném místě ve správnou dobu, pokud se někdo najde s lepším hodnocením, rád vám pomůže se 
zdokonalit 
0 – 8 bodů – od listopadu jistě začínají nové kursy bridže pro začátečníky, doporučuji začít znovu a jinak. Žolíky ze svého 
balíčku karet vyjměte! 


