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1. Fořtová, Fořt, Hnátová, Nulíček   39 

2. Lančová, Kopřiva, Pavlík, Diamant  33 

3. Galbavá, Galbavý, Kupková, Emmer  31 

Bahník, Bahníková, Svobodová, Svoboda 31 

5 Erdeová, Mašek, Jansa, Tomčíková  29 

6 Textor, Křížek, Jirout, Pokorná, Kurka  27 

7 Medlínová, Böhmová, Spálovský, Rubač 19 

8 Hubený, Hubená, Kovář, Sůra   15 

Výsledky týmy 

Co budeme hrát 

 St páry TOP 

 Čt páry IMP 

 Pá páry TOP 
 

 



 

 
Albrechtice nad Vltavou, strana 2 

 

ALBRECHTICKÝ BULLETIN 

Středa  28.07.2010  

Čís lo  4,  Ročník  3  

Indiskrece bratra Xaviera 

„Ano, rabr dělá 15 bodů“ řekl opat, potřásaje 
nešťastně hlavou. „Kdybyste vynesl zpátky károvou 
dámu, partnere, ještě bychom žili k dalšímu boji..“ 

Odevzdaně sáhl do staré kožené tobolky a vytáhl tři 
pětilibrové bankovky. 

„Stůl dohrál!“ řekl. 

Dlouhá postava bratra Antonína, člena mlčenlivého 
řádu Eustachova, se přiblížila ke stolu. 

„Přicházíte hrát?“ zeptal se opat kamenně. 

Bratr Antonín potvrdil tento úmysl slabým 
pokývnutím hlavy a hráči snímali balíček, aby se 
určilo, kdo bude pauzovat. Opat se této procedury 
nezúčastnil. Jednou z jeho dávno ustavených privilegií 
bylo, že mohl sedět u librového stolu tak dlouho, jak 
chtěl. 

A K 4   K Q 9   K 9 7 6   A K Q 

X983 

A4 

J852 

X72 

 

   762 

J73 

X43 

8653 

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

SEVER VÝCHOD JIH ZÁPAD 

opat Xavier Sextus Antonín 

2♣ pas 2NT - 

3NT pas 6NT  

Opatovo uspokojení, že se při losování vyhnul bratru 
Antonínovi bylo vystupňováno pohledem na první list. 
Krátká akce dostala bratra Sexta do 6BT a byla 
vynesena piková desítka. 

Protože potřeboval rozehrát srdce z ruky, nechal 
bratr Sextus dojít pikový zdvih do ruky. Srdce k dámě 
v druhém zdvihu uspělo a tak se vrátil do ruky 
károvým esem. Nyní uvažoval, které srdce má přidat 

se stolu při druhém srdcovém výnosu. Byl bratr Xavier 
na Východě tak chytrý, že nevzal poprvé esem? Stále 
ještě nerozhodnut vynesl z ruky malé srdce. Po jeho 
levici se objevilo eso a on si spokojeně oddychnul. Pak 
náhle zjistil, že jsou srdce zablokována, zahraje-li se 
stolu nízko. Přechodem do kár ho Západ odřízne od 
dlouhých srdcí. Bratr Sextus studoval nešťastné karty 
stolu. Kdyby měl Východ srdcové Jx, uspělo by 
odblokování odhozem srdcové dámy. Ale měl-li západ 
Axx, mohl by možná propustit podruhé, aby nechal 
hlavního hráče hádat. 

Nakonec se bratr Sextus rozhodl zahrát se stolu 
malou, doufaje, že Západ nebude bránit správně. 
Avšak bratr Antonín se málokdy mýlil v obraně. 
Protože jeho slib mlčenlivosti mu bránil dražit a stát se 
tak vydražitelem, byla obrana jeho nejsilnější stránkou. 
Beze změny výrazu zahrál nazpět druhé káro. Když se 
hrály zbývající zdvihy, nedošlo k žádnému zázraku, 
takže vydražitel jednou padl. 

„Neblahé promrhání mých 24 bodů“ prohlásil opat. 
„Měl jste pět srdcí, že? Proč jste se o nich nezmínil? 
Šest srdcí  je k neprohrání.“ 

„To je pravda,“ řekl bratr Xavier, potěšen ziskem 
plusového skóre v tomto rozdání. „Ale nebyla možnost 
uhrát těch šest BT?“ Obrátil se k bratru Sextovi. 
„Dejme tomu, že vezmete pikový výnos na stole. Pak 
přejdete dvakrát kárem do ruky k srdcovým  výnosům. 
Srdce se sice zablokují jako předtím, ale Západ 
nemůže ohrozit váš pikový přechod. Snadno získáte 12 
zdvihů.“ 

„Nechtěl jsem to připomínat,“ řekl virtuózně opat. 
„Nevím, zdá se, že na mé partnery dnes padá slepota.“ 

Rabr skončil docela vyrovnaně, malý triumf pro 
bratra Xaviera za daných okolností. Opat ještě jednou 
unikl při losování bratru Antonínovi a v dalším rabru 
už byli všichni v druhé hře, když přišlo následující 
rozdání: 

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

8 
KQX974 
QJX2 
93  

642 
5 
83 
AKQX762 

A Q 9 5 3   A J 8 6 2   A 4   J 
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Západ a Sever pasovali a opat byl v zajímavé 
taktické situaci. Vypadalo pravděpodobné, že dvojice 
Sever-Jih má sílu na celou hru, takže jaký je způsob 
dostat bratra Sexta mimo akci? Zřejmě nemělo význam 
zahájit preventivně trefovým blokem, protože Jih by 
šel do hry tak, jako tak. Opat se rozhodl zahájit jedním 
pikem. Kdyby se přihodilo to nejhorší a partner barvu 
zvýšil, mohlo by se pár zdvihů uhrát. Bratr Sextus na 
Jihu konstatoval, že má hodnotu na celou hru 
s Eustachovským partnerem. Protože piky byly 
hlášeny po jeho pravici, zdálo se, že největší naději 
skýtají srdce. „Čtyři srdce“ řekl, doufaje, že najde 
vhodný stůl.  

„Kontra!“ řekl bratr Xavier v důvěře, že tato hláška 
nemůže být kritizována. Po dvou pasech se bratr 
Sextus pozastavil, aby znovu zvážil situaci. To kontra 
na čtyři srdce bylo příliš dychtivé než aby se mu 
zamlouvalo. Možná, že opatovo zahájení bylo v krátké 
barvě, nikoliv neobvyklý manévr proti hráči s 
Eustachovským partnerem. Bratr Sextus se zhluboka 
nadechl. „Čtyři piky“ řekl doufaje, že nešlápl z bláta 
do louže. Bratr Xavier pokrčil rameny. „Kontra“ řekl. 
Dražba tím skončila. Byla tedy: 

ZÁPAD SEVER VÝCHOD JIH 

Xavier Antonín opat Sextus 

pas - 1♠ 4♥ 

ktr - pas 4♠ 

ktr    

Západ vynesl károvou dámu a bratr Sextus nadšeně 
prohlížel stůl. Vzal kárový výnos esem a odehrál druhý 
kárový zdvih, připravuje se na křížové přebíjení. Po 
odehrání srdcového esa snapl srdce pikovou sedmou a 
východ odhodil tref. V rychlém sledu následovalo 
dalších šest snapů červených barev. Jedinou ztrátou 
hlavního hráče byl trefový zdvih. 

„Ano, děkuji partnere“ řekl bratr Sextus, „velmi 
příhodný stůl. Asi jsme měli hrát slem, ale bylo to 
obtížně dražitelné.“ 

Bratr Xavier pohlédl zkroušeně přes stůl. „Sorry, 
otče. Asi jsem je měl nechat ve čtyřech srdcích místo 
kontrování. Určitě bych to byl udělal, kdybyste zahájil 
v trefech, ale..“ 

Opat ho umlčel mávnutím ruky a začal počítat skóre. 
„S vašimi kartami by postupoval správně bratr 
Antonín“ poznamenal, vyjímaje ještě jednou svou 
tobolku. „Tak jak to je, ztrácíme 13.“ 

Teď byla řada na opatovi, aby hrál s bratrem 
Antonínem. V první partii tohoto rabru si sám rozdal: 

♠AQ6  ♥A5  ♦AKX3  ♣AK94 

Podíval se naproti na bratra Antonína, který jako 
obvykle studoval svůj list se zájmem. Jaké bohatství 
leží naproti? Přemítal opat. Sedm piků s králem a dáma 
v levné barvě? Pravidelný list bez honérů? Jedinou 
jistotou bylo, že se toho dalo dělat pramálo. Prohlásil 
pevně: „Sedm bez trumfů.“ 

Trumfový vnitřní impas 
 

V následující partii se opět objeví téma vnitřního 

impasu, tentokráte jeho vzácné trumfové varianty. 

Poprvé byla zaznamenána Timem Bourkem z Austrálie 

a objevila se také v knize Bridge with imagination od 

Davida Birda a Geir Helgema. 
 
 

J76 

J43 

106542 

A6 

 

AKQ1093 

7 

AJ 

Q873 

 
West  North East South 

  3  X 

XX 4  pas 4  

pas...    
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Západ vynesl krále srdcového a pokračoval malým 

trumfem, který vzal jih v ruce. Vydražitel zahrál malý 

tref s úmyslem dát šestku stolu, pokud západ přidá 

malý tref s nadějí, že východ má jen singl trumf, západ 

však přidal devítku.  

Eso stolu bere zdvih a jih pokračuje šestkou trefovou 

ke čtyřce, sedmičce a klukovi západu, který pokračuje 

dalším trumfem, který jih bere v ruce. K tomu, aby jih 

splnil, potřebuje udělat dva trefové zdvihy.  Jedna 

možnost je, že západ měl původně KJ9 a nyní mu 

zbývá samotný král, druhá možnost je, že západ má 

v závěru K5 a východ samotnou desítku.  

V prvním případě je potřeba zahrát malý tref a 

snapnout  přidaného krále, ve druhém je potřeba zahrát 

dámu trefovou, pod kterou padne desítka. Nepokryje-li 

západ dámu, pak dělá dáma zdvih a poslední tref je 

snapnut pikovým klukem, pokryje-li západ dámu, je po 

snapnutí osmička trefová vysoká. Co je 

pravděpodobnější? Vydražitel ví o osmi drahých 

kartách východu a pěti drahých kartách západu, 

pravděpodobnější tedy je, že západ má čtyři karty 

v trefech zhruba asi v poměru 5:2.  

Po zahrání dámy trefové pouští hlavní hráč nepokrytou 

dámu trefovou, snapuje poslední tref klukem stolu a 

plní závazek, když dává jen jeden srdcový, jeden 

trefový a jeden karový zdvih. 

 

Celé rozdání bylo: 
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www.bridgevaria.com 
koutek prázdninové angličtiny 

'The best played deal against me' *** 

Thursday, 01 October 2009 07:00 

The year is 1970 and Italy rules the bridge world; the Blue 

Team is invincible.  

 

In Winnipeg the Italians play the Dallas Aces, a specially 

formed American team of professionals that is hoped to be 

the first team to beat the Italians in 15 years. 

E/- ♠ 7 6 5 4 

  
  

♥ A 8 3 

♦ J 3 2 

♣ K Q 5 

    

 

    

        

  

♠ A Q 10 

  
♥ K 7 5 4 

♦ A K Q 10 7 6 

♣ - 

West North East South 

Eisenberg Garozzo Kantar Belladonna 

- - 4♣ 5♣ 

pass 5♠ pass 6♦ 

pass pass pass   

    
Belladonna's 5♣-bid is extremely aggressive. In fact he 

goes to 6♦ on his own.  

 

Eisenberg leads the ♣8. Later he said this was the best 

played deal against him ever. 

 

On seeing the dummy Belladonna rose from his chair and 

paced up and down the room for five minutes, smoking 

heavily while thinking. He did not believe East to hold an 

honour card like the ♠K next to his club suit. After all, East 

had opened pre-emptively above 3NT and he will not be 

inclined to do so if there is a chance of making 3NT.  

Furthermore, in view of East's pre-emptive Belladonna did 

not expect even one of the major suits to be 3-3 (both 

major suits 3-3 was even impossible). 

http://www.bridgevaria.com/
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Belladonna therefore concentrated on a lay-out in which 

both the ♠K and ♠J would be in West and both major 

suits not 3-3. 

 

As so often Belladonna, arguable the best dummy player 

ever, was right. 

 

E/- ♠ 7 6 5 4 

  
  

♥ A 8 3 

♦ J 3 2 

♣ K Q 5 

♠ K J 9 2 

 

♠ 8 3 

♥ Q J 10 6 ♥ 9 2 

♦ 8 5 4 ♦ 9 

♣ 8 6 ♣ 
A J 10 9 7 4 3 
2 

  

♠ A Q 10 

  
♥ K 7 5 4 

♦ A K Q 10 7 6 

♣ - 

In the first trick he inserted dummy's ♣Q and ruffed 

East's ♣A. He continued with the ♦A and then crossed to 

the ♦J. He shed the ♠10 on the ♣K and then cashed all his 

trumps.  

On the last trump West, Eisenberg, was in deep trouble: 

E/- ♠ 7 6 5 4 

  
  

♥ A 8 3 

♦ - 

♣ - 

♠ K J 9 

 

♠ 8 3 

♥ Q J 10 6 ♥ 9 2 

♦ - ♦ - 

♣ - ♣ J 10 9  

  

♠ A Q  

  
♥ K 7 5 4 

♦ 7  

♣ - 

When Belladonna played the ♦7, Eisenberg could not 

discard the ♠9, since Belladonna (who had been careful 

to keep all four spades in dummy) would play the ♠A and 

then the ♠Q, thus establishing dummy's ♠8 and ♠7 (♥A 

was the entry card). 

 

So Eisenberg threw a heart. Belladonna now played the 

♥A, ♥K and another heart. This was a dual purpose play: 

Belladonna's fourth heart was now good and at the same 

time West was thrown in to play in the spade tenace. 

(West's discarding had been the best possible: had he 

kept all four spades, South would have made four heart 

tricks and his contract).  

As mentioned before: to this day Billy Eisenberg thinks 

this the best played deal against him. 

  

At the other table Jim Jacoby was also in 6♦ as South. 

The first trick was identical: club lead, ♣Q, ♣A ruffed. 

Jacoby now crossed to the ♦J in order to play a spade to 

the ♠10. He won the heart switch, discarded a heart on 

the ♣K and played a spade to the ♠Q. Two down... 

Řešení problému z úterý 

South West North East 

— 2♥ pas pas 

5♦ pas 6♦ pas 

pass... 

    

S/NS ♠ AJ1087 

  
  

♥ 2 

♦ Q2 

♣ A9876 

  

 

  
    
    
    

  

♠ K5 

  
♥ A8953 

♦ AKJ1093 

♣ - 
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Jak budete sehrávat 6 kár po uvedené licitaci, kde 2 

srdce jsou klasický slabý dvoutrik ? Sever vynáší 10 

trefovou. 

Hrajete malou trefu ze stolu a snapujete v ruce. 

Hrajete eso srdcové a snapujete srdci karovou dámou. 

Trumfem přecházíte do ruky a poté odehráváte 

všechna kára a zahazujete malé trefy stolu a pik. Na 

stole vám zůstalo trefové eso a AJ108 v pikách. 

Odehráváte krále pikového a hrajete pikový impas. 

Zdvih bere dámou východ, ale nemaje červených karet 

vám musí vrátit kartu černou a tím berete zbytek 

zdvihů. 

 

Další týmy v pořadí: 

 

 

D 

 

 

 


