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Jak budete sehrávat ? 

Stalo se. Jak budete sehrávat 7 piků po výnosu esa 

karového ? A jak po srdcovém ? Pokud tam sedm piků po 

obou výnosech je, jaký výnos závazek poráží ? 

Lauřina narozeninová párty 
 

 

 

S/NS ♠ 102 

  
  

♥ A1083 

♦ QJ964 

♣ AJ 

  

 

  
    
    
    

  

♠ AK7643 

  
♥ KQ4 

♦ - 

♣ KQ102  

    Streda                                                28.07.2010 

 

    Pos Pair Names                                   Score   % 

 

 

      1   14 Fořtová Eva & Kurka Josef               264,5   63,6 

      2    2 Lančová Milena & Spálovský Luboš        251,8   60,5 

 

      3    9 Kopřiva Jiří & Rubač Tomáš              233,6   56,2 

      4   10 Pulkrab & Pěkný                         230,2   55,3 

      5   17 Kyptová & Humpál                        224,8   54,0 

 

      6   15 Hnátová Daniela & Mašek Jiří            222,9   53,6 

      7   18 Bahník Petr & Jansa Zdenek              222,1   53,4 

      8    1 Svobodová Pavla & Böhmová Jiřina        221,5   53,2 

      9   13 Emmer Jiří & Kupková Lucie              212,9   51,2 

 

     10   11 Nulíček Vladimír & Tomčíková Zdena      210,5   50,6 

     11    8 Erdeová Jana & Diamant Jan              208,3   50,1 

     12   16 Maňák Jaroslav & Medlínová Blanka       203,3   48,9 

 

     13   12 Hubený Petr & Hubená Jana               192,6   46,3 

     14    5 Svobodová Markéta & Svoboda Ota         186,1   44,7 

     15    6 Kovář Milan & Sůra Jaroslav               185   44,5 

     16    3 Fořt Tomáš & Pokorná Jana               183,1   44,0 

 

     17    4 Jirout Tomáš & Křížek František         177,6   42,7 

     18   20 Bahníková Eva & Pavlík Lukáš            172,3   41,4 

     19    7 Galbavá Gabriela & Galbavý Štěpán       144,2   34,7 

Výsledky TOP párák 

Co budeme hrát 

 Čt páry IMP 

 Pá páry TOP 
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Opat a polévková mísa I. 
Opat vyvěsit na nástěnku proti jídelně následující 

oznámení a brzy se kolem ní shromáţdil dav mnichů. 

V soutěži „Martyr’s Platter” proti klášteru sv. 
Hildy bude náš klášter reprezentovat následující 
osmičlenné družstvo: 

Družstvo A:              opat    + bratr Lucius 

               bratr Paulo   + bratr Xavier 

 

Družstvo B:   bratr Oldřich  +  bratr Michal 

  bratr Adam +  bratr Cameron
  

„Podívejte se!“ usmíval se bratr Oldřich. „Konečně 
slavný! Pročpak mě asi opat vybral? Minulý týden 
jsem právě proti němu nepřiznal barvu.“ 

„Při účasti v soutěţi o Díţi Mučednice musí být 
druţstvo B pod úrovní mistra hrabství,“ odpověděl 
bratr Zak. „Pak uţ asi není nijak velký výběr.“ 

Za 14 dní se obě druţstva shromáţdila v církevním 
sále na poloviční cestě mezi oběma kláštery. 

Při prvním střídání dostal opat za soupeřky polovinu 
B druţstva kláštera sv. Hildy. 

„Teď se nijak neomezuj, Lucie“ řekl, kdyţ 
přicházely ke stolu. „Jejich nejlepší čtveřice roztrhá 
naše béčko na cucky, takţe jim musíme oplatit stejnou 
mincí.“ 

Předstíraje přátelský úsměv, usadil se do ţidle 
s červeným plyšem. „Dobré odpoledne, dámy“ řekl. 
„Ţádné obavy, jsme tak prostí, jak vypadáme. Draţíme 
přímočarý Acol, variabilní BT.“ 

Starší z obou sester na něj upřela pohled zpod čepce. 
„Livornské káro s MULTI“ oznámila. „Výnosy a 
marky zásadně Vinje.“ 

Opat povstal „To je mi líto“ řekl.  „Zřejmě jsme si 
sedli špatně, máme hrát proti vašemu Bé druţstvu.“ 

Sestra se usmála. „Sestra Ulrika a já jsme se nedávno 
vrátily po deseti letech z Konga Tady u nás musíme 
nejprve nahrávat nějaké klasifikační body.“ 

K 9 8 5   K  K Q 6 2   A J 9 8 

- 
JX987652 
93 
KX2  

J8642 
Q4 
X84 
Q64 

A Q X 3   A 3   A J 7 5   7 5 3 

Bratr Lucius s listem Jihu zahájil 1♠ a sestra Beatrice 
zasáhla 1NT. 

„Jak je silný ten 1NT?“ doţadoval se opat, dívaje se 
nad brýlemi. 

„Šestnáct aţ osmnáct“ odpověděla sestra Ulrika. 

„Kontra“ řekl opat. 

Následovaly dva pasy a pak malá pauza, při které si 
sestra Beatrice rozmýšlela další postup. 

Opat si spokojeně prohlíţel svůj list. Představte si 
tenhle párek milých dam, které si myslí, ţe mohou 
zdolat jeho s Luciem! 

„Dva bez trumfů“ řekla sestra Beatrice a sloţila vějíř 
karet.  

Opat pokrčil rameny. Chtějí-li dvě postarší řádové 
setry draţit jako školačky, bude s nimi jednat jako se 
školačkami. „Kontra“ vyhlásil. 

Po dalších dvou pasech utekla sestra Beatrice na 3♥.  

Opat kjůbidoval 4♥ a bratr Lucius si se zálibou 
prohlédl svoje skvělá tři esa a skočil na 6♠, takţe celá 
draţba byla:  

SEVER VÝCHOD JIH ZÁPAD 

Lucius Beatrice opat Ulrika 

1♠ 1NT ktr pas 

pas 2NT ktr pas 

pas  3♥ 4♥ pas 

6♠    

Bratr Lucius vzal srdcový výnos na stole a zahrál 
trumf k esu, přičemţ zjistil, ţe se dělí 0 – 5. Pak vynesl 
tref k devítce a dámě a z Východu vrátila ♥Q. Úspěšný 
impas trefovým junákem následovaný trefovým esem a 
třemi koly kár, vedl k následující situaci: 
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K 9 8   -   -   8 

- 
X987 
- 
- 

 

J764 
- 
- 
- 

Q X 3   -   J   - 

Kdyţ byla vynesena trefová osmička, na Východě 
snapla sedmičkou a bratr Lucius přesnapl desítkou. 
Teď bylo jednoduché snapnout káro králem a dobrat 
trumfového junáka Východu. 

Sestra Beatrice se usmála na svou partnerku. „Zdá se, 
ţe jsme měly obětovat,“ řekla. Mohu hrát kontrovaný 1 
NT nebo kontrovaných 7♥. Nedělá to ţádný rozdíl, 
obojí stojí 1100. (Bylo to ovšem ještě před změnou 
pravidel 1987.) 

Na druhém konci místnosti se s obavami díval bratr 
Oldřich se svým partnerem na sestru Grace a sestru 
Agnes z A druţstva. 

J 6 5 4 2   A Q 6   7 6 2   K 9 

K 
X8732 
953 
QJX4  

X983 
95 
8 
A87532 

A Q 7   K J 4   A K Q J X 4   3 

 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

Grace Michal Agnes Oldřich 

2♦ pas 2♠ pas 

4NT pas 5♦ pas 

6♦    
Bratr Michal vynesl trefovou dámu proti závazku 6♦. 

Objevil se stůl a sestru Grace znepokojila nepřítomnost 
pikového krále. Trefové eso bude jistě leţet špatně, 
proto se v prvním zdvihu skrčila, nevzala. Pokračovaly 
trefy a sestra Grace snapla druhé kolo. Splnění slemu 
bude asi záviset na singl nebo dubl pikovém králi na 
Východě. Napřed odehrála všechny trumfy, přičemţ 
Východ odhodil čtyři trefy. Pak vzala tři srdcové 
zdvihy a skončila na stole. 

Při třetím kole srdcí bratr Oldřich, který seděl na 
Východě, uţ měl jenom piky, proto odhodil trojku. 
Sestra Grace učeně studovala tuto kartu a pak se ostře 
podívala na bratra Oldřicha. Proč odhazoval pik ? 
Určitě i takový soupeř jako je bratr Oldřich by to 
udělal jen ze čtyřbarvy. Sestra Grace si uvědomila ţe 

by byl pikový impas zbytečný. I kdyţ bude sedět, musí 
stejně odevzdat Východu pikový zdvih. Odváţně se 
tedy chytla své jediné naděje. 

Vynesla pik k esu. Král vypadl od bratra Michala, 
který tomu nějak nemohl uvěřit. Drţel přece karty 
pevně přitisknuté na hruď. Sestra Grace nárokovala 
splnění závazku. 

„Jak jste věděla, ţe nemám krále?“ zeptal se zmateně 
bratr Oldřich. 

„No, kdyţ jste odhodil pik, usoudila jsem, ţe budete 
mít čtyři a váš partner singla“ odpověděla sestra Grace 
„Ach tak,“ řekl bratr Oldřich a pochybnostmi v duši. 

Ale nebylo pak ještě pravděpodobnější, ţe krále má 
on? Bude se muset později podívat do jedné z 
Luciových knih, aby zjisti jak je to  pravděpodobností. 

O pár kol později se dostat opat ke stolu matky 
představené. Letos byla 84-letá sestra Máša, která 
soustavně přelicitovávala, přidělena matce 
představené, která ji měla brzdit. 

8 7   Q 8 4 2   A K X 6   J 9 5 

A9653 
AK53 
J5 
72  

QJX4 
6 
9742 
Q863 

K 2   J X 9 7   Q 8 3   A K X 4 

 

SEVER VÝCHOD JIH ZÁPAD 

Máša opat matka Lucius 

pas pas 1NT pas 

2♣ paas 2♥ pas 

4♥    
Bratr Lucius usoudil, ţe jeho trumfové drţení volá 

po útočné, nátlakové hře. Proti závazku 4♥ vynesl ♠A. 

„Děkuji, sestro Mášo“ řekla matka představená, kdyţ 
se vyloţil stůl. „Zvýšení na 3♥ bude příště s takovým 
listem docela postačující.“ 

Opat očekával, ţe výnos je asi od AK a signalizoval 
schválení výnosu tím, ţe přidal dámu. Bratr Lucius 
pokračoval  v pikovém útoku a opata vůbec nepotěšilo, 
kdyţ matka představená zdvih vzala králem. Byl 
zahrán malý trumf k dámě a další trumf, na který 
Východ nepřiznal a Západ vzal králem. Bratr Lucius 
zase pokračoval v pikovém nátlaku a matka 
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představená snapla v ruce. Přitom si uvědomila, ţe 
začíná ztrácet kontrolu. Zdálo se jí slabé hrát na jeden 
pád tím, ţe by obrátila pozornost k levným barvám; 
vynesla proto poslední trumf z ruky v marné naději, ţe 
bratr Lucius uţ nebude mít pik. Bratr Lucius vzal esem 
a vyrazil poslední trumf stolu tím, ţe vynesl do 
čtvrtého kola piků. 

Závazek byl poraţen  se dvěma  pády, protoţe po 
uplatnění posledního trumfu odehrál ještě pik. 

Matka představená se obrátila na bratra Lucia. 
„Myslela jsem si, ţe jste mi tím výnosem pomohl, ale 
zdá se, ţe to byl jediný způsob jak závazek porazit.“ 

 
Z pražských soutěží 

 

První partie je z osmého kola praţské švýcarské 

skupinovky a je zajímavá  tím, ţe na ní lze 

demonstrovat řadu bridţových technik, které vedou ke 

splnění závazku. Některé cesty jsou pravděpodobnější 

neţ jiné, ale tentokráte nejde o to, která sehrávka je 

nejlepší, jako o to ukázat uvedené techniky. 

Hrajete jako jih čtyři srdce po pikovém zásahu 

východu na slabý NT severu. Západ vynáší devítku 

pikovou. Pokud se dělí trumfy, máte devět zdvihů. A a 

K v trefech a kárech, A pikové a čtyři trumfy. 

Potřebujete desátý. 

  107 

K104 

K983 

AK43 

  

985 

J2 

QJ64 

J975  

KQ6432 

Q83 

105 

Q8 

  AJ 

A9765 

A72 

1062 

 

1/ Vpustka 

Berete dámu pikovou východu esem, odehráváte eso a 

krále postupně v kárech a trefech a pouštíte východ 

pikou. V koncovce: 

   
K104 

98 

43 

  

9 

J2 

QJ 

J9  

6432 

Q83 

 

 

   
A9765 

7 

10 

 

východ musí zahrát piku do dvojité čikeny nebo 

rozehrát trumfy, ve kterých zadá zdvih také. Splněno. 

2/ Varianta vnitřního impasu 

Berete dámu pikovou východu esem, odehráváte eso a 

krále srdcového. Desátý zdvih zkusíte získat v karech. 

Hrajete ze stolu karovou trojku a na malé káro 

východu dáváte sedmičku z ruky. Západ bere zdvih 

klukem, vrací pik ke králi východu, ten stahuje vysoký 

trumf. Jakékoliv vrácení berete, odehráváte eso karové, 

do kterého padá desítka východu a hrajete dvojku 

karovou do K9 na stole a pokrýváte kartu západu. 

Karová barva vám vyprodukovala tři zdvihy, a proto 

plníte. 

3/ Jednoduchý skvíz 

Berete dámu pikovou východu esem,  malou srdci 

hrajete ke králi a pokračujete dalším trumfem k devítce 

v ruce. Západ bere klukem, hraje další pik ke králi 

východu, který pokračuje srdcí, berete v ruce, západ 

odhazuje pik. Upravujete počet zahráním kára z ruky 

do osmičky na stole. Východ získává zdvih a vrací 

zpět káro, které berete králem na stole a přecházíte do 

ruky esem karovým. Kára se nedělí a koncovka je: 
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9 

AK43 

  

 

 
Q 

J975  

643 

 

 
Q8 

   
76 

 
1062 

 

Na srdci hlavního hráče má ještě západ odpověď, 

odhazuje tref, stejně tak jako stůl, východ je jiţ 

nezajímavý. Poslední srdce skvízuje západ. Musí si 

buď odhodit káro nebo nechat jen dva trefy. Deset 

zdvihů, závazek splněn. (Jakákoliv jiná vrácení 

východu vedou jen k jinému pořadí odehrání karet a ke 

stejné koncovce) 

4/ Jednoduchý skvíz bez upraveného počtu. 

Začátek je stejný jako v předchozím bodě. Berete 

dámu pikovou východu esem,  malou srdci hrajete ke 

králi a pokračujete dalším trumfem k devítce v ruce. 

Západ získává zdvih klukem, hraje další pik ke králi 

východu, který pokračuje srdcí, kterou berete v ruce, 

západ odhazuje pik. Koncovka je: 

  

 
K983 

AK43 

  

 

 
QJ64 

J975  

6432 

 
105 

Q8 

   
76 

A72 

1062 

 

Hrajete další trumf a západ si musí odhodit od jednoho 

ze svých levných čtyřlistů. Odhazujete ze stolu od 

druhého a odehráním esa, krále a zahráním další malé 

karty v barvě, od které si západ odhodil, si 

vypracováváte desátý zdvih na čtvrtou kartu 

v odhozené levné. Splněno. 

A jak jsem sehrával já? Ani se neptejte... Po vzetí 

dámy pikové esem jsem hned dle mého záludně 

odehrál eso karové a aţ poté jsem se soupeřů zeptal, 

jak markují. Oba odhodili své nejmenší káro a 

markovali standardně. Proto jsem usoudil, ţe barva se 

bude dělit tři tři a pokusil jsem se vypracovat čtvrté 

káro, coţ vedlo k pádu. 

Druhá partie je z osmého kola praţské ligy a svojí 

sehrávkou se blýskla Pavla Hoderová. Sehrávala čtyři 

srdce ze západu po výnosu králem karovým. 

  J7 

107 

KQJ1074 

J73 

  

A86 

KJ95 

A92 

952  

KQ92 

A862 

863 

K8 

  10543 

Q43 

5 

AQ1064 

 

První káro pustila a pokračování klukem karovým 

vzala esem, kdyţ jih neopatrně nesnapnul a nepočkal si 

na dva trefové zdvihy. Pokračovala malou srdcí k esu 

stolu a další zdvih zdvih získala klukem po srdcovém 

impasu. Král stahuje dámu jihu, který teď jiţ asi lituje, 

ţe nesnapnul druhé káro, protoţe vidí pokračování. 

Eso, král a dáma piková ukazují, ţe piky nejsou tři tři, 

ale nevadí, devítkou pikovou je jih vpuštěn, z ruky 

Pavla odhazuje ztrátové káro a čeká na zdvih v trefech, 

kdyţ jih na výnosu nic jiného neţ trefy nemá. 
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A tak technika loser on loser společně s vpustkou 

přineslo Pavle a jejímu týmu zaslouţených 13 impů, 

kdyţ na druhém stole spadly tři bez trumfů dvakrát. 

Řešení pondělního problému 1 

 

West North East South 

— — 4♥ 4♠ 

pas 4NT 5♥ 6♠ 

pass... 

    Západ vynáší trojku srdcovou. Pokuste se splnit 

závazek šest piků. 

S karovým snapem je vidět na první pohled 11 zdvihů 

– šest trumfů, čtyři karové se snapem a eso trefové. 

Kde vykouzlit dvanáctý?  Druhý pohled ukazuje, že na 

stůl máte dostatek vstupů pro hru na obrácený stůl. 

Ale to vám dává také jen 11 zdvihů. Tři trumfové na 

stole, čtyři srdcové snapy v ruce a čtyři levné k tomu. 

Východ však otevřel 4 srdce a tak by mohl být západ 

ve skvízu na levné. 

Ve druhém zdvihu propusťte zdvih v trefech! To splní 

dva úkoly. Upraví počet pro skvíz a zároveň přenese 

trefové držení do ruky západu.  

Řekněme, že obránci pokračují trefem. Berete esem, 

snapujete srdci zvysoka, přecházíte na stul trumfem, 

snapujete další srdci, opět na stůl trumfem . Zbývají: 

 

Hrajete ze stolu srdci a snapujete ji. Západ má 

problémy. Pokud si odhodí levnou kartu, jen přejdete 

na stůl karovým králem a dotrufujete a zbytek je váš. 

Pokud podsnapne, opět zahrajete káro ke králi a 

hrajete poslední trumf, na který je západ opět ve 

skvízu, jen o chvíli později. 

 

 

S/NS ♠ K97 

  
  

♥ Q954 

♦ K2 

♣ A872 

  

 

  
    
    
    

  

♠ AQJ1082 

  
♥ - 

♦ AQ85 

♣ 653 

S/NS ♠ 7 

  
  

♥ Q 

♦ K2 

♣ 87 

♠ 6 

 

♠ 
 

♥ 
 

♥ AKJ8 

♦ J976 ♦ 103 

♣ K ♣ 
 

  

♠ J 

  
♥ - 

♦ AQ85 

♣ 6 


