Konference delegátů

MS Montreal 2002

Petr Nesvadba

Tomáš Fořt

12. října 2002 se sešla konference delegátů
a zvolila nové ústředí. Konference:

Letošní
mistrovství
světa
v kanadském
Montrealu se konalo
bez účasti českých
hráčů. Přesto pro nás
nejsou jména mnohých
účastníků neznámá.
Kromě hlavních kategorií týmů a párů se
hrály i turnaje mixů, seniorů a juniorů.
MS začínalo mixovými páry, kterých se
účastnilo 434 dvojic a z nich postoupilo do
finále 182. Zvítězili Američané Rogers –
Meckstroth před Francouzi Hugon – Palau a Dány Auken – Auken. Zaujali mě
ještě 42. Jo Morse (naše partnerka z mix
týmů na Olympiádě v Maastrichtu) – Larsen
(vítěz MS), 46. Rose Metzer – Weichsel
(vítězové posledního MS). Zajímavé nejen
bridžově je také 137. místo v útěše dvojice
Osberg – Gates s 48,17%.

a) Konstatovala, že na základě zprávy
mandátové a volební komise je usnášeníschopná.
b) Nepřijala zprávu Ú ČBS o činnosti za
období od prosince 2001 do září 2002.
c)

Nepřijala zprávu Ú ČBS o hospodaření
za období od prosince 2001 do září 2002
a uložila Ú ČBS a RK ČBS vypracovat
a předložit na příští KD zprávu novou.

d) Zvolila za členy Ú ČBS Jana Ertnera,
Zdeňka Frabšu ml., Jiřího Kopřivu, Petra Nesvadbu, Denisu Pěknou, Marca
Verdiera a Jana Volhejna.
e)

Zvolila za členy RK ČBS Pavla Sajala,
Jaroslava Sůru a Milana Šklíbu.

f)

Zvolila za náhradníky Ú ČBS Danielu
Hnátovou a Milana Franze.

g) Zvolila za náhradníky RK ČBS Jiřího
Brázu a Gabriela Kovácse.
h) Uložila Ú ČBS svolat KD nejpozději do
konce května 2003.
i)

j)

V

Uložila Ú ČBS vypracovat návrh na
změnu stanov, předložit ho k diskusi
členům ČBS a ke schválení na nejbližší
KD ČBS.
Schválila úpravu pro placení příspěvků
ve znění podle bodu 5.a tohoto zápisu
a stanovila pro rok 2003 výši svazových
příspěvků na 240 Kč za rok a výši soutěžních příspěvků na 360 Kč za rok.

V juniorských párech zvítězili ze 17 dvojic
Francouzi Bessis - de Tessieres a juniorské
IMP páry vyhráli Poláci Lula – Swiatek.
Seniorské páry vyhráli Marsal – Wladow
z Německa, IMP páry Ino – Imakura
z Japonska a ženské páry Američanky McCallum – Rosenberg.
Mistry světa ve dvojicích se z 192 účastníků
stali Italové Fantoni a Nunes, kteří
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v posledním kole turnaje odsunuli na druhé
místo do té doby vedoucí Mahmood – Rosenberg. Obhájci titulu Poláci Kwiecien –
Pszczola skončili „až“ na 8. místě.
1. Fantoni – Nunes
2. Mahmood – Rosenberg
3. Brenner – Chagas
4. Martel – Stansby
5. Gawrys – Jassem
6. Eisenberg – Kass
7. Bizon – Kowalski
8. Kwiecien – Pszczola
9. Bianchedi – Muzzio
10. El Ahmady – Sadek

ITA
USA
BRA
USA
POL
FRA
POL
POL
ARG
EGY

57,43
57,13
55,04
54,60
54,02
53,91
53,62
53,48
53,43
52,89

V seniorských týmech zvítězili z 31 družstev
Američané Boris Baran, George Mitteleman, Diana Holt, Ed Schulte a Joe Godefrin.
Ženské týmy McConnell Cup – 36 družstev se staly kořistí Američanek Zvítězil tým:
Kerri Sanborn, Jill Meyers, Randi Montin, Irina Levitina, Lynn Deas a Beth Palmer.

stejné straně zástěny: „0 bodů a rozloha
3-3-3-3“?
V nejdůležitější soutěži Rosenblum Cup, což
jsou Open týmy, zvítězila suveréně ze 160
družstev italská Lavazza ve složení Lavazza
– Ferraro, Bocchi – Duboin, Lauria –
Versace nad Indonézií Manoppo, Lasut,
Karwur, Sacul, Asbi a Tobing a NPC Munawar Sawiruddin. Třetí skončil italsko –
polský tým Burgay s Marianim, Zmudzinskim, Balickim, Kwiecienem a Pszczolou. Ti
nebyli nominováni polským svazem, a tak
jeli na vlastní náklady. Tým šalamounsky
vyřešil problém toho, že na soutěži nesmí
být mezinárodní družstva. Leonardo Burgay
a Carlo Mariani se stali členy Polského bridžového svazu.

Vítězové Open týmů
V

Osobnosti na MS
Tomáš Fořt
Vítězný tým žen
Druhé byly také Američanky Judi Radin,
Shawn Quinn, Mildred Breed, Rozanne
Pollack, Hjordis Eythorsdottir a Valerie
Westheimer. A opět jedna vzpomínka
z Olympiády na Rhodu, kde když Vítek
Volhejn asi v páté partii zápasu mix týmů
poprvé pasoval, ptala se jej tehdy čerstvá
mistryně světa Eythorsdottir sedící s ním na
2

Trochu nezvyklá fotografie velkého Billa.
Šéf Microsoftu začal
hrát před čtyřmi lety
v rodině se svou ženou
a jejími přáteli. Hrával
i na internetu (troufnu
si tipnout, který internetový prohlížeč používal) a vážnější turnaje s několikanásobnou

světovou šampiónkou Sharon Osberg. Na
bridži se mu líbí používání logiky, udržování
duševní aktivity a společenský aspekt hry ve
dvojicích. Doporučoval by jej mladým lidem.
A ještě několik otázek a odpovědí z tiskové
konference s nejbohatším mužem světa:
Otázka: Jsou potřebné podobné vlastnosti
k úspěchu
v bridži
jako
k úspěchu
v obchodě?
Odpověď: Ano, je potřeba logika
a schopnost usuzování z věcí, kteří lidé udělali nebo neudělali.
Otázka: Hrajete lépe bridž nebo golf?
Odpověď: Lépe hraji bridž. Můj handicap
v golfu je 17 nebo 18.
Otázka: Jak se vám hrálo proti expertům?
Odpověď: Beru bridž velmi vážně. Je příjemné hrát proti dobrým hráčům. Když se mi
příležitostně podaří něco zahrát dobře, cítím
velké uspokojení. Vzhledem k času, který
bridži věnuji, doufám, že se mi během několika let podaří stát dobrým amatérským hráčem.
Otázka: Stanou se počítače tak dobrými
v bridži jako jsou v šachách?
Odpověď: Zatím nejsou počítače tak dobré
jako lidé. Dokonce i sebe považuji za lepšího
hráče než je většina programů. A nemám
žádný úmysl to do budoucnosti měnit.
Otázka: Kdo je lepší v bridži vy, nebo Warren Buffet?
Odpověď: Zatím je Warren lepší, ale pracuji
na tom.
Otázka: Budete své děti učit bridž?
Odpověď: Mým dětem je 6 a 3 roky, takže je
na to ještě příliš brzy, ale má žena vyučuje
bridž. V

Jak hraje Bill?
Tomáš Fořt (podle internetu)
V následujícím rozdání vydražil Bill Gates
na MS v Montrealu 2♥.
Rozdání 22 ♠73
EW v druhé ♥Q4
rozdával E ♦AQ1032
♣Q1085
♠AK
♠J1094
♥K93
♥AJ7
♦J76
♦984
♣A7643
♣J92
♠Q8652
♥108652
♦K5
♣K
Západ

1)

pas
Drahé

Sever Východ Jih
Gates
Osberg
1 BT
2♣1)
pas…
2♥

Soupeři odehráli dva piky, ♣A a pak zkusili
kára. Gates vzal a na třetí káro a trefovou
dámu zahodil dva piky. Pak přebil tref
a vznikla koncovka:
Rozdání 22 ♠EW v druhé ♥Q4
rozdával E ♦103
♣♠J
♠♥AJ7
♥K9
♦♦♣♣76
♠Q
♥1086
♦♣3

Gates pak zahrál z Jihu trumf. Západ vskočil
esem a zahrál pik, přebitý králem Východu.
Zůstala dvoukartová koncovka:
Rozdání 22 ♠
EW v druhé ♥Q
rozdával E ♦10
♣♠♠♥♥J7
♦♦♣76
♣♠♥108
♦♣Východ hraje tref Jih pokládá trumf a Západ
je v koncích. Jeho jistý trumfový zdvih mizí
jako jarní sníh. V

Zia v akci
Tomáš Fořt
Po jednoduché dražbě 1 BT – 3 BT bránil
Zia sedící na Západě 3 BT Severu.
Rozdání 1
♠AK84
oba v první ♥76
rozdával N ♦A102
♣AQ84
♠1075
♠QJ3
♥K108543
♥Q9
♦93
♦KJ764
♣J3
♣1075
♠962
♥AJ2
♦Q85
♣K962
Východ vynesl srdce a i když hlavní hráč
mohl zablokovat barvu není chybou, že se
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pokusil dát kluka. Zia vzal dámou a vrátil
srdce. Hlavní hráč ještě jednou propustil
a Východ pokračoval další srdcí. Sever má
8 zdvihů a pokud zabrání Východu dostat se
na odehrání srdcí, vypracuje devátý. Vychází
cesta v pikách i kárech, ale Zia zahodil na
třetí srdce ♠J! Hlavní hráč pak nenašel nejlepší cestu ke splnění, která je přes dvojí
zahrání piky ze stolu a zkusil piky shora. Pak
ještě zahrál kára esem a k dámě a jednou
spadl. Zahození ♠Q by mohlo vést ke stejnému výsledku, ale příliš by sugerovalo ♠J
a mohlo přivést hlavního hráče na správnou
cestu.
V partii 22 se dostal Zia do 6 BT ze Západu
a splnil je svým typickým způsobem.
Rozdání 22 ♠109854
EW v druhé ♥AJ10
rozdával E ♦J1082
♣7
♠K32
♠AQ76
♥73
♥K42
♦A4
♦K763
♣AKQ1084
♣J5
♠J
♥Q9865
♦Q95
♣9632
Sever vynesl ♠10, ze stolu malá, Jih J a Zia
eso. Následovala ♠6 a když dal Sever ♠4,
položil Zia ze stolu ♠3! 12 zdvihů. Po partii
vysvětlil své zahrání „Jih dal ♠J tak rychle,
že jsem jasně věděl, že je to singl“. V

MS počítačů 2002
Tomáš Fořt
Jako na každém MS i v Montrealu se odehrálo i mistrovství světa počítačů. Kvalifikačních zápasů každý s každým na 20 rozdání se zúčastnilo 7 nejlepších světových

programů, z nichž 4 nejlepší postupovali do
semifinále na 48 rozdání a vítězové do finále
hraného na 64 rozdání.
Jack
Holandsko 134
WBridge5
Francie
121
Micro Bridge
Japonsko
115
Q-Plus Bridge
Německo
99
Blue Chip Bridge
Anglie
75
Meadowlark Bridge USA
49
GIB
USA
108
GIB, který si v kvalifikaci vedl velmi dobře
musel odstoupit v posledním zápase pro
technické problémy. V semifinále Jack jasně
porazil Q-Plus Bridge 176:96 a Wbridge
rozdrtil Microbridge 215:46. Finále bylo ale
nebývale vyrovnané a dramatické a Jack
získal vítězství až závěrečným finišem.
1. 2. 3. 4. Celkem
21
9 42 25
Jack
97
WBridge5 46 10 23 17
96
O všem vlastně rozhodovalo až poslední
rozdání, před kterým Jack již vedl o 5 IMP.
Rozdání 64 ♠AQ94
EW v druhé ♥KQ32
rozdával W ♦10
♣K642
♠105
♠K62
♥A109
♥8764
♦J854
♦A96
♣AQJ9
♣1087
♠J873
♥J5
♦KQ732
♣53
Na jednom stole Jack vydražil příliš ambiciózní 4♠ a jednou spadl. Na druhém stole
byla licitace přesnější.

Sever Východ Jih
Západ
WB5 Jack
WB5
Jack
pas
pas
1♣
1♦
pas
pas
1♥
1♠
pas
pas…
2♠
Chybějící čtvrtá barva v arzenálu WB5 se
neukázala jako chyba a ten našel dobrý závazek. Po výnosu ♣7 lze splnit na křížové
snapy 9 zdvihů za 140. Jack však ihned
v druhém zdvihu trumfl ♠10, a když hlavní
hráč zahrál napřed srdce a až potom kára,
stačil každý obránce ještě jednou vrátit
trumf. Hlavní hráč tak získal jen 8 zdvihů
a Jack se stal o jeden IMP mistr světa. V

ME – ČR proti Itálii
Tomáš Fořt
Italové vyhráli ME
suverením způsobem
start – cíl. I když
i v zápase
s dobře
rozjetou Českou republikou potvrdili svou
Lauria
výkonnost, byl zápas
pěkný na koukání a jeho sledování na internetu v přímém přenosu byl zajímavý zážitek.
Naši potvrdili svou pověst ostrých hráčů,
kteří draží každou kartu až na doraz, ale
bohužel i občas chybovali. A ztráty přišly
naneštěstí hned v úvodu zápasu.
Otevřená:
Západ Sever
Východ Jih
Duboin Zadražil Bocchi Vozábal
pas
pas
pas
2♦
2♥
pas
2 BT
pas
3♣
kontra 3♦
pas
3♥
pas
pas
3♠
4♠
pas
pas
pas
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Rozdání 3
♠AJ43
EW v druhé ♥AQ94
rozdával S ♦K8
♣AK3
♠10
♥K1063
♦A75
♣QJ1064
♠K986
♥♦J10642
♣9875

♠Q752
♥J8752
♦Q93
♣2

Po Multi a ukázání silných BT použili naši
puppet Staymana a došli do běžného závazku. Východ stejně jako každý jiný hráč
v sále vynesl ♣2.
Sever vzal a odehrál trumfové AK. Pak teprve zahrál káro do krále. Západ ale vzal
a zahrál tref do snapu. Bocchi pak stáhl
trumfovou dámu a bezpečně odešel srdcem.
Na vypracování kár nejsou přechody a tak
získali Italové 100 za dva pády.
Zavřená:
Západ Sever
Volhejn Lauria
pas
kontra
pas
pas

2 BT
3♦
3♠
pas

Východ Jih
Svoboda Versace
pas
pas
3♣
pas
3♥
pas
4♠
pas

Téměř stejná dražba a stejný výnos. Lauria
ale zahrál partii přesněji. Vzal tref, přešel
pikem do ruky a zahrál kárový expas. Obrana poslala trefový snap, ale zachování si
kontroly nad trumfy se ukázalo klíčové.
Obránci zkusili nezadat káry, ale hlavní hráč
přebil třetí kolo, odehrál trumfové eso, snapl
srdce a tahal kára. Až Východ přebije bude
muset vynést do srdcí.
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Následující partie patřila k těm nejdramatičtějším na mistrovství.
Rozdání 4
♠8
oba v druhé ♥96
rozdával W ♦KJ32
♣A87652
♠A10765
♠KQJ432
♥Q1083
♥AK42
♦Q85
♦♣9
♣J43
♠9
♥J75
♦A109764
♣KQ10
Západ
Duboin
pas
4♣
4♠
5♥

Sever
Zadražil
pas
pas
5♦
pas

Východ
Bocchi
1♠
4♦
pas
6♠

Jih
Vozábal
2♦
pas
pas
pas…

Michalovo rozhodnutí nepodpořit partnerovi
včas kára se neukázalo šťastné. Umožnilo
v sérii cue-bidů Bocchimu dát forcing pas,
na který Duboin po původním vyloučení
srdcové kontroly prvních dvou kol volně
ukázal kontrolu třetího kola. To bylo přesně
to, co Bocchi potřeboval. Itálie získala 1430.
To také bylo obvyklé skóre dosahované na
většině stolů. Ne však na našem druhém
stole.
Západ Sever
Východ Jih
Svoboda Versace
Volhejn Lauria
pas
pas
2 BT
2♠
pas
3♣
3♠
4♠
pas
pas
5♠
6♦
pas
pas
pas
Lauriovo mnohovýznamové zahájení zamotalo našim hlavu. Žádná strana nevěděla, kdo
je v útoku a kdo v obraně, a tak Versace

nedostal ani kontra. Ne že by to však hrálo
nějakou roli. Versace sice dvakrát spadl, ale
i tak brala Itálie 15 IMP. Ještě větší štěstí
měl Kypr, když mu soupeři vynesli do kontrovaného slemu ♣9. V Open se zápis 1540
vyskytoval jen u nich, ale v ženách
a seniorech se jimi zápisové lístky jen hemžily.
O pár partií dále však ukázali i naši, že bridž
hrát umějí. Bylo to však již za stavu 0:52,
takže na obrácení skóre již mnoho nadějí
nebylo.
Rozdání 13 ♠AKQ10763
oba v druhé ♥87
rozdával N ♦K7
♣J5
♠42
♠J9
♥AJ43
♥10962
♦Q96
♦A853
♣KQ73
♣1096
♠85
♥KQ5
♦J1042
♣A842
Otevřená:
Východ Jih
Západ Sever
Duboin Zadražil Bocchi Vozábal
kontra
rekontra
1♠
1 BT
pas
pas
pas
Pro jednou Češi netradičně nepodlehli pokušení dražit co nejvýše a Michal zapasoval
1 BT. Ten spadl bez viditelné námahy
obránců 4 krát.
Západ Sever
Východ Jih
Volhejn Lauria
Svoboda Versace
kontra
pas
1♠
pas
3 BT
2♥
3♠
pas
pas
pas
Kdyby Volhejn vynesl nabízející se srdce,
Versace by splnil další obtížný závazek. Ale

Vítek nerad rozdává body. Vynesl káro
a hlavní hráč stál před složitou volbou. Kdyby dal krále a zahrál srdce, splnil by
s nadzdvihem. Položil však malou a Svoboda
po zdvihu na dámu vrátil ♣K. 11 IMP.
O dvě partie dál se však Češi vrátili ke své
ostré hře.
Rozdání 15 ♠K109765
NS v druhé ♥J
rozdával S ♦95
♣Q1092
♠3
♠AJ84
♥KQ98643
♥A75
♦Q6
♦J
♣J53
♣AK764
♠Q2
♥102
♦AK1087432
♣8
Otevřená:
Východ Jih
Západ Sever
Duboin Zadražil Bocchi Vozábal
3 BT
Pas
kontra
4♣
4♦
pas
pas
pas
4♥
Opět zahájení jak nejvýše to jde a Italové se
již nezorientovali.
Zavřená:
Západ Sever
Volhejn Lauria

Východ Jih
Svoboda Versace
4♦
pas
4
BT
pas
4♥
pas
pas…
5♦
6♥
Versace zahájil ještě výše, ale naši ukázali
na malém prostoru větší přehled a odvahu
a slem vydražili. Klíčová byla Volhejnovi
hláška 4♥, po které již položit Blackwooda
bylo automat.
Není třeba ani říkat, že Volhejn prosnapl
dvakrát piky a tím izoloval pikové držení
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spolu s trefovým na Severu. Na stahované
trumfy je pak Sever ve skvízu v černých
barvách.
Stáhli jsme tak prohru na 22:63. Italové si
pojistili vedení v tabulce a nás výsledek
zarazil v rozletu. V

ME juniorů Torquay
Vladimír Machát
Od 7. do 17. 7. 2002 proběhlo v přímořském
letovisku Torquay na západě Anglie 18.
mistrovství Evropy juniorů a 6. mistrovství
školních týmů. Především díky přispění
sponzora, společnosti Šance a.s., a také úsilí
Zdeňka Frabši ml., jehož výsledkem byla
významná úspora nákladů jednotlivých
účastníků (poděkování patří také anglickému
bridžovému svazu), se ME po čtyřleté přestávce mohli zúčastnit čeští junioři a poprvé
také školní tým.

Především naše juniorské družstvo ukázalo,
že v české republice roste nová generace
dobrých bridžistů. Následující rozdání je
z utkání juniorů proti Belgii.
Západ
1BT
3BT
8

Sever
Východ Jih
Vozábal
Pulkrab
pas
1♥
pas
pas
3♦
pas
pas
pas

NS v druhé
rozdával E

♠J74
♥104
♦J9
♣KJ10753

♠K108
♥K753
♦Q106
♣A96

♠A96
♥AQJ86
♦AK74
♣4

♠Q532
♥92
♦8532
♣Q82
Po rozmýšlení David vynesl ♠K(!) HH pochopitelně propustil, po čemž následoval pik
k ♠Q a další pik. HH zahrál impas k ♣J.
David vzal esem a odešel srdcí do ♥9 a ♥10.
HH se odřízl od trefů a pokračoval srdcem
k ♥Q a ♥A. Když se srdce nerozpadly, zrezignoval, zahrál káro a už nemohl splnit.
Předpokládejme, k čemu by došlo, kdyby
HH místo kára odešel srdcí, z ruky odhazuje
tref:
♠♥K
♦Q106
♣96
♠♠♥J8
♥♦AK74
♦J9
♣♣K107
♠2
♥♦853
♣Q8
Sever nyní musí být velmi ostražitý. Jediné
zahrání, které nyní závazek poráží, je ♦Q,
která roztíná listy HH. Pokud by Sever zahrál malé káro, HH je propustí do ♦J
a ztrátové káro stolu odhodí na ♣K. Za imaginativní výnos ♠K David obdržel cenu za
nejlepší obranu mistrovství.

tečným argumentem pro zvýšení na šest.
Závazek je teoreticky špatný, ale v praxi
k neprohrání, protože seděl jak dvojitý srdcový impas, tak i pikový impas proti trumfům. +1370 a šťastných 13 IMP.
Naši v bridžorámě
Ve jiném rozdání naši zvítězili v dražbě.
Rozdání pochází ze zápasu juniorů proti
Řecku:
NS v druhé ♠Q
rozdával W ♥10762
♦104
♣Q98753
♠9732
♠AK854
♥QJ3
♥85
♦J753
♦9862
♣64
♣J2
♠J106
♥AK94
♦AKQ
♣AK10
V zavřené místnosti Petr Jelínek s Honzou
Martynkem přiblokovali soupeře v pikách
a ve výsledku se hrály pokojné 4♥+2 za 680
pro NS, když hlavní hráč vyimpasoval ♥QJ.
Robert Vrkoč s Milanem Macurou měli
k dražbě volný prostor.
Východ Jih
Západ Sever
Vrkoč
Macura
pas
pas
pas
2♣
pas
pas
2BT
2♦
pas
pas
3♣
3♦
pas
pas
3BT
3♠
pas
pas
5♣
6♣
pas
pas
pas
V sekvenci puppet-Staymana ukázal Milan
drahý 4-list, Robert nadražil ♥ 4-list a Milan
se vzhledem k rozloze 4333 a navzdory
srdcovému fitu rozhodl pro 3BT. Robert
však trval na barevném závazku a skvělá
trumfová podpora se Milanovi zdála dosta-

Na ME juniorů bylo možné vidět mnoho
výborných zahrání, ale někdy také primitivní
chyby. Totéž platilo i pro školní týmy, kde
ovšem úroveň byla mnohem méně vyrovnaná.
NS v druhé ♠A7
rozdával
♥K83
Jih
♦AK8532
♣J4
♠K986432
♠J10
♥AQJ
♥2
♦10
♦Q9764
♣107
♣AQ953
♠Q5
♥1097654
♦J
♣K862
Západ
Malinovskij

Sever
Cullin

Východ
Krasnasselskij

2BT
4♠

pas
pas

3♠
pas

Jih
Upmark
pas
pas
pas
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Z mnoha pěkných rozdání jsem vybral jedno,
ve kterém hlavní hráč realizoval poměrně
vzácný skvíz. 2BT bylo 5-5 v levných, 3♠
forsing. Výnos ♦J pokrytý ♦Q a ♦A. Sever
zahrál ♠A a další pik. HH neuhodl a zdvih
získal Jih na ♠Q. Jestliže Jih nyní nezahraje
srdce, dostane se Sever brzy do jednoduchého skvízu v červených barvách. Jih tuto
situaci viděl a zahrál ♥10, čímž zrušil komunikaci. Sever přidal malou a HH vzal ♥J.
Nyní přišla plejáda trumfů. Vznikla koncovka, v níž má Sever přidat na předposlední
trumf:

♠♥♦97
♣AQ9

♠♥K8
♦K8
♣J4

♠♥9
♦♣K862

♠9
♥AQ
♦♣107

Sever je obětí tzv. guard skvízu (guard =
ochrana). Nechce-li se vzdát držení barev,
které kontroluje jen on sám, musí oslabit své
držení ve třetí barvě natolik, že vystaví partnera jednoduchému impasu v této barvě.
V tomto případě se jedná o trumfový guard
skvíz, protože jedna z hrozeb hlavního hráče,
kárová, hrozí vypracováním délkového zdvihu přebitkem. V praxi Sever odhodil tref.
HH vynesl trefovou desítku a zaimpasoval
dámou, do níž spadl ♣J. HH pak přešel do
ruky károvým snapem a znovu zaimpasoval
do ♣9.
V
10

Žermanice 2002
Tomáš Fořt

Soutěže začaly tradičním bleskovým turnajem devíti družstev. V něm se na prvních
třech místech umístili:
1. Eva D.: Dítětová, Fořt, Hartmann, Vaněk
2. Velká Morava: Kocián B., Picmausová,
Picmaus, Liška
3. Anna K.: Kraus, Ludvík, Krausová,
Modritzer
V u nás již téměř zapomenutém instantu
zvítězili na NS Dvořák – Kopecký a na EW
Ludvík – Kraus.

V hlavním párovém turnaji 19 dvojic skončili na prvních místech:
1. Kraus – Ludvík
58.72
2. Baláš – Picmaus
57.54

3. Krausová – Modritzer
4. Demlová – Bydžovský
5. Picmausová – Kocián
6. Hartmann – Vaněk
7. Dítětová – Fořt
8. Liška – Štulír
9. Šídlová - Pulkrab jun.
10. Dvořák – Kopecký

57.22
55.48
55.02
54.69
54.09
51.85
51.31
50.67

V druhém kole párového turnaje jsme se
octli v nule udělené dvěma juniory v partii,
která vzbudila mnoho emocí u většiny stolů.
Rozdání 25 ♠AKQJ852
EW v druhé ♥Q983
rozdával N ♦7
♣2
♠3
♠10974
♥A
♥7642
♦AQJ8543
♦6
♣AQJ5
♣10974
♠6
♥KJ105
♦K1092
♣K863
Sever Východ
Západ
Friedrich Fořt Dítětová
Radka
1♠
2♦
pas
pas…
4♠

Jih
Dítětová
Eva
pas

Po úvodních 2♦ se soupeři na rozdíl od
většiny svých starších kolegů nepustili do
boje, ale spokojili se s pasem.
Radka stáhla 3 esa a poslala káro, na které
jsem dal ze stolu rozverně krále a Marek
vítězoslavně snapl. K jeho smůle jsem přebil
a vzbudil naopak smutek u soupeřů. Při
otevírání zápisového lístku jsem se chystal
utrousit několik utěšujících a povzbudivých
slov o tom, že nulám se člověk v párovém
turnaji nevyhne ani po létech hraní, když
naopak ztuhl blahosklonný úsměv na rtech
mně. 420 byl (a zůstal až do konce turnaje)
nejhorší výsledek na naší lince. Odvážní
hráči na EW padali za 500 až 1400.
Během týdne jsem dělal pro zájemce přednášku o skvízech a jako na zavolanou jich
přicházelo v každém kole několik. Následující je z 3. kola párového turnaje.
Rozdání 10 ♠A106
oba v druhé ♥J104
rozdával E ♦QJ943
♣93
♠KQ
♠987543
♥KQ832
♥965
♦82
♦1075
♣10875
♣Q
♠J2
♥A7
♦AK6
♣AKJ642
Běžný závazek byly 3 BT ze Severu, ale
našli se i odvážlivci, kteří jich hráli 6. Při
dobré rozloze trefů by nebyl problém uhrát
velký slem, ale nyní máme po srdcovém
výnosu jen 10 zdvihů.
Klíčem k uhrání 12 zdvihů je paradoxně
propuštění prvního, což nemusí být
v párovém turnaji tak evidentní. Nejlepší
obrana je pokračovat malým srdcem do esa.
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Můžeme zahrát jeden velký tref a pak po
odehrání pikového esa a stažení kár je Západ
v klasickém trojitém skvízu.
Na poslední káro musí zahodit tref, na které
partii dohrajeme nebo drahého krále a pak
dál skvízujeme touto barvou.
Rozdání 10 ♠106
oba v druhé ♥J
rozdával E ♦3
♣9
♠9875
♠K
♥6
♥K
♦♦♣♣10875
♠J
♥♦♣KJ64
Individuálu se účastnilo 28 jednotlivců. Mezi
prvními deseti se umístili:
1. Šlachta
62.85 %
2. Modritzer
62.15 %
3. Dítětová E.
58.68 %
4. Baláš
58.33 %
Picmaus
58.33 %
6. Liška
56.94 %
7. Kopecký
55.90 %
8. Tomčala
54.86 %
9. Fořt
54.51 %
Ludvík
54.51 %
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Dobré umístění v individuálu je většinou
opřeno o solidní a jednoduchou dražbu, ale
v Žermanicích bylo místo i na jemná technická zahrání.
Rozdání 9
♠K942
EW v druhé ♥KQ85
rozdával N ♦K75
♣87
♠AQ653
♠J87
♥A4
♥J762
♦AJ32
♦1084
♣J3
♣1094
♠10
♥1093
♦Q96
♣AKQ652
S 3♣ na NS není problém, ale naši soupeři
skončili po trochu individuálové dražbě ve
3♥.
Bezelstně jsem vynesl tref a stůl mě nepotěšil. Ještě horší bylo, když hlavní hráč zahrál
ze stolu ♥10 a promptně ji propustil. Propustil jsem ji také, ale ne zcela šťastnou devítku
pokrytou klukem a dámou jsem již vzít musel. Pokud zahraji pik nebo káro, soupeř
dotrumfuje a dohraje na trefy. Pokračoval
jsem tedy dalším trefem a přišpendlil soupeře na stůl před vytrumfováním. Ten sice
mohl dotrumfovat a spolehnout se, že se na
stůl dostane na ♦Q. Pokud by ale neseděla,
odevzdal by ještě 4 piky a 2 kára.
Hlavní hráč nyní změnil taktiku a zahrál ♠10
do J, K a A. Byl jsem opět u zdvihu, vším
zadávám a co hůře, nemohu zabránit, aby se
po vytrumfování dostal na stůl.
Ale jedno řešení se rýsovalo. Pokračoval
jsem ♦J! Sever samozřejmě vzal v ruce
králem. Ani vložení snapu a pokus o stažení
trefů by jej nezachránil, hlavní hráč přímočařeji dotrumfoval a zaimpasoval károvou
desítku. Neseděla a místo +1 bylo -3.

V následují partii jsem hrál 1 BT ze Západu.
Rozdání 12 ♠QJ9864
NS v druhé ♥Q865
rozdával W ♦4
♣85
♠A2
♠1053
♥A97
♥1043
♦KQ1072
♦J98
♣A74
♣KQ62
♠K7
♥KJ2
♦A653
♣J1093
Sever vynesl ♠Q, kterou jsem vzal esem
a Jih se naštěstí zapomněl odblokovat. Bez
kar partii neuhraji, a tak jsem je začal odehrávat. Po chvíli vzal Jih esem, odehrál ♠K
a zahrál tref.
Potřebuji redukovat počet zdvihů, a tak beru
♣K a hraji srdce do devítky a kluka. Jih
pokračuje dalším trefem, který beru na stole
esem. Před stažením posledního kára vzniká
koncovka:
Rozdání 12 ♠J9
NS v druhé ♥Q8
rozdával W ♦♣♠♠10
♥A7
♥10
♦7
♦♣7
♣Q6
♠♥K2
♦♣109
Na poslední káro nesmí zahodit Jih tref, a tak
zahodí srdce. V ruce zahodím již zbytečný
tref.

Sever zatím může odhodit pik, ale i nad ním
se stahují mračna a na následující tref již
nemá dobrý odhoz.

Stejný závazek 1 BT jsem hrál i o pár partií
později, tentokrát z Jihu.
Rozdání 15 ♠A109
NS v druhé ♥J75
rozdával S
♦KQ52
♣KQ9
♠7
♠QJ652
♥9842
♥KQ6
♦94
♦J1063
♣A107653
♣4
♠K843
♥A103
♦A87
♣J82
Tentokrát vynesl Jirka Baláš ďábelsky ♣4.
Dal jsem krále a na soupeřka propustila.
Mám pocit, že na hraní piků z ruky nemám
moc přechodů a také výnos trefů trochu
indikuje piky na druhé straně, hraji ♠10
a propouštím. Západ mě dál dusí položením
♠Q a zatajením kluka a pokračuje středním
kárem. To beru hned dámou na stole.
Pokračuji ♠A a vidím, že tudy cesta nevede.
Zatím jsem toho tedy moc neuhodl. Co se dá
dělat, vypracovávám alespoň trefu. Východ
bere esem a podehrává srdce, naštěstí suges13

tivní ♥9. Jirka ovšem vidí možné konce,
a tak opět ukrývá nižší figuru a bere ♥K. Po
dalším trefu zůstává koncovka:
Rozdání 15 ♠9
NS v druhé ♥J7
rozdával S
♦Q5
♣9
♠♠J6
♥842
♥Q6
♦♦J10
♣1076
♣♠K8
♥A10
♦8
♣J
Na ♣J zahazuje Jirka Baláš bez hnutí brvy
a v tempu srdci, jedinou barvu, kterou nemohu přímo dopočítat. Koncovka je ale
příliš lákavá. Odehrávám ♥A, do kterého
padá opravdu dáma a na poslední srdce je
Jirka v dalším skvízu.
Na čele volenkového turnaje 13 smíšených
dvojic se umístili:
1. Picmausová - Ludvík
61.67 %
2. Pěkná - Pulkrab
58.75 %
3. Krausová - Picmaus
56.25 %
4. Balounová - Liška
55.83 %
5. Dítětová R. - Fořt
55.42 %

Libuška Balounová
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Rozdání 11
NS v první
rozdával S
♠A107
♥765
♦QJ10743
♣6

♠J82
♥KJ3
♦K9
♣J9852

♠KQ654
♥A42
♦A
♣KQ74

♠93
♥Q1098
♦8652
♣A103
Po nic neříkající dražbě typické pro volenkový turnaj se dostala většina stolů do 4♠.
Žádný Jih nevynesl smrtící trumf, a tak většina Východů plnila = nebo +1.
U našeho stolu přišel druhý nejlepší výnos,
♥10. Hlavní hráč vzal jako na většině stolů
esem, odehrál ♦A a zahrál ♣K. Jih bere,
a odehrává srdcovou dámu, na kterou odblokovávám kluka a srdcovou devítku. Malý
trumf (9 musíme šetřit) a precizní obrana
sice závazek stále poráží, ale moje partnerka
jedenáctiletá Radka Dítětová viděla, že již ve
vedlejších barvách nemáme zdvihy, a zahrála do trojité chicane další srdce.
Hlavní hráč nemá šanci. Pokud snapne malou, pokryji a vyrazím velký trumf. A snap
esem mi dává rovnou originál trumfový.
Nejdůležitější soutěží byl vedle párového
hlavního turnaje a samozřejmě individuálu
hlavní turnaj týmů. Zde bylo pořadí:
1. Eva D. (kpt. Dítětová)
145
2. Velká Morava (kpt. Baláš)
124
3. Anna K. (kpt. Ludvík)
124
4. O. P. (kpt. Demlová)
98
5. HK (kpt. Dvořák)
91
6. Ospalci (kpt. Liška)
97
7. Hranice (kpt. Bullová)
84
8. CSL (kpt. Smejkal)
45

První tři týmy hrály ve složení:
Eva D.:
Dítětová, Fořt, Hartmann,
Vaněk
Velká Morava: Baláš, Kocián, Picmaus,
Picmausová
Anna K.:
Ludvík, Krausová, Kraus,
Modritzer

Týden vedl již tradičně Bob Kocián a turnaje
řídil Dušan Šlachta. Celkovými high scorery
týdne se pak stali Bohumil Picmaus a Eva
Dítětová. V

Letní Šlovice
Tomáš Fořt
Letních 14 dní ve Šlovicích bylo především
ve znamení juniorského soustředění na konci
prázdnin. Výborné přednášky lektorů Zdeňka Jelínka, Zdeňka Frabši, Michala Králíka,
Romana Hlaváče a Tomáše Mráze, jsou
něco, co juniorům závidím.

A v závěrečném losovaném turnaji se na
čelních pozicích umístili na NS:
1. Šídlová-Šlachta
59.92 %
2. Baláš-Bydžovský
59.52 %
3. Bullová-Ludvík
55.16 %
a na EW:
1. Pěkná-Picmaus
67.41 %
2. Dítětová R.-Dítětová E.
59.38 %
3. Dvořák-Modritzer
56.70 %

Přednášky pod stanem
Juniorů se na soustředění sešlo až kolem 50
a velmi zaujatě poslouchali přednášky i hráli,
což zase závidím pořadatelům.

Bob mezi svými Ostraváky
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Vyšla také 4 čísla Šlovického zpravodaje,
což byl několikastránkový bulletin vydávaný
Zdeňkem Frabšou, Tomášem Mrázem,
Zdeňkem Jelínkem a dalšími. Podíleli se na
něm výrazně i samotní junioři, především
Miron Tegze mladší, Petr Jelínek, Viktor
Urban a Kuba Hradil.
Soutěží, kterých bylo již tradičně velké
množství a byly značně rozmanité, se účastnili i lektoři, ale na závěr bylo stanoveno
pořadí jen z juniorů. Celkovým vítězem se
stal Přemek Posledník, jehož jméno bude
vyryto na putovní pohár za jména předchozích vítězů Milana Macury a Petra Pulkraba.

High scorer Přemek Posledník
Kromě juniorského programu se hrály
i soutěže paralelního bridžového týdne pořádaného Marií Jelínkovou. A samozřejmě
i odpolední partie na zdravém vzduchu.

V
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VC České Budějovice
Tomáš Fořt
První poprázdninová velká cena se koná již
tradičně v Českých Budějovicích. Letošní
pořádané 7.9. se zúčastnilo 27 dvojic.

Na prvních místech skončili:
1. Svoboda – Mráz
2. Dítětová E. – Baláš
3-4. Pulkrab Petr - Kopřiva
3-4. Lauer - Vrkoč P.
5. Batelová – Batela
6-7. Vajdová - Frabša ml.
6-7. Pírek – Šídlová
8. Stupka – Zajíček
9. Říčka – Talpa
10. Hnátová - Franz

62,26
59,90
59,86
59,86
55,45
55,37
55,37
54,57
52,16
51,86

Turnaj,
který
probíhal
jako
vždy
v posledních letech v restauraci Gerbera, byl
letos doplněn o soutěž družstev. Té se účastnilo 8 týmů, z nichž na čele skončili:
1. Pěkně zmrzlá tlustá zaječí tlapka 132
Zajíček, Pěkný, Mráz, Svoboda
2. ZaZaVoVo
125
Zadražilová, Zadražil, Vondráčková,
Vozábal
3. Trutnov
120
Ertner, Zachařová, Kopecký, Horáček
4. ZOO
115
Pulkrab Petr, Pěkná, Šídlová, Pírek
5. Velká Morava
100
Baláš, Picmausová, Picmaus, Haman

Turnaj řídil Petr Jelínek a výpočty prováděl
Vašek Kypta.

V

Transfery po BT (4)
Vladimír Machát
V minulých dílech jsme se věnovali metodám konstruktivní dražby po beztrumfových
zahájeních založeným na transferech na čtyři
barvy. Pozornost jsme věnovali dražbě jedno- a dvoubarevných listů a základním sekvencím slemové dražby.
Bylo řečeno, že dražby, kdy po transferu na
drahou odpovídající pokračuje levnou barvou, jsou forsingem do hry:
1BT - 2♦
2♥ - 3♣
Důsledkem takové dohody je, že například
s listem ♠J72 ♥QJ542 ♦7 ♣K985 má odpovídající problém, jak popsat skutečné ofenzivní možnosti listu. Může pouze dát transfer
2♦ a pasovat povinnou odpověď 2♥. Přesto
se nehodláme smířit se situací, kdy proti listu
zahajitele například
♠83 ♥K863 ♦AQJ8 ♣AQ10
skončíme v částečném závazku. Používáme
postup, při němž zahajitel s maximem
a fitem v barvě transferu použije jinou hlášku než prosté přijetí transferu.
Nová barva = maximum zahájení, 4-listý fit
a dubl v oznámené barvě. Aby mohlo být
zahájení v tomto kontextu považováno za
maximální, dubl nesmí obsahovat defektní
hodnoty. Povolený je malý dubl, nebo Ax.
Koncentrace bodů do 3 barev zvyšuje hrací
sílu listu. Uvedený list ♠83 ♥K863 ♦AQJ8
♣AQ10 představuje absolutní minimum pro
hlášku 2♠. Obecnou podmínkou pro maximum je přítomnost alespoň 5 kontrol (A=2,
K=1).
2BT = maximum zahájení a fit v barvě transferu FFx, kde F je jeden ze tří tophonérů
(A,K,Q). Použije se také s fitem FFxx
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a s rozlohou 4333. List ♠A83 ♥KQ8 ♦QJ84
♣AJ9 představuje minimum pro tuto hlášku.
3 v barvě transferu = ostatní maximální
listy se 4-listým fitem.
Známý teoretik soutěžní dražby Marty Bergen dokazuje, že přijmout transfer skokem je
žádoucí s jakýmkoli 4-listým fitem. Nemůže-li naše linka splnit závazek na 3. stupni
v barvě svého 9-listého fitu, s velkou pravděpodobností mohou splnit závazek ve svém
fitu soupeři. Nejsme tak radikální, ale je
skutečností, že přijmout transfer skokem na
3. stupeň proti „nule“ partnera není zdaleka
tak nebezpečné, jak se může zdát.
Použije-li zahajitel některou z hlášek, oznamujících maximum s fitem, musí přehodnotit
svůj list vzhledem k předané informaci.
♠942
♥Q10954
♦96
♣K62
(a)

♠K72
♥Q10954
♦96
♣942
(b)

♠83
♥KJ63
♦AQJ8
♣AQ3
(1)

♠A83
♥KQ8
♦QJ84
♣AJ9
(2)

1.
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♠J104
♥A97542
♦65
♣103
(c)

Po dražbě 1BT-2♦-2♠ zahajitele
s listem (1) odpovídající s listem (a)
přecení svůj list a prosadí celoherní závazek. S listem (b) je třeba pozvání do
hry odmítnout. Přestože v obou případech zahajitel prozatím nepřijal transfer,
neznamená to, že výhoda transferu je
ztracena
jednou
pro
vždy.
Odpovídající prostě opakuje barvu původní transferové hlášky – v tomto případě hláškou 3♦. Zahajitel opožděně
přijme transfer hláškou 3♥. V prvém
případě odpovídající zvýší 3♥ do 4♥, ve

druhém případě pasuje 3♥. Tomuto postupu se říká retransfer.
2.

Po dražbě 1BT-2♦-2BT zahajitele
s listem (2) odpovídající s listem (c)
zvýší agresivně do celé hry – 3BT.
Podmínkou pro zvýšení do 3BT je třetí
vysoký honér, který spolu se dvěma honéry, které slíbil zahajitel, poskytuje
okamžitých 6 zdvihů. Podívejte se, jak
v bočních barvách „hrají“ v obou listech
desítky a devítky! 3BT je v tomto sledu
obvyklejším celoherním závazkem než
4♥. Pokud odpovídající s rozlohovým
listem dává přednost barevnému závazku, použije retransfer 3♦ stejně jako
v předchozím odstavci.

Nyní se vrátíme ke sledu:
1BT - 2♣
2♦ - 3♥
Odpovídající nadražil 5+ piků a 4 srdce.
Bylo již řečeno, že zahajitel postupuje podle
zásady Fast Arrival, tedy s pikovým fitem
a úplným minimem zahájení draží 4♠,
s většinou listů s pikovým fitem draží 3♠
a s pikovým dublem draží 3BT.
Po 3BT zahajitele může odpovídající pasovat, nebo se 6+listem pikovým dražit 4♥
(retransfer). S dalšími slemovými ambicemi
může použít naturální hlášky 4♣/♦ (fragment; krátkost v opačné levné barvě). Retransfer také použije, chce-li odpovídající
následně dražit 4BT jako dotaz na klíčové
figury. Přímé zvýšení na 4BT je kvantitativní
zvýšení.
Po 3♠ zahajitele je pikový závazek prosazen. Odpovídající bez zájmu o slem zvýší do
4 piků, s dalšími ambicemi může použít
naturální hlášky 4♣/♦ (fragment; krátkost
v opačné levné barvě), případně dražit 3BT
(obecná rezerva). Se silnějším listem se

použije skok na 4BT - kvantitativní zvýšení,
invitující do slemu. Stejně jako po odpovědi
zahajitele 3BT je dotazem na klíčové figury
hláška 4BT, následující retransfer 4♥. V

Přebor IMP
Tomáš Fořt
Kvalifikace na přebor IMP proběhla
v Pardubicích 28.-29. 9. 2002. Z 27 dvojic
jich 14 postupuje do finále. Není to ale prvních 14, když problémy s dodatečně zrušeným kolem zahýbaly s původním pořadím
a před soutěží určený počet 12 finalistů byl
nakonec rozšířen, aby se nikdo necítil ukřivděn. Na prvních místech pořadí určeného
soutěžní komisí skončili:
Poř.Dvojice
Kluby
Celkem
NEK
2,13
1.Hrubant-Zajíček
2.Hlaváč R.-Frabša
ROZ-TOP 2,10
2,09
3.Bahníková-Svoboda BKP
4.Jelínek Z.-Jelínek P.*BKP
1,75
PAR-BKP 1,62
5.Franz-Hnátová
6.Martynek-Martynek*PAR-BKP 1,58
7.Bahník P.-Mráz
BKP-OLO 1,47
8.Pírek-Vondráčková* NEK-TOP 1,45
1,41
9.Hradil M.-Vondřich BKP
10.Hebák-Nosek
BKP
1,36
Pro finále dvojice doplňují ještě Kupková –
Vajdová, Holý – Kosička, Laštovička –
Stupka a Baláš – Picmaus.
Důvodem pro zrušení druhého kola bylo, že
po spočtení výsledků se skutečně prokázalo,
že všechna rozdání 2. kola již byla hrána při
VC Olomouce. Ostatní partie z 1. i 3. kola
byly (zřejmě) původní. Nebo-li nikdo si na
ně možná, na rozdíl od rozdání 19 z druhého
kola, nevzpomněl.
Škoda, že nebylo zrušeno jen kritické rozdání 19, nebo se problém nestal v jiném kole,

to bych měl postup do finále jistý. Ale jako
obvykle, jde vždy postoupit vlastními silami
a nevymlouvat se na smůlu. Vše jsem měl
v rukou například v rozdání 5 z 3. kola.
Rozdání 5
♠9743
NS v druhé ♥108
rozdával N ♦Q964
♣Q108
♠A1062
♠KQJ85
♥AKQ52
♥J943
♦108
♦A
♣A6
♣943
♠♥76
♦KJ7532
♣KJ752
Západ
Fořt

Sever Východ
Dítětová
pas
1♠
pas
3♥
pas
4♦
pas
5♠

Jih

pas
2 BT
pas
pas
4♣
4 BT
pas
?
Po pěkném zahájení 1♠ následovaly 2 BT
ukazující fit a sílu alespoň na výzvu. Další
hláška 3♥ ukázala alespoň Jxx, pikový 5-list
a rezervu. Dal jsem trefový cue bid
a s napětím čekal na kárový. Když přišel,
zeptal jsem se na klíčové figury. Dvě
s dámou trumfovou musely být ♠KQ a ♦A,
takže spolu s rezervou v zahájení jsem měl
13 zdvihů jistých a řekl velký slem.
Naneštěstí jsem si neuvědomil, že rezerva
může být také v rozloze a místo 7♥ jsem
řekl 7♠. –14 IMP místo +13 a postup mizel
v dáli. V
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Standard American (3)
Petr Hebák
Odpovědi na zahájení 1 v drahé (podle Bergena)
(5+ list a 12 až 19 FB a zahájení 1♥ navíc
říká, že piky jsou kratší než srdce, zatímco
1♠ říká, že srdce nejsou delší než piky)
Používané zkratky:
x-list = x karet v dané barvě, x+ list = aspoň
x-list, F = forsing na jedno kolo, GF = forsing do hry, ZZ = ztrátové zdvihy, FB =
figurové body
PR = pravidelná rozloha (5332, 4432, 4333),
VR = vyvážená rozloha (PR nebo 5422 nebo
i 6322 či dokonce 7222), D = dotaz
A. Při 3+ kartovém fitu
a. Jednoduché zvýšení (1♥ − 2♥, 1♠ −
2♠) je solidní a slibuje přesně 3list
v barvě zahájení a 5 až 8 FB (9 až
10 ZZ)
b. Zvýšení skokem (1♥ − 3♥, 1♠ − 3♠) je
preventivní s přesně 4listem v barvě zahájení a s 2 až 6 FB
c. Skok na 3♣ (1♥ − 3♣, 1♠ − 3♣) je
smíšené a slibuje přesně 4list v barvě
zahájení a 5 až 8 FB
d. Skok na 3♦ (1♥ − 3♦, 1♠ − 3♦) je
výzva s přesně 4listem v barvě zahájení
a s 9 až 11 FB (8 ZZ)
e. Zvýšení dvojitým skokem na 4♦ je
preventivní, ale s defenzivními hodnotami (asi 3 až 8 FB s 5+listem v barvě
zahájení )
f. Zvýšení dvojitým skokem (1♥ − 4♥, 1♠
− 4♠) je preventivní bez defenzivních
(2 až 6 FB s 5+ listem v barvě zahájení)
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g.

Skok na 2BT = GF bez krátkosti a D na
typ listu. Slibuje 4+list v barvě zahájení
a nejméně dobrých 12 FB
h. Skok ve druhé drahé na 3. stupeň (1♥ −
3♠, 1♠ − 3♥) slibuje 4+list v barvě zahájení a nějakou krátkost
i. Skok na 3BT (1♥ − 3BT, 1♠ − 3BT)
ukazuje přesně 4333 s levným 4listem
a sílu kolem 14 až 16 FB (pasovatelné!)
j. Skok na 4♣ (1♥ − 4♣, 1♠ − 4♣) rovněž
ukazuje přesně 4333 s levným 4listem,
ale sílu od 17 FB
k. 1♠ na 1♥ (one-over-one) je obecně F
s 4+ listem a 5+ FB, ale s fitem ♥ se
používá jen se sílou aspoň na výzvu
l. 1BT = F je obecně 5 až 11 FB, ale
s fitem je to přesně 3list a síla jen na výzvu (9 až 11 FB resp. 8 ZZ)
m. Two-over-one = GF. Jsou to hlášky
2 v levné na zahájení 1 v drahé a navíc
2♥ na zahájení 1♠. Slibují sílu na hru,
což bez zvláštní rozlohy je od 12 FB, ale
s fitem se to používá jen při přesně
3listu. Tedy na zahájení 1♥ odpovědi
2♣ a 2♦ slibují 4+list a na zahájení 1♠
odpověď 2♣ může být dokonce jen 3list
při rozloze 3343 se 4listem srdcovým,
protože odpověď 2♥ slibuje 5+ list.
B. Bez 3+ kartového fitu
Kromě preventivní hlášky 2♠ na 1♥ (6+list
s asi 2 až 4 FB v pikách bez esa) zůstávají
jen dvě poslední možnosti:
1BT = F je vždy od 5 do 11 FB, a není-li
3kartový fit se sílou na výzvu, může to být
libovolná rozloha
Two-over-one = GF od 12 FB, a není-li to
s 3kartovým fitem, slibuje to v levné 4+list
a v srdcích (na 1♠) 5+list. V

Lámejte si hlavu
s námi – řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
K získání klíčového sedmého zdvihu stačí
stáhnout 4 zdvihy v červených barvách a pak
zahrát srdce do dvojité chicane. Po dobrání
se na ♠K pokračujeme v srdcích. Až získáme zdvih na ♠A, zahrání posledního srdce
promuje partnerovi ♠10! Trpělivost přináší
růže.
Problém 2
Rozdání pochází z posledního ME a bránil
jej Ital Versace v zápase proti Monaku. Většina ostatních obránců vzala první výnos
esem, podehrávala kára a doufala, že vezme
dvě kára a dvě esa. Hlavnímu hráči se pak
vždy podařilo přebít káro, vytrumfovat
a vypracoval trefy.
NS v druhé ♠K
rozdával E ♥AQ10652
♦AJ3
♣743
♠Q9753
♠AJ6
♥♥9843
♦KQ72
♦10986
♣A1092
♣86
♠10842
♥KJ7
♦54
♣KQJ5
Versace ale viděl, že pokud má partner hodnoty v karech a ♣A, poráží závazek také hra
na zkrácení. Zahrál tedy do druhého zdvihu
♠6. Hlavní hráč již nemohl udržet trumfovou kontrolu nad hrou a Italové získali
12 IMP.

Problém 3
♠642
♠K5
♥J1096
♥AKQ75
♦K42
♦A76
♣AQ3
♣J74
Kontra Severu ukazuje, že má všechny důležité zbývající body a ♣K není dubl. Zdá se
tedy, že je k odevzdání jeden trefový, jeden
kárový a dva pikové zdvihy. Bylo by dobré
jej dostat do nuceného výnosu, ale jak zabránit Jihu, aby se nedostal do zdvihu na
malé káro nebo pik?
Řešením je propustit ♦Q! Pak vezmeme
kárové pokračování, vytrumfujeme, stáhneme poslední káro, zahrajeme trefový impas,
odehrajeme ♣A a vpustíme Sever trefem. V

Licitační soutěž
Vladimír Machát, Tomáš Fořt
Problém 1
1.
Oba v 1., dealer: W, týmy
W
N
E
S
pas
1♦
pas
1♠
pas
2♦
pas
?
S: ♠109863 ♥- ♦42 ♣AK8752
Problém 2
1.
Oba v 2., dealer: S, páry
W
N
E
S
1♠ (4-list)
pas
2♠
3♥
3♠
kontra pas
4♦
pas
?
W: ♠A873 ♥J2 ♦AK764 ♣74
Problém 3
1.
NS v 1., dealer: S, týmy
W
N
E
S
?
W: ♠AKQJ109765 ♥1097 ♦- ♣4
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Odpovědi:
1.
2.
3.
Problém
pas
Vozábal
4♠ 2♣
pas
Svoboda
4♠ 5♠
Filip
3♣
4♥ 4♦
pas
Hlaváč
4♥ 1♠
Martynek ml. pas
5♦ 1♠
Čtenáři
pas/3♣ 5♦ Problém 1
David Vozábal:
Pas. Pokud soupeři reopnou 2♥, budu dražit
3♣.
Otakar Svoboda:
Pas. Partner má velmi pravděpodobně kára
+ srdce. Jakákoliv hláška kromě pasu a 2♠
vede k předražení, protože bude porušena
bilance síly a spotřebovaného dražebního
prostoru. A 2♠ budou nejčastěji bez dvou,
když 2♦ tam jsou plus 1. Samozřejmě si
dokážu představit listy, s kterými je šestitrik
k neprohrání, ale to se nedá nic dělat. Na
další hlášku je prostě Jih slabý.
Anatol Filip:
3♣. Mohu buď poněkud podlicitovat pasem,
nebo nadlicitovat 3♣. Volím 3♣, protože je
možný ještě i slem (když má partner např.
♠-, ♥KJ10, ♦AKxxxx, ♣QJxx). Je tedy
možné získat mnohem víc dražbou než pasem. Kdyby partner dražil na 3♣ 3♦, budu
pasovat.
Roman Hlaváč:
Pas. Co jiného? Opakovat piky s takovým
5-listem nebudu a 3♣ by byly forcing.
Jan Martynek mladší:
Pas. Partner je do 14 a má, jak to tak
z dražby vypadá, 5-4 nebo 6-4 kára/srdce.
Můžeme mít sice lepší fit trefový než kárový, ale do něj se bez pomoci protivníků
nikdy nedostaneme. Pasuji a doufám, že si
stihnu snapnout nějakou srdci.
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Čtenáři:
Čtenáři tentokrát rozdělili své hlasy přesně
na polovinu mezi pas a 3♣. Je vidět trochu
optimističtější přístup proti expertům, kteří
volili v 80% pas minimalizující ztráty.
Problém 2
Problém poslal Marc Verdier.
David Vozábal:
4♠. Slem kárový je téměř jistý, pokud partner zasahuje solidně (AK v srdcích, Q kárová).
Otakar Svoboda:
4♠. Pokud má partner trefovou kontrolu, je
slem velice pravděpodobný. Je také výhoda,
že trefový výnos nejde skrz něj. Pokus
o slem je podle mého názoru evidentní, můžeme vydražit i sedm.
Anatol Filip:
4♥. Možná, že po kontra na 3♠ nás soupeři
nechají hrát. Partner po zásahu na 3. stupni
má velmi dobrou srdcovou barvu a může mít
např.: ♠-, ♥AQ1098x, ♦QJ10xx, ♣QJ.
Když je srdcový král za esem, mají obě linky
hru a nám už závazek na 5. stupni nejde
(soupeři by měli vynést tref, protože Východ
má zřejmě šikén pik). Po případných 4♠
soupeřů ovšem budu asi muset přece jen na
5♦.
Roman Hlaváč:
U partnera nemohu čekat víc než 10 bodů.
Jestliže najdu šesté AKQ v srdcích, nezbývá
už místo na károvou dámu. A to nemluvím
o trefech, kde má asi dubl. Slem proto zkoušet nebudu. Je to párák, o 5♦ ani neuvažuji.
Jan Martynek mladší:
5♦. Partner má pikovou šikenu a nejspíš
5-5(6-5) na červených. Navíc není nijak moc
silný. Šestka sice může mít naději, ale to by
chtělo vybrané hodnoty u partnera a pikový
výnos. Po trefě tam nemusí být ani 5 kár.

Čtenáři:
Opět vyhrál na rozdíl od expertů přímočarý
způsob dražby. Čtenáři volili v polovině
případů 5♦ a v 30% případů 4♥. Jen výjímečně se na rozdíl od expertů objevovaly
pokusy o slem 4♠ nebo 4 BT.
Problém 3
Tento problém je také ze života a kartu doslali (zřejmě za odměnu) hráči kvalifikace
týmů na mistrovství světa v Montrealu. Zajímavě problém řešil Marek Szymanovski.
Na prvním místě zapasoval. Soupeř zahájil
1♦ a když Romański zasáhl 1♥ věděl Szymanowski co chtěl a zadražil 6♠. Poláci sice
na partii hodně brali, ale ne proto, že by 6♠
šlo, když neseděl impas srdcový. Naštěstí ale
soupeři předražili 7♦ a dvakrát spadli
s kontrem.
David Vozábal:
2♣. Toto asi nebude standardní odpověď
v kvízu, ale máme to v systému - po partnerově odpovědi dražím 4♦ = NAMYATS,
9-9.5 zdvihu pro piky. Bez dohody zahájím
4♠ a v případě potřeby (proti svým zásadám) budu dražit ještě jednou.
Otakar Svoboda:
5♠.
Anatol Filip:
Na takový list mám v systému specializované otevření 4♦ (piky, 9 a více hracích zdvihů). Kdybych neměl tuto hlášku k dispozici,
otevřel bych 4♠.
Roman Hlaváč:
Ve 2% případů, o kterých se zmíním dále,
nechci riskovat, že mě ostatních 3 až 5 spoluhráčů bude honit v otevřené místnosti,
když do zavřené by mě rozhodčí nepustil.
V páráku to je něco jiného. Ta výše zmíněná
2% rizika, že rozdání půjde do pasu, klidně
risknu a zapasuju. Téměř jistě někdo zahájí
a budou se dít věci. Já jsem pasem získal

výhodu - partner ví, že bodově nemám primérku. Že jde o divočinu s málo body v mojí
ruce. Jenom pro úplnost dodám, že
s partnerem máme pro tento typ listu
v systému zahájení 4♦, takže s ním bych ho
určitě použil.
Jan Martynek mladší:
1♠. Nejlepší by byly 4♦ - NAMYATS (8,59 zdvihů na kompletních pikách). Pokud tuto
konvenci v systému nemám (4♦ jako přirozená a preventivní chodí častěji, proto je
preferuji) tak zahájím 1♠, přičemž po odpovědi 1 BT skočím na 4♠ (slem tam nebude)
a po případném 2/1 skočím na 3♠. Na zahájení 4♠ jsem moc silný a na 2♣ zase moc
slabý. 1♠ mi nemůže oběhnout. Zajímavá
alternativa je pas s tím že počkám co se bude
dít.
Čtenáři:
Zde byl rozptyl největší a žádná hláška nezískala více než 2 hlasy. Nejčastěji se objevovaly se hlášky 1♠, 6♠ a 2♣. Další hlasy
ale volily 4♠, 3 BT, 1♦ nebo 4♦. Ale ani
experti nebyli ve shodě jakou zahajovací
hlášku zvolit a tak asi jasné a jednoduché
řešení nebude snaddé nalézt. V

Domácí výsledky
Tomáš Fořt
VC Perníkový tref, 21. 9. 2002, 67 dvojic
1. Wdowiak-Wdowiak
POL 61.00
2. Pavlík-Mráz
BRN-OLO 60.88
3. Fořt-Jelínek Z.
PAR-BKP 60.46
4. Kraus J.-Ludvík
PAR 59.09
5. Filip-Kopřiva
PAR-BKP 57.90
6. Číža-Medlín Aleš
BKP 57.71
7. Jelínek P.*-Pírek
BKP-NEK 57.66
8. Kaczmarczyk-Orlowska POL 56.44
9. Smaza-Andrzejewski
POL 56.13
10. Pieczka-Rog
POL 55.85
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Týmy Perníkový tref,
20. a 22. 9. 2002, 16 družstev
1. PRAWIBR
164
Svobodová P., Lančová, Růžička, Fládr
2. PRRO
158
Frabša jun., Malá R., Hlaváč R., Nesvadba
3. ACOL
153.5
Bahníková, Mráz, Pavlík, Bahník Petr,
4. Csieszynialci
152.5
Pieczka, Róg, Smaza, Andrzejewski
5. KRAB
148
Kosička, Šlemr, Bahník Š., Holý, Kovář
II. liga, 5.-6. 9. 2002
Pořadí po 1. turnaji II. ligy:
1. VAMOZ Ostrava 113
2. SWING Praha
98
3. ESO Brno
79
4. SUKL
76
5.-6. Liberec
75
5.-6. Hukot Č.Budějovice 75
7. Teplice
71
8. SOVA A
66
9. Rožnov
63
10. Labe Pardubice
61
11. SOVA B
53
12. Ostrava 1
50
VC Prahy, 18.-19. 10. 2002, 65 dvojic
1. Petr Jelínek - Jan Martynek
60.72
2. M. Majewski – K. Sztompke
59.06
3. Eva Bahníková – O. Svoboda
58.75
4. P. Marinkovic – G. Borerkovic
57.68
5. Jana Janková - Martin Nymš
57.09
6. Zdena Zouchová - Jiří Kopřiva
56.98
7. Neklan Chmelík -Zdeněk Jansa 56.96
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8. Miloš Fládr - Lukáš Pavlík
9. A. Kreglewska – T. Przyjemski
10. Petr Bahník - Tomáš Mráz

56.92
56.72
56.51

Krátce
Tomáš Fořt
Konečný stav Velkých cen ČR 2002
Z 393 účastníků se na prvních místech po
devíti turnajích umístili:
Celkem
1.Mráz
900
2.Svoboda Ota
516
3.Bahníková
442
4Erdeová
440
5 Pulkrab Petr*
406
6.Pavlík
362
7.Bahník Petr
340
8. Hnátová
336
9. Lauer
332
10.- 11. Fořt
310
10.- 11. Šlemr*
310

Odposlechnuto
Eva Dítětová
 Po jednoduché dražbě 2 BT – 3 BT se
zahajitel – začátečník – chce zeptat svého partnera, co má dělat. „To nemůžete,
radit se s partnerem,“ říká soupeř.
„A mohl bych se alespoň poradit
s vámi?“ ptá se zahajitel. V

