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Jak budete sehrávat ? 

 

 

West North East South 

— 2♥ pas pas 

5♦ pas 6♦ pas 

pass... 

    
 

Jak budete sehrávat 6 kár po uvedené licitaci, kde 2 

srdce jsou klasický slabý dvoutrik ? Sever vynáší 10 

trefovou. 

 

(Řešení úloh ze včerejšího dne bude společně s touto 

až zítra) 

 

  

S/NS ♠ AJ1087 

  
  

♥ 2 

♦ Q2 

♣ A9876 

  

 

  
    
    
    

  

♠ K5 

  
♥ A8953 

♦ AKJ1093 

♣ - 

   Pondeli      26.07.2010 

 

    Pos Pair Names                                   Score   % 

      1    7 Kupková Lucie & Emmer Jiří                252   60,6 

      2   15 Mašek Jiří & Svobodová Pavla              245   58,9 

 

      3   14 Diamant Jan & Jansa Zdenek                244   58,7 

      4    1 Svobodová Markéta & Svoboda Ota           237   57,0 

      5    2 Hnátová Daniela & Pavlík Lukáš            233   56,0 

 

      6   18 Bahníková Eva & Kurka Josef               224   53,8 

      7   11 Galbavá Gabriela & Galbavý Štěpán         215   51,7 

      8    4 Spálovský Luboš & Nulíček Vladimír        212   51,0 

      9    9 Bahník Petr & Kopřiva Jiří                209   50,2 

 

     10   16 Pokorná Jana & Textor Michal              207   49,8 

     11    5 Jirout Tomáš & Křížek František           206   49,5 

     11    3 Tomčíková Zdena & Fořt Tomáš              206   49,5 

 

     13   17 Lančová Milena & Medlínová Blanka         194   46,6 

     14   10 Hubená Jana & Hubený Petr                 189   45,4 

     15    6 Erdeová Jana & Fořtová Eva                181   43,5 

     16   13 Kovář Milan & Sůra Jaroslav               177   42,5 

 

     17    8 Pěkný Pavel & Pěkná Denisa                175   42,1 

     18   12 Kyptová Monika & Humpál Michal            138   33,2 

Výsledky TOP páry pondělí 

Co budeme hrát 

 Út týmy BAM 

 St páry TOP 

 Čt páry IMP 

 Pá páry TOP 
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      Kondolence bratra Oldřicha 

Prst bratra Zaka se pohyboval po ilustrovaném 
rukopisu. „…tibi debitum obsequiae praestare 
valeanus,“ mumlal „Hm, …můžeme být hodni… 
stojíce před…“ 

„Hej, už jste slyšel tu novinu?“ řekl bratr Fabius 
vstupuje náhle do knihovny. „Bratr Oldřich je o 17 
IMPů před opatem a zbývá už je osm krabic!“ 

„Musíme poskytnout našemu představenému 
podporu,“ odpověděl bratr Zak, chvatně odstrčiv 
rukopis na stranu. „Kde hrají? V hlavní herně?“ 

Během srpna hrávali mniši uvnitř kláštera ligu aby se 
připravili na Gold Cup. Každý tým byl handicapován 
podle své úrovně a dnes se klášterem rozšířila zpráva, 
že opat (bez bonifikace) těžce bojuje proti bratru 
Oldřichovi (+40 IMPů). Už zbývaly jen čtyři krabice, 
když přišlo toto rozdání: 

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

K75 

94 

K8 

JX9732 

 

AJ9642 

X82 

J63 

4 

X 8 3   K Q 7 6 3   Q X 7 5 4   - 

SEVER VÝCHOD JIH ZÁPAD 

Lucius Michael opat Oldřich 

1♣ 1♠ 2♥ 2♠ 

3♠ pas 4♦ pas 

6♥    

Dbaje partnerova zásahu, bratr Oldřich vynesl pik 
proti závazku 6♥. Východ vzal a vynesl další pik 
snapnutý na stole. 

Tak jak opat viděl, byly dvě nadějné cesty ke 
splnění. Mohl odehrát dva vysoké trumfy stolu, vrátit 
se do ruky trefovým snapem a vytrumfovat. To by 
uspělo, budou-li trefy 4-3 nebo bude-li mít Západ singl 
♦K. Alternativně mohl odehrát ♥A, snapnout v ruce 

tref, snapnout srdcovým junem pik, snapnout další tref 
a pokusit se vytrumfovat ve dvou dalších kolech. 
Tento postup by vyžadoval dělení trumfů 3-2 a trefů ne 
horší než 5-2. 

„Co se hraje?“ zeptal se bez dechu bratr Zak, když se 
připojoval k asi dvěma tuctům kibiců shromážděných 
u stolu. 

„Šest srdcí“ odpověděl bratr Sextus. „Tohle rozdání 
by mohlo rozhodnout zápas; v předešlých čtyřech 
rozdáních moc nenahráli.“ 

„Mohli byste být zticha“ řekl opat rozhlížeje se a 
poprvé zjistiv velký počet přihlížejících. Dost podivné, 
pomyslel si. Vloni se díval sotva kdo, když porazili 
Oldřichův tým o 102 IMP. Nuže která možnost bude 
lepší? Snapnutí druhého piku a dvojí snapování trefů 
by vyžadovalo trumfy 3-2 (68%) a trefy ne hůře než 5-
2 (73%), což dává kombinovanou pravděpodobnost asi 
63%. Druhá možnost (odehrání dvou trumfů a jeden 
trefový snap) by vyžadovalo trumfové dělení 4-1 nebo 
lepší (96%) a buď dělení trefů 4-3 (62%) nebo ♦ krále 
… 

„Jaký závazek se hraje?“ zeptal se 82-letý bratr Jake, 
který byl také vylákán aby byl svědkem při této 
příležitosti. 

„PST !“ odpověděl bratr Zak jevištním šepotem. „Je 
v šesti srdcích a nemůže se rozhodnout jak to má 
zahrát.“ 

Opatovi se vytratily všechny myšlenky a opustil své 
kalkulace. Ostatně obě možnosti si byly nepochybně 
velmi blízké. Odehrál srdcové eso a juna, snapl tref a 
stáhl poslední trumf. Když se trefy nerozpadly, uhodl 
správně kára, ale byl přesto jednou dole. 

„Není lepší snapnout další pik?“ dotazoval se bratr  
Lucius. „Můj postup byl lepší o 0,47%“ odpověděl 
opat „ale to asi moc neznamená. Trefy byly 6-1 takže 
obě možnosti zklamou. Podejte další krabici, prosím.“ 

„Jste si jist, otče? Druhý pikový snap vám dává 11 
zdvihů a Západ je pak skvízován v levných barvách 
pro dvanáctý. Východ má tři trumfy, takže vám 
nemůže ublížit snapnutím druhého trefu.“ 

Opat a bratr Lucius nasbírali ve zbývajících 
rozdáních trochu bodů, většinou za částečné závazky, 
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takže to vypadalo, že výsledek bude záviset na tom 
slemovém rozdání. Opat se podíval na skupinu mnichů 
stojících se sklopenýma očima a čekajících na 
závěrečné skóre zápasu. „Tohle není opičí čajový 
dýchánek“ prohlásil. „Nemáte co na práci?“ 

Druhý pár opatova týmu se brzy dostavil. „Vedli 
jsme si dobře“ řekl bratr Xavier. „Udělali jeden slem, 
ale kromě toho jsme…“ 

„Splnili šest srdcí v rozdání 21?“ vydechl opat. 
„Tomu nevěřím.“ 

„Ne, hráli šest kár, otče“ řekl bratr Xavier. „Srdce 
vůbec nikdo nedražil. Výnos byl …“ 

„Šest kár?“ domáhal se opat. „Mluvíme o stejném 
rozdání? Je tam pikový ztráťák a určitě alespoň jeden 
trumfový.“ 

„Ano, vydal ten pikový, ale ne trumfový“ řekl bratr 
Xavier. Vynesl se trefový jun a hlavní hráč odhodil 
z ruky pik, pokračoval druhým vysokým trefem, který 
jsem snapoval a on přesnapoval.“ 

„Ano, a co pak?“ 

„Vrátil se na stůl srdcem a vynesl další vysoký tref. 
Snapoval jsem a on opět přesnapl. A vynesl károvou 
dámu, která vypíchla mého juna a dovolila mu vybrat 
trumfy bez ztráty. Věděl, že nemohu mít kárového 
krále, neboť bych snapl už dřív zvysoka a odehrál 
pik.Tak jako tak byl na stole ještě trumf na pikový 
snap, takže v tom bylo dvanáct zdvihů.“ 

Bratr Lucius naslouchal vyprávění s těžkým 
výrazem. „Proč jste snapoval podruhé?“ řekl „Je 
zapotřebí snapovat jen jednou. Odhodíte-li na třetí tref, 
hlavní hráč musí ztratit pik a trumf.“ 

Když byla porovnána skóre, potvrdily se opatovy 
nejhorší obavy. Bratr Oldřich vyhrál o 5 IMPů. 

„Well, hráli jste dobře, otče. Ke konci jste nám 
působili obavy“ řekl bratr Oldřich, vystupuje jako 
servírující v klášterním bufetu. „Bylo velmi nešťastné 
prohrát utkání jenom tím, že se hrál ten slem v 
nesprávné barvě, ale to se stává i těm nejlepším 
týmům, věřte mi. Nuže nabízím rundu od vítězného 
kapitána. Chcete zázvorové pivo?“ 

Ještě jednou San Remo 2009 
 

Následující partie by mohla aspirovat na obranu roku 

2009, byla hrána na otevřeném ME v San Remu a byla 

popsána Markem Hortonem v Bridge magazinu z října 

2009 

 
  1083 

A4 

KQJ72 

KJ6 

  

K542 

9832 

106 

A84  

J76 

J6 

A9854 

Q93 

  AQ9 

KQ1075 

3 

10752 

 

 
South West North East 

Pachtman  Lungu  Ginossar  Micescu 

1  pas 2  pas 

3  pas 3  pas 

3 NT pas...   

 
Západ vynesl dvojku pikovou a vydražitel po 

malé ze stolu bere kluka pikového východu dámou. 

Pokračuje kárem ke králi stolu, kterého východ bere 

esem a hraje sedmičku pikovou, kterou vydražitel 

pouští a bere král západu.  Západ nyní prozíravě hraje 

tref a hlavní hráč dává malou ze stolu, zdvih bere dáma 

východu a ten pokračuje pikou. Partie se dá stále 

splnit, protože padá druhý kluk srdcový a tak hlavní 

hráč může udělat pět srdcových, dva pikové a dva 

karové zdvihy. Ovšem do srdcové pětky hrané k esu 

stolu dává východ bez zaváhání kluka! Teď už to 

nevypadá na pět srdcových zdvihů a tak hlavní hráč 

usoudil, že protože západ po dobrání králem pikovým 

nepokračoval v pikách, nemá na čtvrtou piku vstup a 

proto po esu srdcovém zahrál krále trefového a 

závazek byl jednou poražen, když si západ po vzetí 

zdvihu esem trefovým stáhnul svou třináctou piku. 
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www.bridgevaria.com 

koutek prázdninové angličtiny 

I spy with my little eye... 
Thursday, 15 April 2010 07:00 

Even top class players are sometimes guilty of it: 

reasoning from their own hand. The danger in doing so 

is that a player's defensive play is based on what he 

can see, but his partner can't. As a consequence 'the 

other side of the table' can go terribly wrong. 

Take a look at how Brad Moss and partner Fred 

Gitelman allow an unmakable game to be made, when 

Moss doesn't realise the problem his partner faces. 

1998, New York. The Cavendish is a big money event. 

Every deal's score is compared with the scores of all 

other tables in IMPs. Meaning there are a lot of IMPs 

to be won or lost at each deal. 

S/All ♠ 8 5 

  
  

♥ 8 7 6 3 

♦ A 7 6 3 

♣ J 5 4 

♠ Q 10 9 7 

 

♠ A K 2 

♥ J 2 ♥ 10 4 

♦ K 9 4 ♦ Q 10 8 5 2 

♣ K 10 9 7 ♣ Q 6 2 

  

♠ J 6 4 3 

  
♥ A K Q 9 5 

♦ J 

♣ A 8 3 

West North East South 

Moss Abécassis Gitelman Quantin 

— — — 1♥ 

pass 2♥ pass 2♠ 

pass 4♥ pass pass 

pass       

Quantin's 2♠ bid showed a second suit and was a game 

trial. Having an extra trump (the French open five-card 

majors, so North could have raised on only three hearts 

as well) and a useful doubleton in spades (so he 

hoped), Abécassis thought he had enough to bid 4♥. 

Critics will call it either a brave or reckless bid, 

depending on the result...  

Moss led the ♣10. Declarer won with the ♣A, cashed a 

high trump and continued with a small spade from 

hand. It looked like EW could (and should) simply 

take two tricks in each black suit. How could it go 

wrong? 

Moss won the third trick with the ♠9. The first trick 

had made it clear that his partner had the ♣Q. He 

continued with the ♣7. A big mistake. He knew the 

club layout, but his partner didn't. Gitelman thought his 

partner had ♣10987 in clubs (though one might ask 

why West didn't play back the ♣9 or the ♣8 from that 

holding) and declarer ♣AK3. So he let West's ♣7 ride 

by ducking! 

  

Declarer was surprised to make the ♣8. He lost one 

more spade and was able to ruff two spades in dummy: 

ten tricks.  

 

NS won 297 IMPs on the deal. 

This disaster should have been avoided. West doesn't 

even have to cash the ♣K in order to continue with a 

small club (that would be embarrassing if East had 

started with only one trump and ♣Qx — though this 

layout is impossible in view of the bidding). All he has 

to do is play back the ♣9 instead of the ♣7. Nothing 

can go wrong. Partner will let the ♣9 ride if dummy 

ducks. And if dummy covers with the ♣J, East of 

course covers with the ♣Q.  

 

The lesson is clear: make life easy for partner! 

 

 

http://www.bridgevaria.com/

