Příští stanovy ČBS

Středoevropský pohár

Jan Volhejn

Petr Hebák, Tomáš Fořt

Milí bridžoví přátelé,
coby nově zvolené ústředí
Českého bridžového svazu
jsme dostali od říjnové
konference delegátů dva
úkoly: jednak svolat další konferenci delegátů do května 2003 a za druhé do té doby
připravit a prodiskutovat návrh nových
stanov ČBS.
Proč nové stanovy? Za posledních deset let
došlo již ke třem změnám stanov a na poslední konferenci delegátů byl předložen
návrh na několik dalších změn. To zřetelně
signalizuje, že aktuální praxe života ČBS
naráží na znění stanov. Zjevně také dozrálo
přesvědčení, že nestačí technické změny
stanov, ale že potřebujeme kvalitní stanovy
moderní sportovní organizace.
Vzhledem k tomu, že doba sedmi měsíců
není nijak dlouhá, byly práce na stanovách
již zahájeny; koordinuje je Petr Nesvadba.
Máte-li jakékoli náměty, případně můžete-li
s prací na stanovách pomoci, spojte se
s ním.
V současnosti vzniká návrh principů nových
stanov, který bude - kromě vašich námětů inspirován stanovami jiných českých sportovních svazů, zahraničních bridžových
svazů, EBL a WBF. Návrh principů bude
zveřejněn. Na jeho základě pak vznikne
návrh textu stanov, který počátkem dubna
dostanete k připomínkám.
Chtěli bychom předložit konferenci delegátů ke schválení text stanov, který pak nebude po léta zapotřebí měnit. Věřím, že nám
v tom budete podle svých možností nápomocni. V

16.-17.11.2002 proběhl v hotelu Olympic
první Středoevropský pohár. Zúčastnila se
čtyřčlenná družstva open, žen, seniorů,
a juniorů z Rakouska, Německa, Maďarska,
Polska a České republiky. Celkovým vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stala země, která získala ze všech kategorií dohromady (v rámci kategorií počítáno
týmově každý s každým) nejvíce vítězných
bodů. Ani soupeři, ani naše republika zápasy
nepodcenili, a tak byla na startu k vidění
opravdu známá jména.

Za českou republiku byli nominováni:
Open: Svoboda - Volhejn a Mráz – Kurka.
Ženy: Svobodová - Bahníková a Hnátová –
Erdeová. Senioři: Nosek - Doubravský
a Pokorná – Jansa. Junioři: Vozábal - Pěkný
a Martynek – Jelínek.
Celkové pořadí bylo lichotivé:
1. Polsko
266
(117)
2. Česká republika
250
( 65)
3. Německo
234
( -1)
4. Rakousko
221
( -82)
5. Maďarsko
219
( -99)
Nejlépe si vedli junioři, kteří skončili druzí,
slušně open a ladies, třetí. Nejhůře dopadli
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senioři, až pátí, ale všechny týmy skončily
jen s minimální ztrátou na prvního.

Poprvé
Sabine Auken
V roce 2003 mohou bridžisté celého světa
soutěžit na novém Otevřeném mistrovství
Evropy, které se koná 14.-28.června
v Mentonu v Palais de l’Evrope. Před jeho
začátkem vzpomíná světová mistryně Sabine
Auken na svůj první velký turnaj.

V butleru byli ve svých kategoriích vždy
z deseti párů Hnátová – Erdeová 1., Vozábal
– Pěkný 3., Martynek – Jelínek 4. a Volhejn
– Svoboda 4. Poděkování patří všem pomocníkům, hlavně Jelínkovi, Hradilovi,
Maškovi, Frabšovi a rozhodčímu Machátovi. Pomohli i další, například BKP materiálem.

Akce dopadla nad očekávání dobře
a levně s velmi kvalitním ubytováním v 4*
hotelu s velkým hracím sálem, jídlem
a nápoji v průběhu turnaje, s pěknou cenou
pro vítěze, busem po Praze: Hlavní je však
spokojenost
zahraničních
účastníků
a pochvaly z jejich strany. Bez sponzora,
který nechce být jmenován, by to však
uskutečnit nešlo, a tedy i jemu patří velké
poděkování. V
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Sabine Auken na 1.CEC v Praze
Bíle pláže, luxusní jachty, Miami Vice,
Don Johnson, modré oči. To vše si představovaly v roce 1986 dvě mladé německé
dívky při cestě do Miami Beach. Nic takového.
Esa, králové a dámy, piky, srdce, kára
a trefy a jak udělat co nejvíce zdvihů bylo
ale mnohem blíže k pravdě. Někdo
v Německé bridžové federaci uvěřil v naše
možnosti, možná doufali v budoucí medaile,
a tak poslali Danielu a mě na výlet do Mia-

mi. A tak jsme jely na naše první mistrovství světa plné očekávání.
V letadle do Miami jsme potkaly dva
mladé hochy z Anglie, jednoho vysokého
a hubeného a druhého malého s brýlemi.
Byli také na cestě na mistrovství, a tak jsme
trávili čas hraním bridže v zadní části letadla. Jejich jména byla Andrew Robson
a Glynn Liggins. Kdo by tušil, že o pár let
později to budou známí mezinárodní hráči
a Andy s Tonym Forresterem vytvoří dvojici, která bude dlouhou dobu kralovat na
turnajích.
Mé první setkání s americkým způsobem
života nebylo moc úspěšné. I když jsem se
pokoušela vyplnit formulář pro návštěvníky
USA co nejúplněji, ponechala jsem volné
místo mého pobytu ve státech. Prostě jsem
je neznala. Měli jsme bydlet společně se
dvěma přáteli z Německa, kteří již v Miami
byli, a měli nás na letišti vyzvednout. Imigrační úředník nebyl spokojen s mým vysvětlením a nechtěl mě pustit do země. To
mě doopravdy rozzlobilo: „Kde budu není
vaše starost! To je ta oslavovaná země svobody, nebo vězení!“ rozčílila jsem se. Nakonec mi dal povolení k pobytu po dobu
mistrovství a ani o den více, ale byl velmi
blízko rozhodnutí posadit mě na letadlo
zpátky do Německa.
Po dvou hodinách našli naši přátelé Georg
Nippgen a Jockel Bitchene východ z letiště
a dovezli nás bezpečně do našeho nového
domova na následujících 14 dní, Beekman
Suites Hotel, 9499 Collins Avenue, Bal
Harbour, Florida. Tam nás můžete jít hledat,
pane imigrační úředníku!
Zahájili jsme smíšenými páry, kde jsem
hrála s mým dobrým přítelem z Augsburgu
Andreasem Pawlikem, nejlépe vypadajícím
bridž hrajícím očním lékařem v Německu.

Jednou po mé obvyklé hloupé chybě vypadal můj partner trochu vzrušený. „Víš, proti
komu jsme zrovna hráli?“ ptal se. „To byl
Erick Rodwell.“ Pokývala jsem vědoucně,
ale ve skutečnosti jsem neměla tušení. Zcela
evidentně Eric Rodwell nebyl dvojník Don
Johnsona, ale kdo byl? O dva týdny později
se Erik Rodwell a Jeff Meckstroth stali novými světovými šampióny. Kdybych si mu
alespoň řekla o autogram, když jsem měla tu
šanci! Jediný další zážitek, který si z těchto
mixů pamatuji, bylo, že jsme chodili za
americkou dámou, která měla na nehtech
namalovány piky, srdce, kára a trefy
a končila pravidelně u každého stolu vždy
s pětiminutovým zpožděním. Moje chyby
nebyly hodné zapamatování, skončili jsme
daleko v poli, ale přesto jsem si užívala
každou minutu turnaje.
Další turnaj byly Rosenblum Teams, kde
jsme Dany já hráli s Hasi Gwinnerem
a Andreasem a dalším německým párem,
který byl známý svou nespolehlivostí. Nikdy
jste nevěděli, zda se ukáží na dalším kole,
nebo ne. Brzy jsme vypadli z knock-out
a hráli nekonečný švýcar. Do každého zápasu jsme ale nastupovali s rozhodnutím zvítězit. V jednom kole jsme hráli proti Angličanům, otci se synem, kterému bylo asi 14 let
a jehož dvojče hrálo na druhém stole. Jeho
bridž byl představivý a zcela jasně usoudil,
že jsme s Dany snadná kořist. Ukázat mu, že
nejsme dvě hihňající se děvčátka vyměňující
si obrázky svých chlapců, bylo tedy věcí
prestiže. Mimochodem jejich jméno bylo
Hackett. Kdo by si byl tehdy představil, že
o 15
let
později
se
zúčastníme
v Manchesteru svatby jeho bratra s naší
kolegyní z německého národního týmu?
V jedné chvíli byli naši kolegové v týmu
velmi rozrušení. „Další kolo hrajeme proti
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Brachmanovu týmu,“ šeptali rozrušeně do
našich uší. Jak jsme zjistili, Malcom Brachman byl proslulý sponzor z Texasu, který
dokonce vyhrál světový šampionát. Představa, že existuje taková věc jako bridžový
profesionál, který dostává velké sumy za
hraní bridže, nás nadchla. A zápas se vyvíjel
pro nás velmi dobře. Dany a já jsme sedli
proti Ronu Andersenovi a Marku Lairovi
a já jsem dostala:
♠A54
♥87
♦AQ84
♣A732
Dražba šla:
Západ
Sever
Lair
Sabine
pas
1♣
1 BT
pas
pas
2♥*
2 BT
pas

Východ
Andersen
1♥
2♦*
2♠
3 BT

Jih
Dany
pas
pas
pas
pas…

Partnerka zřejmě nemá mnoho vysokých
karet, a tak jsem vynesla ♦A.
♠A54
♥87
♦AQ84
♣A732
♠QJ86
♠K107
♥AQ42
♥K53
♦J3
♦K92
♣QJ4
♣K1098
♠932
♥J1096
♦10765
♣65
Daniela nadšeně namarkovala, že chce kárové pokračování, a ♦Q položila závazek.
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Na druhém stole vynesli malé káro, po kterém nemohla již obrana nijak zabránit hlavnímu hráči udělat devět zdvihů.
Další rozdání:
♠A
♥AK10863
♦AK10752
♣♠KQ4
♠J105
♥Q54
♥J7
♦96
♦843
♣KJ643
♣AQ1092
♠987632
♥92
♦QJ
♣875
Západ
Sever
Lair
Sabine
3♣
4♣
pas
5 BT1)
pas
7♣
pas
pas
1)
Dvě nejnižší barvy
2)
Stejně dlouhé

Východ
Andersen
5♣
pas
pas
pas

Jih
Dany
pas
6♣2)
7♦

Na druhém stole minuli soupeři tento jasný velký slem.
Čas běžel rychle a my jsme si užívali života s mezinárodním bridžem. Pořád bylo
kolem mnoho lidí a nikdy jsem se nenudili.
Je tu jeden francouzský hráč, který vypráví
každému, kdo to chce slyšet, i těm co nechtějí, že on nehraje proti dvěma soupeřům,
ale proti pěti. Jeho partner a spoluhráči
v týmu se počítají také. Říká se mu „the
cigar“, Francouzi mu říkají „enfant terrible“,
ale jeho pravé jméno je Paul Chemla. Nyní,
pokaždé když jej potkám v turnaji, je první
věc, na kterou se zeptá: „Jak se máš, děc-

ko?“ A když mě navštívil v Kodani na oběd,
řekl mi: „Kdybych měl rodinu a domov jako
ty, už bych nikdy nehrál bridž.“
Byli jsme jednou pozváni na koktail party
na luxusní jachtu multimilionářky Diany
Holtové, kde jsme potkali mnoho lidí. Byl
tam i Američan, který trval na tom, že mi
poví celý svůj životní příběh. Jeho jméno
bylo Alan Sontag.
A kdo říká, že neexistují atraktivní muži
hrající bridž? Jasně si vzpomínám na velmi
atraktivního mladého muže ze Středního
Východu. Dlouhé procházky po pláži
v měsíčním světle, dlouhé polibky na dobrou noc v recepci mého hotelu. Kradmé
pohledy okolo, zda není nikdo z mých přátel
nablízku a zda něco neviděl. Ach kdyby jen
zde nebyl přítel čekající na mě v Německu!
Začíná párový turnaj. Náš přítel “Schorsch” Nippgen se velmi rozčiluje. “Oni nás
šidí,” prohlašuje důrazně. “Pokaždé když
zahájí jeden v drahé, alertují odpověď 1 BT
a tvrdí, že je forcing. Pak se ale ukáže, že
měli jen 3 nebo 4 body.” Hoch, který v roce
1986 neslyšel o forsírujícím BT a byl přesvědčený, že musí ukazovat silný list, se stal
o 4 roky později v Ženevě světovým přeborníkem a přivezl Rosenblumův pohár
domů do Německa.
S Dany jsme si vedly velmi dobře
v ženských párech. Kvalifikovali jsme se do
semifinále, pak do finále mezi 28 nejlepších
párů a tam jsme skončily sedmé. To byl
trhák, byly jsme v sedmém nebi. A to měl
být konec a měly jsme se nyní vrátit do
každodenního normálního života? Zažijeme
někdy ještě tolik dobrodružství a radosti?

Následovalo ještě mnoho mistrovství
a každé bylo nová a vzrušující zkušenost.
Byla jsem v mnoha zemích a získala velké
porozumění pro jiné kultury a jiné národy.
Ale především jsem získala mnoho přátel,
které potkávám znovu, kdekoliv bridžový
cirkus rozloží svůj stan. V červnu roku 2003
budu v Mentonu na prvním Otevřeném
mistrovství Evropy. Potkám Vás tam také?
Když jsem připravovala tento článek,
chtěla jsem použít dvě rozdání z týmů, které
Ron Andersen popsal v bulletinu. Ale neuschovala jsem si kopie Miamských bulletinů, a tak jsem poslala mail Barrymu Rigalovi a zeptala se jej, zda by mi mohl pomoci,
nebo zda neví o někom takovém. O 4 hodiny
později mi jej poslal Tim Bourke
z Austrálie. Děkuji Time a Barry!
Pokud chcete objevit něco dalšího o Sabině a mnoha dalších hvězdách, navštivte
stránky www.ecatsbridge.com. V

ACBL Junior Camp
Pavel Cejnar
Tyto prázdniny se konal od 29.7. do 5.8.
ve Frostburgu, Maryland U.S.A. tábor pro
juniory pořádaný American Contract Bridge
League (ACBL). Pro velkou vzdálenost
poskytla World Bridge Federation, konkrétně výbor pro mládež vedený Panosem Gerontopoulosem, příspěvek na letenky pro
zájemce z Evropy. O možnosti zúčastnit se
jsem se dozvěděl až po Mistrovství Evropy
v Anglii v Torquay, asi týden před zahájením, ale když o tak náhlou příležitost už
nebyl moc zájem, vyměnil jsem si
s Panosem Gerontopoulosem a Stefanem
Beckem pár mailů po internetu (díky Zdeňku) a šel žádat na konzulát o víza. I když
normálně trvá udělení cca měsíc, naštěstí
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existuje i zrychlená procedura a těsně před
odletem jsem vízum dostal. Později jsem se
dozvěděl, že Poláci na tom byli stejně, když
šli žádat o vízum 3 dny předem.
Do Washingtonu D.C. jsem přiletěl
v sobotu jako jeden z prvních a na letišti na
mě čekal Stefan Beck spolu s Harley Bressem a odvezli mě do hotelu Marriot. Právě
se zde konalo mistrovství Severní Ameriky
(NABC) a ACBL si pronajala prakticky
celý hotel pro hráče bridže. Odjezd do tábora byl až v pondělí, a většina Evropanů
přilétala v neděli, takže mi Harley nabídl, ať
si zahraji na mistrovství, ale den k dobru
jsem radši strávil prohlídkou Washingtonu.
V pondělí nás autobus odvezl do Frostburgu
(asi 2 hodiny jízdy od Washingtonu), kde
jsme se ubytovali v univerzitním kempu.
Kromě nás tam byl také basebalový kemp
pro mládež (dětičky tak pod deset, co udrží
pálku), kemp příznivců popové kapely
a sjezd příznivců nějakého náboženství
z Indie a Íránu.
V pondělí večer nás Charlotte Blaiss,
ACBL's Director of Junior Programs, uvítala při zahajovací ceremonii. Postupně došlo
na představení členů Camp Staff a na představení všech účastníků. Za Evropany byl na
táboře Panos Gerontopoulos a Stefan Beck,
jeho zástupce (vicepresident) ve WBF výboru pro mládež. Zbytek tvořili výhradně
Američané, a to lidé žijící jenom bridžem.
Charlotte Blaiss, která celý kemp organizovala a řídila, Jeff Roman, jenž se živí jako
profesionální instruktor bridže a který dával
hlavně nám začátečníkům výborné lekce,
Jade Barrett, U.S. Junior Team coach, Blair
Seidler, Samuel Hirschmann a ještě asi tři
další. Juniorů nás tam bylo přes 70, z toho
16 Evropanů. Za Američany zmíním mistry
světa (z nich se kempu účastnil John Kra6

nyak, Joel Wooldridge a Joe Grue), kteří
jsou v současnosti US Team #2, protože
o víkendu před kempem je senzačně porazil
tým v sestavě Joon Pahk, Meredith Beck,
Robert Glickman, Lisa Burton, Lindsay
Pearlman, Xing Yuan, a tím si zajistil účast
na Mistrovství světa v Pekingu jako US
Team #1. Kromě Lindsay z týmu přijeli
všichni a za pozornost stojí hlavně jejich
věk, Meredith je 16 a je nejmladší Life Master v historii ACBL mezi ženami, Robertovi
je 17, Lise je 18, Lindsay je 17, Xing Yuan
má 16 a Joonovi je 23.
Z juniorů přijeli z Evropy výteční Poláci,
Lukasz Brede, který se stal juniorským mistrem Polska, Pjotr Dybicz, který trénoval
mládež na Mistrovství Evropy v Anglii,
a Daniel Mogilnicki. Z Itálie přijel čtyřčlenný tým, výherci přeboru středoškoláků. Dále
tam byli junioři z Nizozemí, Řecka a velmi
společenští Dánové (a Dánky). Kromě es se
do tábora dostali i obyčejní smrtelníci ze
všech koutů Spojených Států a i 2 úplní
začátečníci, kteří hráli bridž jen pár dní.
ACBL dělá mnoho pro popularitu bridže
v Americe (doufám, že jednou zvítězí nad
pokerem), a tak při večerním individuálu
dostali začátečníci bonus ve formě instruktorů, kteří na ně dohlíželi a učili je za hry. Na
mě při individuálu žádný instruktor nezbyl.
Kdyby mi radil třeba Jeff Roman, hrálo by
se určitě lépe. Musím navíc na sebe přiznat,
že SAYC jsem se učil v letadle, takže individuál na začátek byl velká loterie a studená
sprcha. Po skončení jsem se bavil s Pjotrem
Dybiczem a ten mě taky potěšil, když ovládal svůj tref a o SAYC se nějak nestaral.V individuálu se objevilo pár zajímavých
sehrávek, třeba:

Obě linky
♠Q9732
v první,
♥J107642
rozdával W ♦85
♣-♠K1064
♥A853
♦K9
♣A84
♠J
♥K
♦Q107643
♣109752
Západ Sever
1♣
3♥
5♥
5♠

♠A85
♥Q9
♦AJ2
♣KQJ63

Východ Jih
4 BT
pas
pas…
6♣

Dost párů padalo, ale předpokládejme kárový výnos po takové dražbě. Hlavní hráč
vezme v ruce a otestuje trefy esem. Když
Sever nepřizná, hlavní hráč si snapne káro
v ruce, pokračuje s trumfy a z ruky odhazuje
pik a srdce.
♠Q97
♥J107
♦-♣-♠A85
♠K106
♥Q9
♥A85
♦-♦-♣6
♣-♠J
♥K
♦Q73
♣10
Hlavní hráč vynese srdce k esu a vrátí srdce. Pokud Jih snapne, musí si dát pozor
a nevrátit káro. To by hlavní hráč snapnul
na stole, z ruky odhodil piku a zahrál squee-

ze v drahých proti Severu. Jih může pustit
hlavního hráče do ruky buď propuštěním
srdcové královny, nebo snapem a pikou
a přerušit tak komunikaci.
V jedné sehrávce Brian Meyer vynesl káro
a hlavní hráč začal pro něj nejvýhodnějším
způsobem hrát do šestikartové koncovky,
kromě toho že Brian a on si nechali o jednu
piku více a o jedno srdce míň.
V následující pozici hlavní hráč vynesl pikové eso a piku ke králi a Jih, Christian
Adib Gab Roufail, odhodil káro.
♠Q973
♥J10
♦-♣-♠A85
♠K1064
♥Q9
♥A8
♦-♦-♣6
♣-♠J
♥K
♦Q73
♣10
V dalším zdvihu vynesl třetí piku a Jih
odhodil srdcového krále. Brian pokračoval
zbylou pikou, hlavní hráč snapoval, Christian přesnapl a posbíral královnu a károvou
sedmičku – bez dvou.
Je tedy nějaká možnost jak uhrát závazek?
Během sehrávky se to nikomu nepodařilo,
ale v případě výnosu srdcového kluka
a toho, že z aukce z Michael’s cue-bidu
víme, že Sever bude mít 5-6 na drahých, by
hlavní hráč mohl uspět s tím, že na stole
propustí. Zahraje trumfové eso a zjistí špatné zprávy. Zahraje eso a krále kárového
a vytrumfuje. Jih se v posledním kole trumfů
dostane do zdvihu a do pozice:
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♠K106
♥85
♦9
♣--

♠Q97
♥1076
♦-♣--

♠85
♥Q
♦AJ
♣6

♠-♥-♦Q10764
♣10
Na trumfovou šestku Západ i Sever odhazují piky. Jih je nucen vynést káro do AJ
a nechat tak Východu dva kárové zdvihy, po
kterých na stole zbude pikový král a dvě
srdce. Co má Sever ? Pokud mu zbylo pouze jedno srdce, hlavní hráč vynese královnu
a karty v ruce budou vysoké, pokud jedna
pika, hlavní hráč zahraje ke králi a stůl bude
vysoký, perfektní criss-cross squeeze. Jih si
toho může být vědom a odházet všechny své
vysoké trefy při vytrumfování. Hlavní hráč
po posledním trumfu zahraje kárového
kluka a pokud Jih propustí, má 12 jistých
zdvihů, jinak dostane Sever do stejné situace jako předtím.
Typický program úterý, středy, pátku
a soboty začínal od 7-8:45 snídaní v jejich
univerzitním stravovacím zařízení, potom
bylo volno na sportovní aktivity (basketbal,
fotbal, frisbee, plavání...) a od 11:30 začínala lekce pro začátečníky, jak vypracovat
další zdvihy, kdy propouštět atd.
Následoval oběd opět v univerzitní jídelně. Používali švédské stoly a jídlo připravovali velmi důkladně. Hovězí, vepřové, drůbež, ryby, hamburgery, saláty, ovoce...
Kromě výtečných dezertů tam ještě stál
samoobslužný automat na zmrzlinu a taky
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dlouhá fronta dětí kolem něj. Až tehdy mi
konečně došlo, proč má tolik Američanů
problémy s nadváhou. Po obědě následovala
přednáška pro všechny, kde jsme rozebírali
věci jako licitace proti zahájení 1 NT nebo
co všechno může znamenat dražba typu
1♠-pas-2♠-pas-3♣-pas-?.
Ve 14:00 se začalo hrát. Do 18 probíhal
první turnaj, potom večeře, od 20 do 23:30
druhý turnaj. Hráli jsme všechno možné,
soutěž párů, Swiss, IMP týmy. Jedno
z pravidel bylo, že nikdo nesměl hrát 2x se
stejným hráčem, a člověk tak poznal hrozně
moc lidí. Od půlnoci se hrálo v odlehčeném
duchu, Roman Midnight Zip Swiss nebo
Beat the Staff Midnight Zip KO. Spát se šlo
až kolem třetí, čtvrté, ale první povinnou
věcí byla až přednáška v 13:15 a navíc speciálně pro nás organizátoři zřídili bufet pro
kontinentální snídaně s provozem od 9 do
11.
V sobotu během Swiss Teams Tournament se sehrávala tato partie:
NS v druhé ♠J64
rozdával N ♥43
♦A743
♣9432
♠AQ5
♠K1087
♥K75
♥A82
♦QJ102
♦K6
♣AKQ
♣J1075
♠932
♥QJ109
♦985
♣86
Joel Wooldridge použil trik proti soupeřům hrajícím DON’T, tzn. soupeřům bez
možnosti negativně kontrovat. Je to jedna
z mála partií, kdy soupeři mají na lince 32

FP a ani jeden z nich nedražil. Joel na Severu otevřel silným 1NT a Východ neměl
jinou možnost než pasovat (někdo hraje
kontra následované 2NT nahrazující otevírající 2NT). Flemming Clausen se rozhodl
pasovat místo transferu do 2♥, což by vrátilo Východ do dražby. Když Západ nedostal
podnět k znovuotevření dražby, zůstal závazek na 1NT a to bez 4, při obraně, která by
se určitě dala vylepšit. V druhé místnosti
sehráli 6NT.
Čtvrtek byl dost výjimečný, jeli jsme raftovat. Malá říčka Youghegheny asi hodinku
od kempu protékala nádhernou přírodou
a měla nazelenalou vodu s výhledem na
dno. Tak jako všude, organizátoři byli velmi
dobře připraveni na turisty a všech 75 juniorů a staff se bez problémů nalodili na šestimístné rafty doprovázené instruktory na
kajacích. Bylo to krásných 7 mil s obtížností
II, ale na to, že jsem raftoval poprvé
v životě, mně to připadalo akorát.
Neděle už byla ve znamení očekávaného
návratu a místo obvyklých sehrávek jsme
hledali poklad v areálu kempu a řešili různé
zapeklité (ne)bridžové problémy. Odpoledne probíhal Crazy Tournament, kdy si jeden
z nás vždy před každou hrou přečetl zvláštní
instrukce a musel se jimi řídit. V jedné hře
se například vůbec nesehrávalo, ale úkolem
dotyčného bylo donutit svého partnera, aby
použil v licitaci co nejvíce hlášek – piky,
srdce, kára, trefy, pas, kontra, rekontra – za
každou hlášku si připsali 100 bodů. Také
jsme sehrávali partii, kde zdvih brala druhá
nejvyšší karta. U jedné licitace se nesměli
2 lidé při licitaci dívat do karet. Konkrétně
já a hráčka po mé pravé straně, dealer. Iniciativně otevřela 1 NT, já jsem radši zapasoval, ale její partner jí potom zadražil Stayman...

Vítězný tým
Večer se konala honosná večeře
a vyhlašovali vítězové. V celkovém hodnocení výkonnosti vyhrál Lukasz Brede. Medaile se udělovaly za každý turnaj, za nalezení pokladu, dávala se trička, karty, reklamní předměty. Panos Gerontopoulos
formálně ukončil kemp a následovala ještě
Talent Show, kde mohl každý předvést něco
osobitého. Nikdo neměl samozřejmě nic
připraveno, a tak se improvizovalo. Jedna
z Dánek například ostříhala na jevišti Johna
Kranyaka, který o tom neměl ani potuchy.
Poláci zazpívali svoji lidovou píseň včetně
části zpívané ženskými hlasy.
V pondělí jsme se všichni rozloučili
a rozjeli se do všech koutů světa. Měl jsem
ještě nějaký čas do odletu, a tak jsem se
vrátil ještě do Washingtonu projet se kolem
White House, Capitolu, Washington Monument, Arlington Cemetery, Lincoln Memorial nebo Vietnam War’s Veteran Memorial.
Jsem rád, že jsem jel, protože nevím, kdy
ty lidi zase uvidím a je to fajn si zahrát proti
mistrům světa, a dozvědět sem tam nějaký
trik od lidí, kteří žijí bridžem pořád. V
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ME Juniorů 2002 (1)
Zdeněk Frabša ml.
Po strastiplné cestě se 7.7. dostavil náš
juniorský tým do Anglické Torquay, kde se
letos hrálo ME. Asi půl hodinky po příjezdu
nás čekal silný soupeř – Norsko. Hned první
partie přinesla velký zisk.
Rozdání 1 ♠95
zahajuje N ♥10
oba v první ♦K52
♣AQJ7543
♠7
♠AKQ1043
♥Q9842
♥K3
♦AQJ84
♦73
♣86
♣K102
♠J862
♥AJ765
♦1096
♣9
Otevřená:
Západ
Vozábal
3 BT
pas

Sever Východ Jih
Pulkrab
1♣
1♥
1♠!
pas
pas
kontra
pas
pas

Zavřená:
Západ Sever
Martynek
1♣
pas
4♠
pas
pas

Východ Jih
Jelínek
2 BT
pas
pas
kontra
pas

V otevřené místnosti se Jih rozhodl nabídnout svůj chabý čtyřlist pikový, přestože má
daleko kvalitnější barvu srdcovou, kterou
však dražil Východ. Pak ještě kontra, asi na
srdcový výnos. David (na obrázku) po vý10

nosu trefovou dámou udělal 12 zdvihů a s výsledkem
druhého
stolu
4♠x - 2 jsme získali
15 IMP. Bohužel
přišly i ztráty, například za 4♠ rekontra, kdy soupeř
splnil.
Celkový
výsledek 14:16 však
považuji za dobrý.
Další den nám los nachystal tři těžké zápasy.
Ráno proti Rusům, kde hrál i Krasnosselski,
který tak úspěšně reprezentoval i Open kategorii na Tenerife a letos v Salsomaggiore.
Výsledek 13:17 považuji za slušný. Odpolední zápas nás zastihl v nedbalkách, když
jsme utrpěli velkou prohru proti silným
Polákům. Je pravdou, že jsem poprvé nasadil nováčky této soutěže Milana Macuru
a Boba Vrkoče, ale i tak se mi prohra 5:25
zdá zbytečně veliká. Na soutěžích tohoto
druhu se ztracené body špatně dohání. Aby
toho nebylo málo, den jsme končili se Švédy. Konečně první výhra, i když jen hubená.
16:14 i přes několik chyb byl dobrý počin
a důkaz, že morálku družstva jen tak nějaká
prohra nezlomí. V

MEJ: Švédsko–ČR
Tomáš Fořt (podle materiálů z internetu)
Ve 4. kole ME se utkali naši junioři
s favorizovaným Švédskem. Naši spočítali
výsledek na 16:14, ale druhý den přišli Švédové a sportovně oznámili, že jedna krabice
byla chybně zapsána a výsledek je 17:13.

Hned v úvodu jsme padli ze slemu.
Rozdání 3
♠AQ
EW v druhé ♥AK764
rozdával S ♦Q93
♣QJ10
♠8754
♠J10932
♥9832
♥105
♦2
♦K1076
♣K932
♣84
♠K6
♥QJ
♦AJ854
♣A765
Východ Jih
Západ Sever
Upmark Martynek Cullin Jelínek
1♦
pas
pas
1♥
2♣
pas
pas
3 BT
2♠
pas
pas
4♦
4♠
pas
4 BT
pas
5♥
pas
pas…
6♦
Škoda, že naši neskončili v 6 BT, ale i tak
byla jejich dražba pokládána za jednu
z nejlepších v této partii. Na dvaceti stolech
totiž junioři předvedli až 20 (!) různých
dražeb, z toho však v polovině případů
nakonec skončili v 6 BT, mnohdy ovšem
pro nedostatek nástrojů k vydražení přesnějšího závazku.
Honza Martynek neměl lehké rozhodování.
Po partii je vždy jasněji vidět ty správné
argumenty, ale ♠AQ, ♣QJ10 a chybějící
trumfové J10 mohlo indikovat volbu poslední hlášky na 6 BT.
O 3 partie dále jsme 12 IMP naopak připsali
na své konto my.

Rozdání 6 ♠K108
oba v první ♥7654
rozdával E ♦Q95
♣K53
♠Q4
♥AK83
♦A4
♣AJ987
♠A9765
♥♦KJ107632
♣4

♠J32
♥QJ1092
♦8
♣Q1062

Západ Sever Východ Jih
Pulkrab Sivelind Vozábal Ericsson
2♥
2♠
pas
pas
4♥
4♠
kontra pas
pas
pas
Po moderních 2♥ Vozábala (3-8, pětilist)
Pulkrab odvážně okontroval soupeřovu hru.
Nemohu se však ubránit dojmu, že přeci jen
spoléhal na nějaké srdcové zdvihy. Po srdcovém výnosu měl hlavní hráč 10 zdvihů
shora. Naštěstí se hlavní hráč obával ještě
problémů v trumfech a hned po snapnutí
srdce zahrál pik do desítky. To už Vozábal
zahrál káro a vydražitel jednou spadl. Na
druhém stole zahráli naši piky shora
a splnili.
V partii 8 ještě vydražili a splnili Švédové
6♠ po ne zcela pochopitelné dražbě proložené váháním, ale rozhodčí uznali, že vše je
v pořádku, a tak tratíme 11 IMP.
V
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Velká cena Prahy
Tomáš Fořt
Velká cena Prahy se konečně začíná stávat
důstojnou soutěží srovnatelnou s největšími
velkými cenami v republice. 65 dvojic,
důstojné prostředí, vysoké ceny a sklo jako
věcné ceny. Značně pomohli sponzoři hotel
ATOL a sázková kancelář CHANCE. Záporem byla snad jen tradiční malá účast mimopražských párů - kromě Východočechů,
kteří přijeli v dostatečném množství a kvalitě - letos však více než nahrazená zahraničními dvojicemi. Ozdobou turnaje byli reprezentanti svých zemí – mistr světa
a dlouholetý reprezentant Rakouska Jan
Fučík, reprezentant Německa Neklan Chmelík, reprezentant Chorvatska Pavo Marinkovič, a to nemluvím o českých reprezentantech a především o českých juniorských
reprezentantech. Ti poslední udělali všem
(kromě svých soupeřů) radost a je vidět, že
práce, která do nich byla v posledních letech
vložená, se úročí. Kromě vítězů se ještě na
skvělém 5. místě udržela juniorská dvojice
Janková – Nymš a ani ostatní dvojice nedělaly ostudu.

Vítězové turnaje
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Pořadí bylo již v minulé Revue, takže znovu
jen připomenu první 3 dvojice.
1. Petr Jelínek – Jan Martynek
60.72
2. M. Majewski – K. Sztompke
59.06
3. Eva Bahníková - Otakar Svoboda 58.75
Techniku v beznadějné situaci předvedl Jiří
Kopřiva, když splnil 4♥ v následujícím
rozdání.
Rozdání 12 ♠K108532
NS v druhé ♥A
rozdával W ♦7
♣Q8743
♠AJ96
♠Q4
♥J104
♥Q963
♦AKJ108
♦54
♣J
♣A10965
♠7
♥K8752
♦Q9632
♣K2
Po dražbě:
Západ Sever
Kopřiva
pas
2♠1)
pas
pas
pas
3♥
1)
piky + levná
2)
vyber levnou

Východ
Zouchová
pas
3♦
4♥

Jih
3♣2)
pas
pas…

Proti sympatické polské dvojici zadražil
Jirka odvážné (jak sám říká – kontroverzní)
3♥ a partnerka jej nekompromisně dorazila
do 4♥. Všichni zapasovali a Sever vynesl
malý pik. Dejme slovo Jirkovi:
Rozloha je v podstatě zřejmá, i když nijak
povzbudivá. Sever má 6 piků (plyne
z opravy Jihu do 3♣) a 5 trefů. Dále má
jedno až dvě srdce určitě s figurou (spíše

s A), neboť nepřišlo kontra. Závazek není
úplně beznadějný, ale bude potřebovat drobné chybičky soupeřů. Po této analýze již
hraji rychle. Pik pouštím do dámy, Jih přidává 7, a následuje pik zpět. I když bych
mohl dát 9, impasuji klukem, aby bylo zřejmé, že mám dubla. Jih přebíjí trumfem
a hraje zpět malý tref. Beru esem a snapem
malého trefu jdu na stůl, Jih přidává krále.
Stahuji karové eso a hraji pikové eso. Nyní
je první kritický okamžik. Jih odhazuje
káro, což potřebuji. Zahazuji také káro
a hraji károvou 10 se stolu. Opět drobná
chybička soupeře, který dává malou, a já
zahazuji tref. Sever bere trumfovým esem
a už stačí jen další drobná chybička soupeřky. I ta nastala, neboť pokračuje malým
trefem. V této chvíli již je závazek doma.
Dávám se stolu trumfovou desítku, soupeř
sice přebíjí trumfovým králem a trumfuje
zpět, ale to již je pozdě. Docházím trumfovým klukem na stůl, na kárové eso zahazuji
poslední tref z ruky, snapuji piku trumfovou
6 a zbývají mi v ruce dva vysoké trumfy
Q9.
Většinou popisuji pěkné sehrávky a obrany,
ale v posledním kole jsme měli několik
hezkých dražeb, takže tady jsou:
3. kolo
♠J2
rozdání 3
♥7542
EW v druhé ♦A10985
rozdával S
♣87
♠10976543
♠KQ8
♥K6
♥AQ103
♦♦QJ764
♣AQ32
♣J
♠A
♥J98
♦K32
♣K109654

Západ
Dítětová
kontra
3♣
4♠

Sever Východ Jih
Dostál Fořt
Saudek
1♣
pas
pas
2♠
pas
pas
3♠
pas
pas…
6♠

2♠ ukazovalo 9-11 a výzvu, jde sice
o podlicitování, ale s rozlohovou kartou
přílišné nebezpečí propasování nehrozí. 3♣
potvrzovalo 3-listý fit a ukazovalo rezervu.
3♠ byl již forcing, a tedy alespoň pokus
o slem. Po 4♠, ohraničující sílu listu kolem
15 bodů, jsem zrezignoval z vyšších ambicí
a položil 6♠. Vše vypadlo, a tak skvízy
nebyly třeba. Překvapivě šlo o top jen jednou dělený.
3. kolo
rozdání 9
EW v druhé
rozdával N
♠J1043
♥Q3
♦Q94
♣KQ54

♠Q
♥AJ9754
♦K82
♣1076

♠K8652
♥6
♦A107
♣J832

Západ Sever
Dítětová Erdeová
2♦
2 BT
pas
Pas
3♠

♠A97
♥K1082
♦J653
♣A9

Východ
Fořt
kontra
3♣
3 BT

Jih
Lauer
pas
pas
pas…

Kontra ukazovalo slabý BT nebo velmi
silnou kartu, 2 BT byl modifikovaný Lebenshol, který sliboval umírněné hodnoty (ko13

lem 9 bodů), 3♣ při slabém BT povinné
a 3♠ 4-list. Bodů máme asi jen kolem
21-22, ale vše sedí, piky za pikami, srdce za
srdcemi, výnos jde do tmy, vše říká, že je
čas přitvrdit. Položil jsem 3 BT a partnerka
je bez problémů splnila. Opět pěkný top.

3. kolo
rozdání 22
EW v druhé
rozdával E
♠J963
♥Q
♦KQ54
♣KJ3

♠K4
♥KJ4
♦J762
♣Q985

♠10875
♥1097653
♦98
♣4

Západ Sever
Dítětová Malá
pas
pas
1♦
pas
3♣
pas
5♦
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Východ
Fořt
1♣
2 BT
4 BT
6♣

♠AQ2
♥A82
♦A3
♣A10762

Jih
Vondráčková
pas
pas
pas
pas…

A znovu dohodnuté dražební metody pomohly vylicitovat levný slem, který překvapivě většina hráčů minula.
2 BT ukazují 18-20 bodů, pravidelnou rozlohu a jsou již forcing do hry. 3♣ pak jsou
třílistý fit a samozřejmě pokus o slem. Trefy
se sice špatně dělí, ale vše více než vynahrazuje šťastná rozloha piků.

Organizátoři odvedli dobrou práci a je téměř
jisté, že spokojení čeští i zahraniční hráči
(Polsko, Chorvatsko, Německo, Rakousko,
Anglie, Rusko) přivedou příští rok i své
přátele na kvalitní turnaj a prohlídku podzimní Prahy.

V

Transfery po BT (5)
Vladimír Machát
Oceňování
Možná jste si všimli, že sice popisujeme
dražbu po zahájení ve sféře 16-18 HB, ale
v příkladech se objevují 15-bodové listy:
♠Q72
♥K97
♦AJ108
♣KQ6
Nedostatek jednoho bodu je v konkrétním
případě vždy nějak kompenzován –
v uvedeném případě produktivním sledem
♦AJ108. Nominálně máte v kárech jen
5 HB, ale najdete-li na stole ♦932 a nějaké
vstupy, máte 75% šanci na 3 zdvihy –
a jindy budete nuceni na 3 zdvihy vyplýtvat
9 nebo 10 HB.
V následujících listech není co zhodnocovat, ale listy se určitě do zahájení 1BT kvalifikují:
♠Q72
♠K72
♥KQ97
♥QJ
♦A108
♦KQ853
♣KQ6
♣KQ6
Jsou-li vaše hodnoty roztříštěné, lze počítat
s tím, že do všech závazků nebudou mít
plnou hodnotu.
♠Q73
♥KQJ642
♦6
♣AQ6
(a)
Porovnejte,
dené listy:

♠Q73
♠AJ6
♠AKJ6
♥KQJ642 ♥A1085 ♥A8
♦AJ6
♦KQ9 ♦10853
♣6
♣J95
♣K95
(b)
(1)
(2)
jak se vzájemně doplňují uve-

Listy (1) i (2) obsahují 15 HB, ale jsou kvalifikovatelné jako 16-18. V prvém případě
především díky desítkám a devítkám ve
spojení s vyššími honéry, v druhém případě
díky množství es a králů. List (2) obsahuje
dvě esa a dva krále, což je tolik, kolik obsahuje průměrný 20-bodový list. Jaké jsou
možnosti obou listů:
V kombinaci (a)-(1) je do slemu hodně daleko. A to přesto, že spojené listy obsahují
10-kartový fit. Problém je v tom, že proti
kárové krátkosti jsou duplicitní hodnoty ♦KQ.
Kombinace (a)-(2) dává slem s rezervou trefová dáma není do slemu vůbec potřeba.
A to přesto, že fit je jen 8-kartový. Důvodem
je to, že proti kárové krátkosti nejsou žádné
body. Takové ideální situaci říkáme úplné
vyloučení. Příznivé je také to, že list (2)
obsahuje nadprůměrné množství es a králů.
Také v kombinaci (b)-(1) je ve spojených
listech vyloučení, tentokrát trefové. Slem
však není dobrý. Je to tím, že dvě boční
barvy jsou rozděleny 3-3. Varovným signálem je rozloha 4333 Východu.
V kombinaci (b)-(2) nelze o slemu hovořit –
chybí vyloučení.
Zrekapitulujme: zahájíte 1 BT a Váš partner
podnikne slemový pokus v barvě. Slemový
pokus přijměte, jestliže jsou splněny následující podmínky, nebo alespoň podstatná
většina z nich:
 najdete adekvátní fit
 najdete vyloučení
 máte alespoň mírně nadprůměrný
počet es a králů
 máte rozlohu jinou než 4333
Jak zjistíte vyloučení? Jedině tak, že partner
oznámí svoji krátkou barvu. Po transferech
na drahou barvu k tomu slouží hláška skokem v nové barvě:
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1BT - 2♦
2♥ - 3♠/4♣/♦

1BT - 2♥
2♠ - 4♣/♦/♥

Po transferech na levnou barvu umíme
oznámit krátkost v drahé barvě také. Draží
se přímo krátká barva na 3.stupni:
1BT - 2♠
3♣ - 3♥/♠

1BT - 3♣
3♦ - 3♥/♠

Důležité je oznámit drahou krátkost pod
úrovní 3BT. Pak lze takto odpovídajícím
dražit i listy, které se přímo nekvalifikují
jako pokus o slem, ale umožní partnerovi
posoudit, zda 3BT budou vhodným závazkem:
♠K87
♠K87
♠AQ109 ♠AQJ
♥3
♥3
♥Q962 ♥Q96
♦A98764 ♦A98764 ♦KJ3
♦K10
♣QJ9
♣KQ9 ♣A6
♣A10532
(a)
(b)
(1)
(2)
S listem (a) mnoho praktických hráčů skočí
na 3BT. Jiní použijí 2♣ (Stayman) a po
odpovědi 2♥ draží 3BT, po odpovědi 2♠
draží 4♠ a po 2♦ draží 5♦. Je to chytrý
plán, který zvyšuje šanci nalezení správného
celoherního závazku. Odpověď 2♥ zvyšuje
šanci, že zahajitel srdce do BT dobře drží,
a i když tomu tak není, může obránce odradit od výnosu „do dražené barvy“. Opravdu
je tento plán tak dobrý? Pokud hláška 2♣
(Stayman) slibuje drahý 4-list, zahajitel
může opravit 3BT do 4♠ s jakýmkoli pikovým 4-listem, tedy i s barvou slabou pro
závazek na 7 trumfů. Nevelká počítačová
simulace ukázala, že proti listu (a) měl závazek 3BT průměrnou šanci splnění 71%
a závazek 5♦ 75%. Závazek 4♠ byl optimální asi v 11% a 5♣ asi v 7% případů,
zatímco 6♦ mělo průměrnou šanci ke splnění 22%.
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V našem schéma odpovídající ukáže svůj list
přesněji a zahajitel může učinit kvalifikované rozhodnutí. Ve sledu 1BT - 3♣ - 3♦ - 3♥
předpokládá zahajitel list typu a). S listem
(1) nabídne piky jako závazek do hry hláškou 3♠ a odpovídající je akceptuje hláškou
4♠. S listem (2) nabídne barvu do hry hláškou 4♣. Je-li odpovídající silnější a má list
směřující do slemu, např. list (b), může se
ještě projevit. Zapasuje zahajitelovy 3BT,
ale po ostatních hláškách, které vylučují
kumulaci bodů proti srdcové krátkosti, učiní
ještě jeden pokus, v případě (1)-(b) např.
1BT - 3♣ - 3♦ - 3♥ - 3♠ - 4♣. Počítačová
simulace ukázala, že proti listu (b) mělo 6♦
průměrnou šanci ke splnění 42%.
Proč je ve sledu 1BT - 2♠ - 3♣ - 3♦ nová
barva přirozená, zatímco ve sledu 1BT - 2♠
- 3♣ - 3♥ je nová barva krátkost? Za prvé
proto, že oznámení drahé krátkosti je důležitější než levné krátkosti, zejména na cestě do
3BT ve smyslu hledání držení, protože na
rozdíl od drahé barvy zahajitel bude
v mnoha případech držet levnou barvu délkou. Za druhé, trefovou krátkost neumíme
vhodně oznámit. Za třetí, takto navržené
dražební sledy jsou kompaktnější – dávají
více dražebního prostoru tam, kde je to více
potřebné.
Minimum slemové dražby
Do této chvíle jsme se vlastní slemové dražbě věnovali jen okrajově. V této sérii článků
je hodně prostoru věnováno základním metodám. Jakákoli seriózní pasáž o slemové
dražbě se nutně musí zabývat pojmem cuebid. Cue-bidy je obsáhlé téma a vydalo by
nejméně na stejný rozsah jako celá tato
série. Spokojíme se pouze s definicí, která
říká, že cue-bid je (po nalezení trumfové
shody) konvenční oznámení kontroly (esa,

krále, šikeny, singla) v boční barvě, potvrzující nebo upřesňující zájem o slem, zpravidla označující další rezervu. Podle této
definice budeme považovat za cue-bid,
potvrzující nalezení fitu a oznámení zájmu o
slem, hlášky odpovídajícího ve druhém kole
dražby ve sledech:
1BT - 2♣
1BT - 2♣
2♥ - 3♠/4♣/♦
2♠ - 4♣/♦/♥
Nebudeme se zabývat podrobnými pravidly
pro použití cue-bidů. Pouze řekneme, že
zahajitel v odpovědi na cue-bid:
 s minimálním listem se vrátí na
barvu shody na nejbližším stupni
 s maximálním listem odpoví nejbližším cue-bidem
Můžete si definovat svůj vlastní styl cuebidů. Můžete například dohodnout, že vždy
první z uvedených hlášek (1BT - 2♣ - 2♥ 3♠) je pouze konvenční oznámení fitu
a zájmu o slem, zatímco další uvedené hlášky jsou navíc v zásadě přirozené.
Cue-bidy můžeme použít také v mnoha
dalších sledech:

Pravidlo, které jednoduše definuje, kdy jsou
4BT kvantitativní a kdy jsou dotazem na
klíčové figury, zní:
Jakmile partner oznámil fit v mojí barvě,
moje 4BT jsou dotazem na klíčové figury.
Naopak 4BT jsou kvantitativní, pokud
k oznámení fitu nedošlo. Podle tohoto pravidla určete, zda 4BT jsou dotazem na klíčové
figury
nebo
kvantitativní
v následujících sledech:
1BT – 2♠
3♣ – 4BT
3BT – 4BT
(a)

1BT – 2♠
3♣ – 3♠
4♦ – 4BT
(b)

1BT – 2♠
3♣ – 3♠
4♥ – 4BT
(d)

1BT – 2♠
3♣ – 3♠
3BT – 4♦
(c)

1BT – 2♠
3♣ – 4♣
4♥ – 4BT
(e)

(a) Kvantitativní. K oznámení fitu nedošlo.
(b) Kvantitativní. K oznámení fitu nedošlo.
(c) 3♠ je krátkost, 4♦ jsou barvou do hry,
4BT jsou dotazem na klíčové figury.

1BT–2♠ 1BT–3♦ 1BT – 2♣ 1BT–2♦
3♣ – 3♦ 4♣/♦– 2♦/♥/♠–3♣ 2♥ – 2♠
4♣/♦ –
3♠ –
a)
b)
c)
d)

(d) 4♦ jsou dalším pokusem o slem, který
zahajitel akceptoval cue-bidem 4♥,
a umožnil tak položit dotaz na klíčové
figury.

Hráč často draží cue-bid proto, aby mohl
partner přejít k dotazu na klíčové figury
pomocí hlášky 4BT. Připomínáme, že 4BT
ve sledech

(e) Stejné jako (d). 4♣ jsou naturální
a forsující, 4♥ je cue-bid.

1BT – 2♣
2♦/♥/♠ – 4BT

Vysvětlivky k následujícím tabulkám:
FG
forcing to game, příkaz do hry
INV
invitující
V

jsou kvantitativní, invitující do 6BT,
a neznamenají dotaz na klíčové figury.
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Dražba po 1BT - rekapitulace
Sled
1BT – 2♣
1BT – 2♦

Význam
Stayman, dotaz na drahý 4-list
Transfer na srdce, 5+list

1BT – 2♥

Transfer na piky, 5+list

1BT – 2♠

Transfer na trefy (6+list),
v levných nebo 5+trefů, 4 kára

1BT – 3♣

Transfer na kára, 6+list

1BT – 3♦

FG, 5+kár, 4+trefy

Pokračování odpovídajícím
viz následující tabulka
2♠
FG, 4+list
3♣/♦ FG, 4+ list
3♥
INV, 6+list
3♠/4♣/♦ krátkost (autosplinter)
BT
kvantitativní
3♣/♦ FG, 4+ list
3♥
INV, 55+ v drahých
3♠
INV, 6+list
4♣/♦/♥ krátkost (autosplinter)
BT
kvantitativní
55 3♦
FG, 5+trefů, 4(+) kára
3♥/♠ krátkost, 1-barevný list
4♣
FG, výzva ke cue-bidům
4BT kvantitativní
3♥/♠/4♣ cue-bid, obvykle krátkost
4♦
FG, výzva ke cue-bidům
4BT kvantitativní
4♣/♦ FG, výzva ke cue-bidům
4BT kvantitativní

Neurčeno
1BT – 3♥/♠
Gerber, dotaz na esa
1BT – 4♣
Transfer na srdce, 6+list
1BT – 4♦
Transfer na piky, 6+list
1BT – 4♥
1BT – 4BT
Kvantitativní, invit do 6 (BT)
1BT – 5BT
Kvantitativní, invit do 7 (BT)
Dražba ve sledu 1BT – 2♣
1.kolo
1BT – 2♣

Rebid
1BT – 2♣ – 2♦

1BT – 2♣

1BT – 2♣ – 2♥

1BT – 2♣

1BT – 2♣ – 2♠
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2.kolo
2♥/♠ INV, 54 v drahých
3♣/♦ FG, zpravidla 5+list
3♥ FG, 5+piků, 4 srdce
2♠
FG, 4-list
3♣/♦ FG, zpravidla 5+list
3♥
INV, 4-list
3♠/4♣/♦ cue-bid
3♣/♦ FG, zpravidla 5+list
3♠
INV, 4-list
4♣/♦/♥ cue-bid

4BT dotaz na klíčové figury
4BT dotaz na klíčové figury
pas = odmítnutí pokusu o 6
6BT = odmítnutí pokusu o 7
Poznámka (2.kolo)
Všechny hlášky v BT jsou kvantitativní,
indikují vyváženou rozlohu s 1 nebo
2 drahými 4-listy
Všechny hlášky v BT jsou kvantitativní,
indikují vyváženou rozlohu s opačným
drahým 4-listem
Všechny hlášky v BT jsou kvantitativní,
indikují vyváženou rozlohu s opačným
drahým 4-listem

Lámejte si hlavu
s námi – řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
Situace je vážná. Zdá se, že nic nezabrání
soupeřům udělat dva kárové zdvihy. Máte
sice shoz na trefy, ale jen jeden přechod na
stůl.
♠Q104
♥742
♦J732
♣KQ8
♠93
♠J8765
♥1053
♥J
♦Q1094
♦8
♣J654
♣A109732
♠AK2
♥AKQ986
♦AK65
♣Když před mnoha a mnoha lety sehrával tuto
partii Charles Goren, nalezl řešení. Odehrál
♠A a pak impasoval piky do 10. Na ♣K
zahodil ♠K a Západ jej musel pustit na stůl.
A kolik myslíte, že na tak brilantním zahrání
v týmech bral? Na druhém stole vydražili
soupeři 7♥ a Západ vynesl ♣A. Ztráta činila
13 IMP.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci, abyste
získali co nejvíce zdvihů?
♠5432
♠AK109

Jde o poměrně častý motiv kombinace trumfové barvy. Při 7 nebo 8 kartách je největší
šance zahrát do devítky. Pokud sedí, nebo
Východ přidá figuru, přejdeme na stůl
a opakujeme impas. Pokud by první zdvih
vzal západ, odehrajeme jednu velkou figuru
a opakujeme impas.
S 9 kartami se ale pravděpodobnosti mění.
Správné je odehrát nejprve eso, a pokud ze
Západu vypadne figura, podle pravidla omezeného výběru impasovat v druhém kole.
Problém 3
Nabízí se zahrát po prvním káru srdce do
krále, a pokud nesedí, zbývá ještě expas do
kluka a možnost snapu. Splníme také, pokud
sedí pikový král. Ale jako ve zlém snu, nic
nesedí a při běžné sehrávce jednou padneme.
Nalezli jste řešení, kterým se proti všem
nepříjemnostem pojistíte?
♠J4
♥K4
♦J10876
♣A764
♠K9
♠2
♥Q1087
♥A965
♦K95
♦Q432
♣KQ93
♣J1082
♠AQ1087653
♥J32
♦A
♣5
Když sehrával tuto partii Giorgio Belladonna, přešel v druhém zdvihu na ♣A a zahrál
♥4 ze stolu!. Pokud by vzal zdvih Východ,
má již Belladonna vypracovaný desátý zdvih
v srdcích. Pokud jej vezme Západ, nemůže
trumfnout a nic již nezabrání hlavnímu hráči
v srdcovém snapu. Jak prosté milý Watsone.
V
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Jeden bez trumfů se
silou v rozmezí 4 bodů
Elmar Pientka
Rozmezí 4 bodů se vyskytuje v Limitu
18-21, Římském trefu 17-20. Může se použít
i v Precisionu 12-15 a nemusí se pak zahajovat 1♦ na dubl. Použití má i v Wspólnym
Jeziku se (14) - 17 (14 „dobrých“ – se středními hodnotami). Úplně stejně schéma
v tomto systému je po:
1♣ - 1♦
1NT
18-21
2NT
22-23
Při oznamování min a max po 1NT se rozliší
pravidelné rozlohy v rozmezí jen 2 bodů.
S transfery není problém. Je nutná úprava
dotazu 2♣, který musí být se semipozitivní
silou a aspoň jednou drahou, nebo silnějším
listem. Po sledu jsou:
1NT - 2♣
2♦
minimum bez 4♥nevylučuje 4♠
2♥
minimum s 4♥ nevylučuje 4♠
2♠
maximum - jakékoliv 4432
2NT
maximum - jakékoliv 4333
3♣,♦ maximum - 5list
výjimečně:
3♥,♠ maximum – 5-list, všechny body
v krátkých barvách.
3NT
maximum – 6-list levný, všechny
body v krátkých barvách.
1NT 2♦ -

2♣
neforsující
2♠, 2NT
3 v barvě
5+, pokus o slem
2♥
dotaz
(pokračování jako po maximu, kde však
nemůže být drahý 5-list).
1NT 2♥ 20

2♣
pas, 2♠

neforsující

3 v barvě
5+, pokus o slem
2 NT
dotaz
(odpovědi přirozené, 3♥- silný 4-list, 3NT rozložené body)
1NT - 2♣
2♠ - 2NT

dotaz
3♣ 4list a pak 3♦ dotaz po
druhé barvě
3♦,♥,♠ zbylé barvy do
„kolečka“ (♦♥, ♥♠, ♠♦)
jako po Wilkoszovi
3 v barvě 5♣list, pokus o slem

1NT - 2♣
2NT - 3♦, ♥, ♠, NT =+ 5♣ pokus o slem
3♣ -dotaz na 4list V

Standard American (4)
Petr Hebák
Reakce zahajitele po zahájení 1 v drahé
a odpovědi partnera bez zásahu soupeřů
ad a) Po jednoduchém zvýšení (1♥ − 2♥,
1♠ − 2♠) záleží na způsobu dohod
s partnerem. Každopádně je možné pasovat
s minimem (12 až 13 FB někdy i se 14 FB
při 7 ZZ), ukázat sílu aspoň na výzvu (určitě
od 15 FB i se 6 ZZ, ale i se 14 FB při 5 ZZ),
skočit na hru při maximu bez krátkosti (určitě od 18 FB, ale i se 17 FB při 4 ZZ) anebo
ukázat maximum a krátkost skokem v nové
barvě. Výzvu je možné dát (1) v barvě, ve
které chceme potřebujeme pomoc anebo (2)
v barvě, ve které bychom naopak uvítali,
kdyby partner nejlépe nic neměl a pěknou
možností výzvy do hry i při úvahách o slemu
je (3) relé (2♠ na 2♥ a 2BT na 2♠) podle
Kokishe, které žádá partnera, aby licitoval
svoji nejbližší barvu, ve které je ochoten
přijmout výzvu. Partner pak může navíc
rovnou (s úplným maximem na zvýšení)

skočit na hru anebo s minimem výzvu jednoznačně odmítnout licitací barvy zahájení na
3. stupni. Zahajiteli to dává ještě možnost
používat relé + 1 (2BT na 2♥ a 3♣ na 2♠)
jako výzvu při dobré kvalitě trumfové podpory a zbývající nové barvy v pořadí (3♣,
3♦ na 2♥ a 3♦, 3♥ na 2♠) pro ukázání
druhého pětilistu. Zvýšení barvy zahájení na
3. stupeň (říká se 123 STOP) je preventivní
a je to třeba alertovat!
ad b) Po preventivním zvýšení skokem (1♥
− 3♥, 1♠ − 3♠) se očekává pas, ale je možné pokračovat s úplným maximem či
z preventivních důvodů. Každopádně však
musí zahajitel alertovat!
ad c) Po smíšeném zvýšení skokem na 3♣ je
možné stopovat v barvě zahájení na
3. stupni, dát výzvu 3♦, ukázat krátkost
skokem v nové barvě při zájmu o slem či
rovnou skočit na hru bez zájmu o slem.V

Licitační soutěž
Vladimír Machát, Tomáš Fořt
Problém 1
Oba v 2., dealer: S, týmy
W
N
E
S
1♥ (5-list)
pas
pas
2♦(7-11) 2♥
pas
pas
2♠
pas
?
W: ♠Q962 ♥A852 ♦A7 ♣K95
Problém 2
NS v 2., dealer: W, týmy
W
1♦
2♥
pas

N
pas
pas
?

E
1♥
4♥

S
1♠
pas

N: ♠62 ♥KJ987 ♦765 ♣432

Problém 3
NS v 2., dealer: S, týmy
W

N

E

4♠

4 BT

pas

S
1♦
?

S: ♠Q98 ♥K ♦AK1092 ♣9542
Odpovědi:
1.
2.
3.
Problém
pas
Vozábal
4♠
5♣
pas
kontra 5♣
Svoboda
pas
Filip
4♠
5♥
pas
Hlaváč
4♠
5♦
pas
Martynek ml. 3♥
5♣
Martynek st. 4 BT pas
5♣
pas
Sedlář
4♠
5♦
pas
Čtenáři
4♠
5♦
Problém 1
David Vozábal:
4♠. Co jiného?
Otakar Svoboda:
Pas je podle mého názoru evidentní hláška bez alternativy. Cokoliv jiného popírá princip balancování a zákonitě v budoucnu povede k snížené agresivitě v podobných situacích. List partnera může být např.:
♠Axxx ♥xx ♦K109xx ♣Jx
Anatol Filip:
4♠. Teď mám minimálně na jednu hlášku.
Partner jistě v mém listě nějaké body očekává, jenomže všechny moje body nečekaně
hrají. Partnerova dražba je konzistentní
s KJxx, x, KQxxxx, xx. Nevím, jak by se
rozhodoval, kdybych zvýšil jenom na 3♠.
V týmech si sotva mohu dovolit nedražit
možnou hru v druhé.
Roman Hlaváč:
4♠. Předpokládám, že partner je obeznámen
s mým stylem dražby a ví, že s takovou
kartou budu 2x pasovat (v reálu bych dal
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v 1. kole pobídkové kontra). Takže pokud je
moc silný (tzn. aspoň 14 ostrých bodů)
s dobrou rozlohou, moji hlášku nezapasuje.
Pokud není, pak má 6-4 nebo aspoň 10 bodů,
takže hru by měl splnit.
Jan Martynek mladší:
3♥. Partner je sice limitován tím, že nedal
v prvním kole kontra, ale šance na slem tu
pořád jsou. Podle mě bych už hláškou 3♥
měl slibovat plný pikový fit a list nevhodný
pro kontra v 1. kole (pobídkové) a v kole
druhém (traping-pas). Velmi obtížně si představuji list, se kterým bych chtěl po svém
prvním pasu chtít hrát 3BT s partnerovou
(nepravděpodobnou) zádrží.
Jan Martynek starší:
4 BT. Všechny body mám skvělé, mohou ale
chybět dvě esa. I když partner nedal kontra,
tak něco mít musí.
Jaroslav Sedlář:
4♠. Je šance,že partner má singl srdce. Pak
by mohl stačit například list:
♠Axxx ♥x ♦KQxxxx ♣xx
Čtenáři:
Začínají se množit odpovědi expertů typu
„Co jiného“, „Bez alternativy“ bohužel
s rozdílnými hláškami. Je tedy zřejmé, že
problém není tak jednoduchý a velmi záleží
na stylu a disciplíně hry. To se ukázalo také
v odpovědích čtenářů, kde sice převládaly
4♠, ale nechyběly ani 3♠, 3♥ a 4♥.
Problém 2
Problém je ze života, předhodil mi jej Ota
Svoboda a kontra vedlo v této partii ke splnění závazku.
David Vozábal:
Kontra. 100% hláška. Partner dražil
v 2. manši a já mám něco mezi dvěma až
čtyřmi zdvihy do obrany.
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Otakar Svoboda:
Já bych kontra určitě dal. Vím však, že tyto
situace příliš často nezvládám. Tady by to
bylo, (Pavla by dodala: "Jako ostatně vždycky") opět špatně.
Anatol Filip:
Pas. Chci hrát jenom srdcový závazek. Udělám přibližně dva zdvihy, takže partner musí
mít na poražení alespoň dva další. Kontra by
případně umožnila soupeřům vylicitovat
velkou károvou shodu nebo hlavnímu hráči
splnit na nestandardní sehrávku (3+3 zdvihy
v levných, 1 pikový + 2 nucené výnosy do
srdcí).
Roman Hlaváč:
Pas. Mám garantované jenom 2 zdvihy
v trumfech, což nemusí stačit. Soupeři draží
hru dobrovolně, takže buď mají hromadu
bodů, rezervu v lokalizaci nebo oboje (hru
dorazil za mnou, kára se nám rozletí
a případná figura či figury partnera jsou asi
pod nožem). Dávat kontra na jeden padák
mně nepřipadá rozumné; vůbec bych se
nedivil, kdyby hra byla bez větších problémů
ke splnění.
Jan Martynek mladší:
Pas. Je to asi trochu zbabělé, ale partner si na
výnosu nemůže trumfnout a je možné, že
každým svým výnosem může zadat zdvih.
Navíc tím, že nedám kontra, a neoznámím
tím špatné dělení trumfů, může hlavní hráč
začít trumfovat sám. Dost tu ale také záleží
na tom, na jaké úrovni jsou mí protivníci.
V páráku bych kontra dal.
Jan Martynek starší:
Pas. Lákavé je kontra, ale mohu tím usnadnit
sehrávku soupeři.
Jaroslav Sedlář:
Pas. V páráku kontra na sál. V teamech je
kontra příliš riskantní, partner s šikenou
srdcovou může být i ve druhé slabý.

Čtenáři:
Ve více než 60% odpovědí pas a zbytek
kontra. Otázkou ale samozřejmě je, jaká
hláška je správná v průměru, nikoliv v jedné
konkrétní partii a zda by se tolik expertů
i čtenářů opravdu ovládlo a pasovalo, kdyby
nikde nezvonily zvony na poplach a nebyl
důvod uvažovat, proč je rozdání zařazeno do
této soutěže.
Problém 3
Z druhé ligy. Jak experti většinou poznali,
jde o to, jaká je partnerská dohoda. Jakou
máte vy?
David Vozábal:
5♣. Naturální - popíši list.
Otakar Svoboda:
To je asi spíš test na dohodu, zda je to Blackwood, přirozená hláška nebo pobídka. 4 BT
v soutěžní dražbě považuji účelné hrát jako
pobídku. Partner zde často bude mít trefy +
károvou toleranci nebo třeba silný list
s velmi dobrou srdcovou barvou. Kdybych
měl VELKOU rezervu, měl bych asi dražit
6♣.
Anatol Filip:
5♥. Při absenci speciální dohody 4BT chápu
jako Blackwood a z toho, že ho hraji na 5 es,
plyne moje hláška.
Roman Hlaváč:
5♦. Pokud budu hrát se svým stálým partnerem, budu mít dohodu (např. že to je Blackwood na kárech, pak odpovím třeba 5♥
jako 2A bez Q♦). Bez dohody nejspíš řeknu
5♦ (jedno A). Můžeme se bavit o tom, jestli
je lepší hrát takovou hlášku jako dvoubarevku na zbývající i po našem zahájení, ale bez
výslovné dohody bych s tím nepočítal. Taky
záleží na tom, jak vysoko máme domluvené
negativní kontra; pokud to je aspoň do 4♠,
pak vím, že to dvoubarevka není. Těch
"kdyby" je tady trochu moc; myslím, že

takové rozdání se nedá vyhodnotit z hlediska
"která hláška je správná" bez alespoň rámcové znalosti partnerských dohod.
Jan Martynek mladší:
5♣. Copak asi jsou 4BT?? Možnost Blackwooda či Allumu jsem zavrhl, kontra by už
bylo trestné, tak se domnívám, že má partner
něco jako bodový manšforsing a rozlohu
1435 nebo (a to spíš) lepší. Král srdcový
bude určitě dobrá hodnota, ale prostě po
blocích se draží špatně, a tak se snažím najít
nejlepší možný závazek. Oznámení trefového fitu mi tu přijde jako nejlepší z možných
alternativ.
Jan Martynek starší:
5♣. Původně jsem chtěl pasovat, ale pak
nevydržel.
Jaroslav Sedlář:
5♦. Snad jde o Blackwood.
Čtenáři:
Polovina čtenářů volila 5♦, necelých 30%
5♣ a zbytek různé hlášky. V

Domácí výsledky
Tomáš Fořt
Finále Mistrovství republiky IMP
Praha, 2.-3.11.2002, 14 dvojic ve finále A
1. Bahník P. - Mráz
232
2. Hebák - Nosek
215
3. Hlaváč - Frabša j.
209
4. Bahníková-Svoboda
203
5. Baláš-Picmaus
202
6. Hradil M.-Vondřich
197
7. Franz-Hnátová
196|
8. Martynek-Martynek j.
196
9. Holý-Kosička
194
10. Hrubant-Zajíček
187
Finále B vyhrál Etlík – Kopřiva před druhými Dítětová – Fořt a třetími Maternová –
Suchá.
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Mistrovství republiky smíšených dvojic
Praha, 26.-27.10.2002, 28 dvojic
1. Kulišanová - Vondřich
60.64
2. Bahníková - Svoboda
58.45
3. Dítětová - Fořt
56.74
4. Nymšová - Jelínek
55.41
5. Pokorná - Mráz
55.29
6. Grosmanová - Grosman
53.89
7. Zouchová - Doubravský
53.28
8. Erdeová - Lauer
52.18
9. Svobodová - Pavlík
51.76
10. Severská - Bečka
51.52
Rankink Velkých cen podle B. Picmause
148 hodnocených dvojic
1. Mráz
3543
2. Svoboda
2346
3. Bahníková
1811
4. Erdeová
1789
5. Lauer
1769
6. Pulkrab
1636
7. Hnátová
1502
8. Fořt
1486
9. Pavlík
1417
10. Jelínek
1388
Havířov, 16.11.2002, 22 dvojic
1. Hoderová - Kopecký M.
63.16
2. Němec – Šlachta
62.64
3. Šigut – Nesvadba
62.45
4. Bydžovský – Kocián
61.59
5. Kaštovský – Kovář
59.67
6. Richtrová – Korčák
55.72
7. Matušů – Porazilová
54.51
8. Krátký – Růžička
52.93
9. Nováčková – Suk
51.90
10. Bullová – Bulla
51.68
Mistrovství republiky v individuálu
Praha hotel Kettner, 30.11.2002, 38 hráčů
1. Lauer
61.35
2. Kulišanová
58.24
3. Podolský
57.39
4. Kopřiva
56.08
5. Vrkoč P.
55.72
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6. Machát
55.17
7. Pulkrab
54.39
8. Hanuš
54.26
9. Holan
54.07
10. Šídlová
53.98
II. liga po finálovém turnaji
7.-8.12.2002 Ostrava
1. SWING Praha
308
2. VAMOZ Ostrava
277
3. SUKL Praha
241
4. SOVA A
238
5. Liberec
234
6. HUKOT České Budějovice
227
7. Rožnov
258
8. ESO Brno
250
9. Teplice
235
10. LABE Pardubice
229
11. Ostrava 1
170
12. SOVA B
164
První dvě družstva postupují do 1. ligy
a poslední tři sestupují do 3. ligy. V

Odposlechnuto
Eva Dítětová
 Při jednom párovém turnaji pronesla
jedna hráčka, poté, co zadala asi pátou
nulu v pořadí, následující větu: „Připadám si jako holka z Perlovky, dneska
dám každému!“
 V Trutnovském klubu nachází Honza
Ertner na zemi hlášku 2♠ vypadlou
u nějakého stolu z bidingboxu. "Neschází
někomu 2♠?" ptá se. "Mně ne," odpovídá
Martin Nymš, "já dražím vždy jen BT".
 Dražba: 2♥ - kontra - 4♥. “Ty 4♥ jsou
konstruktivní nebo preventivní,” ptá se
soupeř. "Ano," odpovídá teplický hráč
Křivánek.
V

