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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 ? 

Řešení: 

QJ musí být sec. Potřebujete si snapnout čtyři kára malými 

trumfy, udělat šest zdvihů v trefech a srdcích tak, aby vám 

je nikdo nesnapnul a v jedenáctém zdvihu snapnout trefu 

desítkou a doufat, že u QJ sec je ještě čtvrtá trefa. Takže 

snapujete karové eso, hrajete trefu ke klukovi, snapujete 

další káro, trefu k esu, další snaplé káro a tři kola srdcí tak, 

že končíte na stole čtvrté kolo kár snapujete v ruce a 

stahujete krále trefového. Zbývá: 

Hrajete trefovou dámu a snapujete ji desítkou pikovou. 

Přijde-li trefový nepo srdcový výnos, musíte použít snapnutí 

třeího trefu jako přechod na snapnutí čtyř kár. A tak slem 

poráží jen trumfový výnos, po kterém vám chybí jeden 

přechod na stůl. Celé rozdání na str. 6 
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    Čtvrtek                                   29.07.2010 

 

    Pos Pair Names                                 Score 

      1   14 Svobodová Markéta & Svoboda Ota          43 

      1    4 Tomčíková Zdena & Mašek Jiří             43 

      3   17 Pokorná Jana & Erdeová Jana              23 

      4    3 Rubač Tomáš & Rubač Fanda                21 

      5    1 Bahník Petr & Pavlík Lukáš               16 

 

      6    6 Medlínová Blanka & Textor Michal         14 

      7   18 Bahníková Eva & Spálovský Luboš          13 

      7   16 Vajdová Pavlína & Vozábal David          13 

      9    8 Diamant Jan & Fořt Tomáš                 10 

 

     10   11 Svobodová Pavla & Lančová Milena          1 

     11   13 Jirout Tomáš & Křížek František          -1 

     12    2 Hnátová Daniela & Kurka Josef            -3 

 

     13    9 Jansa Zdenek & Kopřiva Jiří   -15 

     14   15 Kovář Milan & Sůra Jaroslav             -21 

     14    5 Fořtová Eva & Nulíček Vladimír          -21 

     16   10 Hubená Jana & Hubený Petr               -28 

 

     17    7 Emmer Jiří & Kupková Lucie              -30 

     18   12 Böhmová Jiřina & Galbavá Gabriela       -78 

Výsledky IMP párák 
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Opat a polévková mísa II. 
Při střídání v poločase vedlo klášterní družstvo 

Sv.Tita o 5 IMPů. 

Soutěžící si sedli k tradiční večeři, která se skládala 
z pórkové polévky s brambory, kterou připravily 
sestry, celozrnného chleba a sýra z kozího mléka od 
mnichů. 

„Výborný sýr, jako vždy― řekla matka představená.   

„Za to musíme poděkovat bratru Juliovi― odpověděl 
opat. „Ach, obávám se, že jsem si rozlil polévku na 
tuniku.― 

Matka představená se dívala s účastí. „Možná, že 
máte prasklou misku― pravila.  

„To je pěkné, matko představená― štěbetala sestra 
Agnes.  

Opat zdvihl škodlivou misku a prohlížel ji. „Těžko 
poznat v tomhle světle, vypadá v pořádku.―  

Soutěž o Díži Mučednice brzy pokračovala a 
mužstvo mnichů vedlo o 5 IMPů před ženstvem 
jeptišek z konventu Sv. Hildy. Po večeři se utkala obě 
B družstva. 

6 3   A 9 5   Q X 8 5 3   K 7 4 

KQX8 
X762 
J74 
J9  

954 
QJ3 
K96 
QX62 

A J 7 2   K 8 4   A 2   A 8 5 3 

 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

Oldřich Karola Michal Zuzana 

1NT pas 3♦ pas 

3NT    
 

 Bratr Michal nechtěl zvýšit rovnou na 3 NT. 
Nevypadalo to dobře s dvěma malými piky. Proto 
dražil 3♦. To byl v klášteře běžný manévr u 
pětipencových stolů. Zahajitel vždycky odpověděl 3 
NT a nikdo v tom neviděl nic zvláštního. Sestra 
Karola, 18-letá novicka, vynesla ♠K a bratr Oldřich 
vzal v ruce. Kára se zdála být nejlukrativnější barvou, 
proto zahrál eso a další káro a impasoval desítkou. 

Východ vzal králem a obránci si vzali tři pikové 
zdvihy; když se však kára rozpadla, mohl hned bratr 
Oldřich nárokovat ostatní zdvihy  zisk 600. 

„Mohly jsme to zahrát líp?― zeptala se se stydlivým 
úsměvem sestra Karola. 

„Ne― odpověděl bratr Oldřich, „bylo to 
neprůstřelné.― 

Toto rozdání bylo brzy nato hráno opětovně v utkání 
A družstev. Dražba byla kratší: 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

opat Agnes Lucius Grace 

1NT pas 3NT pas 

    
Sestra Agnes vynesla pikového krále a partnerka 

markovala negativně čtyřkou. Opat přidal sedmičku, 
aby čtyřka Východu vypadala jako marka kladná.  

Sestra Agnes si narovnala brýle a na chvilku se 
zamyslela. Kde byla piková pětka? Aby zabránily 
zlomyslným hlavním hráčům maření jejich markování, 
měly se sestrou Grace domluveno, že za kladný náznak 
vyberou vždy nejvyšší kartu, kterou si mohou dovolit. 
Sestra Grace proto nemohla mít v pikách A542 nebo 
J542. Mohla kladně markovat od A42 nebo J42? Ne, 
pak by totiž opatova sedmička byla velmi rafinovaným 
klamavým přidáním  od J975 nebo A975. To od 
takového zkostnatělého hráče nepřipadá v úvahu. 

Sestra Agnes proto neovlivněna přešla na malé srdce. 

Opat vzal v ruce a odehrál kárové eso, na které sestra 
Grace dala devítku. Opat nyní potřeboval získat čtyři 
kárové zdvihy. Pokud je devítka od K9 nebo 9x, 
nemůže toho dosáhnout. Má-li však J9, pak káro 
k dámě bude mít úspěch. Nemělo smyslu hrát jinak. 
Opat tedy vynesl malé káro a řekl si o dámu stolu. 

Když vzala sestra Grace králem a vrátila pik, už se 
závazek nedal splnit. Opat nasadil eso a přešel na stůl, 
aby vyčistil kára. Západ vzal a bezpečně přešel na 
srdce, čímž závazek porazil.  

„Ano, devítka od K9x je automatické klamavé 
zahrání― podotknul opat zasvěceně. „To jsem si 
původně myslel, když jsem ji viděl. Musel jsem však 
hrát podle pravděpodobnosti.― 

„Hrál jste neobyčejně dobře, otče― řekla sestra Grace 
se zářivými zraky. 
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„Tak nešťastná rozloha!― 

Na druhém konci místnosti se střetly ostatní dva 
páry A družstev. 

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

K5 
K9764 
Q974 
Q5  

X 
8542 
K862 
KX97 

A J 8 6 3   Q   A J 3   A 6 3 2 

 

JIH ZÁPAD SEVER VÝCHOD 

matka Xavier Máša Paulo 

1♠ pas 4♠ Pas 
 
 

Bratr Xavier neměl žádný lákavý výnos. Položil na 
stůl trefovou dámu.  

„Bezpochyby tentokrát nemůžete kritizovat moje 
zvýšení na 4♠, matko― řekla stařičká sestra Máša, když 
kladla na stůl svůj list. Matka představená si prohlížela 
stůl s nedůvěrou, ale mlčela. 

V prvním zdvihu se skrčila, druhý tref vzala esem. 
Pak přešla na ♥A a vynesla trumfovou ♠Q. Na 
Východě se objevila desítka a matka představená 
vytahovala trojku. Pak ji zase zastrčila a chvilku 
uvažovala. Vynesl by Západ z dublu ♣Q kdyby měl 
jenom jediný trumf? To bylo jistě velmi 
nepravděpodobné. Změnila tedy plán a vzala esem. 
Pak vynesla ke králi Západu a doufala, že jí jeho return 
pomůže. Situace teď byla: 

9 7 4   J X   X 5   J 

- 
K976 
Q974 
- 

 

- 
84 
K862 
K9 

J 8 6   -   A J 3   6 3 

 

Když bratr Xavier zahrál káro ke králi a esu, mohla 
hlavní hráčka vypracovat káro pro trefový odhoz. 

„Je lepší když přejdu na ♦Q ?― zeptal se bratr Xavier. 
„Něco jako Deschapellovo zahrání.― 

„Ne, propustím a budu impasovat proti králi vašeho 
partnera― odpověděla matka představená, zapisujíc si 
úhledným rukopisem skóre. 

 „A co když zkusím srdcového krále ?― ptal se dále 
bratr Xavier. 

„O nic lepší, myslím― řekl bratr Paulo. „Sehrávačka 
snapne, přejde trumfem a vynese kárového Janka, 
kterého musím pokrýt, abych zabránil dvěma zdvihům 
v kárech. Pak může matka představená odhodit káro na 
vysoké srdce a dostat vás károvým junem do nuceného 
výnosu.― 

Sestra Máša, která působila dojmem, že by si trochu 
zdřímla po tom, co položila svůj list tichého hráče na 
stůl, se zavrtěla na židli. „Do té doby už nebude mít 
hlavní hráč trumfy― řekla. „Ne, return srdcovým 
králem závazek porazí. Co se toho týče, stačilo by i 
malé srdce, nemá však smysl zůstávat na třech, matko, 
není-liž pravda.― 

Bylo dohráno krátce po 22 hodině a ukázalo se, že 
sestry vyhrály o pěkných 35 IMPů. Jak bylo zvykem, 
předal kapitán poraženého družstva družstvu vítěz-
nému sametem vyloženou truhlici s relikviemi - 
úlomky Mučednické dřevěné mísy. 

„Pěkně hráno, matko― řekl opat s pokusem o vřelý 
úsměv. „Vaše B družstvo bylo letos pro nás příliš 
silné.― 

S truhličkou v ruce se matka představená obrátila 
k soutěžícím. 

„Někteří lidé by považovali obsah této schránky za 
pouze pár kousků červotočem zničeného dřeva― řekla, 
když schránku otvírala a hleděla na její obsah. 

„Pro osoby naši víry jsou drahocennou památkou na 
svatou mučednici Edwinu z Badderslay, jejíž odvaha je 
nám tak zářným příkladem.― Matka představená 
vyjadřovala své hluboké přesvědčení. Vzpomínky na 
drobná vítězství ve Zlatém poháru a místních ligách 
s léty vyblednou; kdo by však mohl zapomenout na 
Edwinu z Badderslay ?   

Opat souhlasně přikývl, pokoušeje se usilovně 
vzpomenout si, kdo vlastně byla Edwina z Badderslay. 
Rozhlédl se kolem po ostatních mniších, aby se ujistil, 
že následují jeho přikladu. 

„Opat vypadá zamyšleně― všiml si bratr Michal. „To 
není u něj obvyklé― šeptl. „Ano, ale nedivím se― řekl 
bratr Oldřich. Musí cítit jak nás zklamal. Myslím tím 
ty 3 BT s ♦Q10xxx. Jak to mohl vůbec někdo 
neuhrát?― 
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Fredinova trestná kontra 
Peter van der Linden 

Volně přeloženo z www.bridgevaria.com 

Jméno pro tento typ konter,  jejichž vzory následují 

dále, není zvoleno protože se jedná o těžké problémy 

(nejsou), ale protože důsledek špatných rozhodnutí je 

tak efektní. 

Rozdání je ze zápasu mezi Německem a Švédskem, 

které bylo hráno během mistrovství Evropy 

v Montecatini v roce 1997. Švédská hvězda Peter 

Fredin byl postaven před následující problém  - 

mimochodem, podle bulletinu vycházejícího na 

mistrovství byl postaven před tento problém Fredinův 

partner Eriksson, ale později bylo ve všech publikacích 

vyjasněno, že se skutečně jednalo o Petera Fredina. 

N/- rozdával sever, oba v první 

♠ A K 10 6 3 2      
♥ 6 2     
♦ Q J 6 4 3     
♣ —     
 

West  North  East  South 
Fredin  Rath  Eriksson  Tomski 
—  1♥  pass  1♠ 
2♠   4♠  pass  pass 
??       

Měl by západ kontrovat nebo pasovat?  

2♠ západu je jedna z mála přirozených hlášek v barvě 

dražené soupeři. Říká: soupeřova přirozená hláška mi 

nevadí, protože mám nejméně pěkný šestilist a velmi 

dobrou kartu. 

Ale co probůh má znamenat hláška severu 4♠? 

Nemůže být přirozená, protože západ a jih mají 

nejméně deset piků. Navíc: samozřejmě sever ví, že 

západ má šest nebo více piků. Tedy navzdory tomu že 

jih dražil piky jako první po hlášce západu 2♠ nejsou 

piky barvou linky sever  - jih ale barvou linky západ – 

východ. To znamená, že hláška severu ukazuje 

krátkost, pravděpodobně má void, rozlohu 0-5-4-4 a 

silnou kartu. 

Ale jak po tom mohl jih zapasovat cue-bid 4♠? Jediné 

vysvětlení je, že jih zaspal a myslí si, že sever ukazuje 

podporu v pikách. 

Takže vše je jasné, západ by měl pasovat. Linka NS 

několikrát spadne, zatímco by pravděpodobně mohla 

splnit nejméně manši v srdcích či trefech. 

Ve skutečnosti se ukáže, že linka NS může splnit 7♣ ! 

  - 
 AKQ103 
 A1097 
 KQ76 

  

 AK10632 
 62 
 QJ643 
-  

 Q98 
 J75 
 K852 
 J108 

   J754 
 984 
 - 
 A95432 

 

 

Ale jih nebyl jediný hráč, který dřímal(bylo horko?). 

Západ, Fredin, udělal neuvěřitelnou věc. Nepasoval, 

ale dal kontra. Trest byl obrovský: 

West  North  East  South 

Fredin  Rath  Eriksson  Tomski 

double?? 4NT 1  pass  5♣ 

pass  6♣  pass  7♣!! 

pass  pass  pass   
 

1 Vyber z levných 

Sever chytil svoji příležitost a dražil 4NT. Jih se stále 

neprobudil, jistě měl dražit nejméně 6♣ namísto 5♣. 

Nakonec po zvýšení severu na 6♣, jih si protřel oči a 

vynesl rozsudek nad ubohým Fredinem (a jeho 

chudákem partnerem):1440 pro Německo. 

Od těch dob se podobným kontrům říká Fredinovo 

kontra. 

Na druhém stole se věci pro Švédy vyvinuly také 

špatně. 

http://www.bridgevaria.com/
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West  North  East  South 

Holowski Nilsland  Gotard           Fallenius 

—  1♥  pass  2♥ 

4♠   pass  pass   double 

pass  pass  pass   

 

Pas severu na  4♠ (ponechal rozhodnutí na svého 

partnera, který dokonce mohl pasovat) je asi příliš 

pasivní (po porovnání dražby jeho kolégů severu u 

jiných stolů). Při pohledu na zprávu západu, která říká, 

že jih nemá v pikách vůbec nic nebo jen málo, sever si 

může představit, že je ke splnění slem. Je těžke říci, 

jestli je licitovatelný velký slem  (přednostně 7♣, 

protože 7♥ je poražených po trefovém výnosu). 

Analýza ukazuje, že linka NS může porazit 4♠ třikrát ( 

po karovém výnosu si může jih snapnut až třikrát): 

+500 pro NS. Samozřejmě ale sever neví, ž má vynést 

káro a tak západ dokonce splnil svůj závazek. 590 dalo 

19 IMP Německu. 

Rok 2007, deset let poté: turnaj CAVENDISH je turnaj 

hraný na IMP hodnocení a jde o velké peníze. Před 

vlastním turnajem se zúčastněné páry draží. Vlastník 

vítězné dvojice nakonec kasíruje stovky tisíců dolarů. 

Vlastní vítěz vyhraje podstatně méně, ale stejně jsou to 

pěkné peníze. 

A opět n Fredin hraje velkou roli: 

 E/All       

♠ K76432      
♥ K1086      
♦ 962     
♣ —     
 

West North     East     South 

Fredin Nyström    Moss     Bertheau 

— —     2♠1     3♣ 

5♠! 6♥     pass     pass 

??    

    
1 Muiderberg: 5-4piky a levná, 6-9 HCP  

Poté co skočil Fredin na 5♠, je tváří v tvář podobnému 

problému. Kontrovat či nekontrovat ? 

Ač je kontra Lightnerovo či ne, je otázkou, zda má 

přijít. Sever byl do slemu více méně dotlačen. Po téhle 

licitaci se západ může rozhodnout, že trefový výnos 

není nutný k poražení, sever pravděpodobně spadne i 

tak. Ale protože může spadnout 2 – 3 x, kontra není 

ani tak Lightnerovo jako prostě trestné, může se 

vyplatit. 

Ale na druhou stranu: srdce jsou jediná barva, na 

kterou má Fredin trestné kontra. Může linka NS utéci? 

Například do 7♣? To by bylo ironické, vzpomeneme-li 

na předchozí rozdání. A tak protože uteklo již deset let 

a předchozí rozdání nezanechalo na Fredinovi žadné 

trauma, opět dává kontra. 

Jak se asi cítil po následujícím pokračování: 

West North     East     South 

Fredin Nyström     Moss     Bertheau 

double pass     pass      7♣!!  

pass pass     double     pass 

pass pass     

 

A samozřejmě: +2330 pro linku NS 

 NS:E/All  

  108 
 AQJ752 
 AKQ 
 54 

  

 K76432 
 K1086 
 962 
-  

 AQJ95 
 3 
 J108 3 
 963 

   - 
 94 
 754 
 AKQJ10872 

 

 

Fredin – Moss nakonec skončili na desátém místě, což 

ještě byla pěkná finanční cena. Ale krátký výpočet 

ukázal, že pas v kritické situaci (s výsledkem 6♥ -1) by 

přinesl této dvojici dalších 60000 dolarů. 

Jsem zvědav, zda ještě přijdou nějaká další Fredinova 

kontra... 
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Vysoký skórér před posledním turnajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So Ne Po Út St Čt Pá Σ Pořadí 

Spálovský 27,0 27,0 13,0 4,0 24,0 14,0   105,0 1 

Pavlík  21,0 23,0 19,0 20,0 2,0 19,0   102,0 2 

Bahník Petr 27,0 25,0 11,0 14,0 16,0 19,0   101,0 3 

Fořtová 19,0 21,0 4,0 24,0 26,0 4,5   94,5 4 

Svobodová P 8,0 27,0 25,0 14,0 14,0 9,0   89,0 5 

Diamant 25,0 2,0 23,0 20,0 9,0 11,0   88,0 6 

Kurka 17,0 19,0 17,0 6,0 26,0 7,0   86,0 7 

Mašek  8,0 7,5 25,0 8,0 18,0 26,0   85,0 8 

Lančová  25,0 4,0 6,0 20,0 24,0 9,0   84,0 9 

Jansa  11,0 23,0 23,0 8,0 16,0 6,0   81,0 10 

Erdeová 21,0 19,0 4,0 8,0 9,0 23,0   80,0 11 

Tomčíková 13,0 21,0 7,5 8,0 10,0 26,0   78,0 12 

Kopřiva  15,0 5,0 11,0 20,0 24,0 6,0   76,0 13 

Hnátová  8,0 4,0 19,0 24,0 18,0 7,0   76,0 14 

Svoboda  6,0 7,5 21,0 14,0 6,0 26,0   74,5 15 

Bahníková  17,0 11,0 17,0 14,0 2,0 14,0   73,0 16 

Fořt 19,0 7,5 7,5 24,0 4,0 11,0   69,0 17 

Nulíček 8,0 13,0 13,0 24,0 10,0 4,5   68,0 18 

Svobodová M 6,0 7,5 21,0   6,0 26,0   66,5 19 

Kupková  8,0 3,0 27,0 14,0 12,0 2,0   64,0 20 

Medlínová 13,0 15,0 6,0 4,0 8,0 17,0   59,0 21 

Emmer   3,0 27,0 14,0 12,0 2,0   58,0 22 

Textor 15,0 11,0 9,0 6,0   17,0   58,0 23 

Rubač Tomáš 8,0 1,0   4,0 24,0 21,0   58,0 24 

Pokorná 11,0 2,0 9,0 6,0 4,0 23,0   53,0 25 

Galbavý 5,0 17,0 15,0 14,0 1,0     52,0 26 

Křížek  4,0 25,0 7,5 6,0 3,0 8,0   50,5 27 

Galbavá   17,0 15,0 14,0 1,0 1,0   48,0 28 

Jirout  4,0 5,0 7,5 6,0 3,0 8,0   30,5 29 

Kovář Milan  1,0 9,0 3,0 2,0 5,0 4,5   23,5 30 

Sůra 1,0 9,0 3,0 2,0 5,0 4,5   23,5 31 

Hubená 2,0 6,0 5,0 2,0 7,0 3,0   23,0 32 

Hubený 2,0 6,0 5,0 2,0 7,0 3,0   23,0 33 

Rubač Fanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0   21,0 34 

Böhmová 0,0 0,0 0,0 4,0 14,0 1,0   19,0 35 

Medlín 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0     15,0 36 

Rubačová 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 37 

Celé rozdání k řešení na 1. straně 1 

S/NS ♠ 102 

  
  

♥ A1083 
♦ QJ964 
♣ AJ 

♠ 985 

 

♠ QJ 
♥ 952 ♥ J76 
♦ AK53 ♦ 10872 
♣ 863 ♣ 9754 

  

♠ AK7643 

  
♥ KQ4 
♦ - 
♣ KQ102 

 


