
Rozhodli  jsme se celý náš devítiletý výukový cyklus HAvířovské BRidžové
Akademie převést na youtube. Má sloužit především jako výukový materiál pro naše
studenty, aby se mohli efektivněji připravovat a rozvíjet, aby měli možnost lekce si
opakovat, přehrávat, vracet se k nim a třeba i předstudovávat. Také je takto možno
vtáhnout  do  bridžového  dění  i  rodiče,  příbuzné,  kamarády,  kteří  sami  nejsou
příslušníky kurzu. Celý devítiletý kurz můžete přehledně najít na našich stránkách
(http://bridzhavirov.cz/index.php?s=lekce).  Protože  je  to  seriál  nahrávaný  na
platformě  youtube,  můžete  ho  samozřejmě  dohledat  i  zde
(https://www.youtube.com/channel/UC1UbdFoLGGP_Kro63h2HqUw/playlists).
Výukový materiál na youtube je přístupný široké veřejnosti, takže jeho části mohou
využívat  bridžoví  lektoři  kdekoliv  jinde  a  samozřejmě,  pokud  se  rozhodnou  ho
aplikovat celý, nic jim v tom nebrání. Kdokoliv si zde může najít problematiku, která
ho  zajímá  a  tímto  způsobem  se  s  ní  seznámit.  Jistě  že  je  možno  mít  mnoho
technických i  faktických výhrad,  určitě  objevíte  nespočet  chyb a  možná vám náš
způsob výuky nebude připadat vhodný, ale my jsme na něj hrdí. Nepovažujeme ho za
jediný  možný  a  rozhodně  ho  nechceme  nikomu  vnucovat,  ale  díky  němu  jsme
vychovali mnoho špičkových bridžistů. Celý cyklus má 315 lekcí a my ho dokázali
převést na youtube pouze vlastním přičiněním, ve svém volném čase, bez jakékoliv
finanční podpory za jediný rok. Je to vlastně multimediální bridžová encyklopedie.
Dík za ni patří celé řadě současných frekventantů i mnoha absolventům HAvířovské
BRidžové  Akademie.  Nebudu  zde  nikoho  jmenovat,  abych  snad  na  někoho
nezapomněl, ale všem jim patří dík za ochotu a obětované desítky a stovky hodin
práce. 

První učební rok - bridžové jesle - je natočený poněkud jinak, než všechny
ostatní ročníky. Chtěli jsme, aby na nich byly opravdové karty a všechny akce byly
co nejpředstavitelnější.  Snad se  nám to  alespoň trochu podařilo.  Hlavním heslem
tohoto  ročníku  je  –  Nauč  se  pravidla  a  řiď  se  dobrými  radami.  V prvním  roce
nemáme  jinou  ambici,  než  naučit  naše  svěřence  správně  formálně  hrát  a  udělit
několik nejdůležitějších rad, které ve většině případů vedou k dobrým výsledkům.
Celý první ročník je rozdělen na tři etapy – v první chceme hlavně naučit pravidla, a
proto zcela zjednodušujeme hodnocení partií, ve druhé naučíme formě bridže, které
se říká společenský bridž a teprve ve třetí začneme se sportovním bridžem. V prvním
ročníku  učíme  licitovat  způsobem,  který  vede  k  licitačnímu  systému  Standard
American, v současnosti nejrozšířenějšímu po celém světě, ale krůčky, kterými se k
němu propracováváme, jsou zcela naše know-how. Jeho podoba se bude postupně
měnit. Po prvním roce to zdaleka nebude ještě standardizovaná podoba, ale bude už
možno dražit i se zkušenějšími partnery.

Ve  druhém až  čtvrtém roce  získá  váš  licitační  systém vpodstatě  standardní
podobu s našimi krajovými zvláštnostmi a ovlivněními. Ve druhém ročníku budete v
sehrávce vedeni k plánování partie a v dalších třech letech pak k precizování tohoto
přístupu ke hře. V licitaci pak v pátém a šestém ročníku přecházíme k expertnímu
dražebnímu  systému  založenému  na  transferech  po  zahájení  jedna  v  levné,
nevyváženém zahájení 1 káro, způsobu dražby two over one a forcing bezu. Dál už
pak necháváme na svobodné volbě  svým svěřencům,  jaké dražební  trendy budou
následovat.   V  sehrávce  od  šestého  roku  máme  několikaletý  kurz  různých  typů
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skvízů, v šestém roce se zabýváme hlavně pokročilým formám sehrávky založených
na schopnosti využívat informací z dražby a způsobu hry obránců, v sedmém pak
pokročilé obraně, v osmém topovým způsobům hry a v devátém testujeme schopnosti
týmového  způsobu  hry.  Od  druhého  ročníku  pro  zlepšování  hráčské  techniky
používáme program BridgeMaster, který je v našem kurzu integrální součástí výuky
sehrávkové části bridže. Přistupujte k těmto lekcím pokud možno tak, že si nejdříve
sami pokuste sehrát jednotlivá rozdání, jestliže máte program k dispozici. Když ne,
zastavte si na počátku video, naplánujte svůj způsob a zkonfrontujte ho s uvedeným
řešením. Vlastně byste takto měli přistupovat ke všem sehrávkovým lekcím. Řešení
kvízových partií  najdete  na  našich  stránkách i  ve vlastních  lekcích  na  youtube  v
poznámkách.  Kromě licitace a  sehrávky se  věnujeme samozřejmě i  mnoha jiným
aspektům  hry  –  obraně,  markování,  pravděpodobnostem,  etice,  kooperaci,  prostě
všechno, co bridž přináší. Náš youtoubizovaný bridžový kurz vám dovolí vybírat si
kterákoliv  témata,  postupovat  vlastním  tempem  a  mít  stále  dostatek  podnětů  ke
zlepšování. Bavte se u něj dobře. Pokud to některé z vás přivede k bridžovému stolku
na turnajích pořádaných Českým bridžovým svazem, nebo to třeba někomu z vás
otevře bránu k reprezentaci, bude to úžasný výsledek našeho snažení.
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