Společný jazyk
Jan Volhejn
Jaká je nejčastější odpověď
na dotaz, jaký systém soupeři hrají? Acol, Standard
American, Polský tref, Precision, Limit? Přesně jsem
to nezjišťoval, ale žádný
systém u nás není většinový.
Je to problém. Problém pro nováčky, kteří
i v klubu, kde se hraje jen pro potěšení, bez
zvláštních sportovních ambic, potkají mnoho
hlášek, kterým nemohou rozumět. Problém
při vytváření nových partnerství, když každý
z hráčů má v krvi jiný základní systém. Problém pro vedoucí turnajů, mají-li posoudit
obvyklý význam hlášky a rozhodnout, zda
měla být alertována.
Začíná to již výukou bridže: noví hráči ze
severní Moravy budou hrát nějakou odrůdu
Polského trefu, Východočeši zas Acol podle
Fořta, jinde jsou enklávy dalších systémů.
Chceme situaci změnit a zvolit jeden dražební systém, který bude ČBS nadále podporovat. Měl by se stát systémem předepsaným
pro přebor v individuálu, systémem propagovaným v časopisu a časem i přirozeným
systémem pro hráče, kteří se náhodně potkali
a chtějí si spolu jeden večer zahrát.
Který systém? Technické rozdíly mezi systémy pro široké použití nejsou příliš významné. Hledáme u nás již používaný systém, srozumitelný i zahraničním hráčům na
našich turnajích a spadající do kategorie
systémů běžně používaných v zahraničí.
Rozhodnutí jetě nepadlo, ale podle uvedených kritérií to vypadá na systém s drahými
pětilisty a silným bezem. Zastánci Acolu
a Precisionu, braňte se!
V

Mistrovství Evropy
Menton 2003 (1)
Tomáš Fořt

Menton od moře
Vysoká úroveň hry, ještě vyšší vklady,
slavní hráči z celého světa na každém kroku,
káva Lavazza a především nepředstavitelná
vedra. Do jsou hlavní rysy letošního Otevřeného Mistrovství Evropy ve francouzském
Mentonu, kterého se účastnilo přes 2 tisíce
hráčů z 41 evropských a 13 mimoevropských zemí.
V novinách psali, že v Mentonu jsou tou
dobou největší teploty v Evropě, byl vyhlášen zákaz plýtvání vodou, jako je například
mytí aut, a muselo se šetřit i při zalévání
proslulých mentonských zahrad. Horko bylo
opravdu tak vysoké, že se mi poprvé v životě
podařilo udělat v turnaji méně %, než bylo
v místnosti °C. V bulletinu se ptali, jaký je
rozdíl mezi pláží a hrací místností, a odpovídali si, že na pláži je daleko větší chladno.
Jistě ne náhodou jsme ve všech našich kolech, ve kterých jsme udělali přes 56%, seděli vedle přenosné klimatizace. Ale soupeři
měli podobné problémy a dovedli se s nimi
vyrovnat lépe.
Mistrovství začínalo mixovými týmy.
V těch reprezentoval naši zemi stejně jako na
minulých ME jediný tým a to Dítětová –
Fořt a Grosmanová – Grosman. Začátek byl
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poznamenán celodenní cestou v horku, a tak
po první vysoké prohře se Švédy jsme již
i přes solidní výkony s vítězi Bermuda Bowl
týmem Melcer a dalšími velmi silnými týmy
ze skupiny nepostoupili. Melcer, Stansby
a další se ukázali jako velice milí společníci,
kteří se s námi příjemně bavili i vzhledem ke
společné známé Jo Morse, se kterou jsme
hráli před několika lety v týmu na Olympiádě v Maastrichtu.

Pohled do hlavní hrací místnosti
Vždy první dva týmy ze skupiny postoupily do semifinále A a ostatní, mezi nimi i my,
do semifinále B. Po dalších kolech se prvních 32 družstev utkalo KO a zbytek pokračoval ve švýcaru, do kterého naskakovala na
přední pozice družstva vypadlá z KO. Po
závěrečném kole celkem úspěšného švýcaru
jsme skončili na 32. místě. K tomu je ovšem
nutné připočítat ještě 8 týmů, které v té době
zůstaly v KO, takže výsledné 40. místo ze
118 je velmi podobné loňskému 38.
z Ostende.
V soutěži zvítězili Američané Roy Welland, Christal Henner-Welland, Robert a Jill
Levin, kteří ve finále porazili Švédy Kathrine Bertheau, Fredrik Nyström, Magnus Magnusson a Katarina Midskog. O třetí místo se
již nehrálo, a tak se o ně podělili Hague
(Skotsko) a Schaltz s Aukenovými (Dánsko).
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Vítězové mixových týmů
Mixový turnaj párů se hrál na celkem
6 kol. První 2 byla kvalifikace a z ní potupovala zhruba první třetina z 380 párů do semifinále A a ostatní hráli v semifinále B. Za
Českou republiku se kromě obou dvojic
z mixového týmu zúčastnili ještě Schulzová
– Lašťovička. Rozehráli jsme turnaj dobře,
ale o kousek nám unikl postup do semifinále
A, takže všechny naše tři dvojice hrály
v semifinále B. Z něj sice ještě 6 prvních
dvojic postupovalo do finále A (52 dvojic),
ale to se našim nepodařilo.

Zdeněk Grosman v Mentonu
Tak nakonec skončili nejlépe Grosmanová
– Grosman 72. ze 106 ve finále B (celkem
134. z 380) s 47,96%. Dítětová Fořt byli 24.
(celkem 182. z 380) ve finále C s 54,83%
a Schulzová – Lašťovička 39. (celkem 197.
z 380) ve finále C s 52,54%.
Zvítězili Bep Vriend a Anton Mass
z Holandska před Italy Mihaela Popa a Rino
Gasp Trapani a třetími Gabriella Manara
a Dario Attanasio.

Medailisté smíšených párů
Proti Attanasiovi (na fotografii vpravo)
jsme v prvním kole začínali a vzpomínali
jsme spolu na zápas na ME na Maltě, kdy
jsme seděli spolu u stolu. Squadra Azzura
tehdy získala evropský mistrovský titul, ale
my jsme získali alespoň její skalp za vítězství 16:14. Zval nás také na každoroční turnaj do Cefala na jeho domovské Sicílii.
Po šesti dnech stále populárnějších soutěží
mixů začaly stejným způsobem organizované soutěže open, žen a seniorů. Zahajovalo
se stejně jako v minulém týdnu soutěžemi
družstev. V open se nakonec zúčastnilo jen
jedno družstvo místo původně plánovaných
dvou. Že to druhé, jehož jsem byl členem,
nehraje, jsem se dozvěděl víceméně náhodně
večer před zahájením soutěže. Ale ušetřili
jsme vklady (25 tisíc Kč za tým) a za čtyři
volné dny jsem viděl hezký kus Francouzské
Riviery (Canes, Nice, Saint Tropez) a kopce
v Provence.

Četnická stanice v Saint Tropez

Po úvodních kvalifikacích ve skupinách
nepostoupilo žádné z našich družstev, open
(Svoboda, Bahníková, Bahník, Mráz), senioři (Pokorná, Jansa, Jireš, Filip, Křížek, Textor) ani ženy (Erdeová, Hnátová, Lančová,
Svobodová) do semifinále A. Největší konkurence byla v Open, kde soutěžilo 137
družstev. 54 z nich hrálo finále A a další
Consolation A. Naši se do žádné z těchto
soutěží nedostali, a tak hráli takzvané Consolation B, kde se k nim připojilo i naše seniorské a ženské družstvo. Seniorských družstev
se totiž přihlásilo jen 29 a ženských 24, takže
ti, kteří se nedostali do finále A, se setkali ve
společné útěše B.

Eva Bahníková v semifinále B
Ve společném Consolation B již byl tlak
soupeřů značně menší a z 34 týmů skončily
naše ženy na prvním místě, open na druhém
a senioři na šestém těsně před polskými
seniory s u nás známým Wilkoszem.
Open mistrovství vyhrál skvělou a solidní
hrou izraelský tým Kalish, Podgur, Ilan
a Ofir Herbst, Doron a Israel Yadlin, kteří ve
finále porazili favorizované domácí Chemla,
Cronier, Abécassis a Soulet, třetí skončila
Brazílie (posílená USA) v čele s Chagasem.
Chagas, Brenner, Garner, Weinstein
a Italsko-Polské Miroglio ve složení Bongiovanni, Kowalski, Romanski, Szymanowski
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a Tuszynski. Itálii zde ovšem zastupoval
pouze nehrající kapitán a sponzor.

Medailisté Open
Francouzi alespoň si spravili chuť vítězstvím v seniorech. Zlato získali Adad, Aujaleu, Lasserre, Poizat, Leenhardt a Sallière,
kteří porazili Italy Fornaciari, Vivaldi, Abate, Morelli, Baroni a Ricciarelli.
V ženách se staly mistryněmi Evropy Italky Capriata, Golin, Manara, Ferlazzo, Buratti a Forti před Holanďankami Vriend, Arnolds,Hoogweg, Van Zwol, Pasman
a Simons.

Soutěžím týmů přihlíželo mnoho diváků
Poslední soutěží byla párová mistrovství
Evropy open, žen a seniorů. V open se
v kvalifikaci umístili Svoboda – Vozábal na
skvělém 43. místě z 340 dvojic s 54,94%
a zajistili si postup do semifinále A. Illa –
Fořt potřebovali v třetím kvalifikačním kole
udělat 51%, ale nepovedlo se a skončili
s 50,32% na 165. místě. Šlemr – Kosička
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odvedli v kvalifikaci nováčkovskou daň
a skončili 250. s 47,49%.

Hlavní hrací místnost open párů
Naše jediná ženská dvojice Grosmanová –
Dítětová skončila v kvalifikaci s 46,38% na
66. místě z 81 dvojic. Nedařilo se ani seniorům: Pokorná – Jansa 49,40% a Bahník
Jaroš 42,48%.
Ve třech kolech open semifinále A však
udělali Vozábal – Svoboda 48,05%
a propadli se do finále B. Ani v semifinále B
nedosáhli naši na postup do finále A, postupovalo jen 5 prvních, a Šlemr – Kosička
získali 48,71 a Illa – Fořt jen 45,75%. To
oběma stačilo jen na finále C. Nedařilo se
ani ženám a Grosmanová – Dítětová získaly
46,69%. V semifinále se ale vytáhli senioři.
Bahník – Jaroš zázračným 3. místem
s průměrem 55,55% postoupili do finále A
a pátým Pokorná – Jansa s 55,13% chyběl
jen kousek. Zde bohužel postupovaly jen
3 páry.
Na finále B v open kategorii se však dostavilo málo párů, a tak organizátoři těsně
před začátkem finále vyhlašovali, kdo má
z finále C přejít do B. Na rozdíl od nás Kosička – Šlemr v hluku sálu pochopili, o co
běží, a sešli o patro níže hrát do finále B. To
se jim vyplatilo, protože nakonec budou ve
statistikách vedeni jako naše nejlepší dvojice
na 87. místě (plus 52 dvojic v finále A)

s 47,46% před 116. Svoboda – Vozábal
s 34,61% (ti totiž nehráli poslední kolo). Illa
– Fořt skončili ve finále C na 20. místě.
Ani Grosmanová – Dítětová nedohrály třetí kolo v ženském finále B (po dvou kolech
měly 45,06%), a tak zůstávaly jen naděje na
umístění seniorů. Bahník – Jaroš ale na finále A v silné konkurenci nestačili a skončili
poslední 32. s 44,31%. Naopak zkušení
Pokorná – Jansa již ve finále B nezaváhali
a získali v něm 1. místo s 58,37%.
Celkově zaslouženě vyhráli párové open
mistrovství skvělí Američané Jeff Meckstroth a Eric Rodwell. Druzí skončili Izraelští
David Birman a Amir Levin a třetí domácí
Francouzi Paul Chemla a Phillipe Cronier.
V ženách získaly evropské zlato Rakušanky Maria Erhart a Jovanka Smederevac před
Francouzkami Bénédicte Cronier a Sylvie
Willard a Catherine d’Ovidio s Danielle
Allouche.
Poláci si vynahradili medaile alespoň
v seniorech. Zlato získali Kazimierz Omenik
a Jozef Pochron před Francouzi François
Leenhardt a Patrick Sussel a svými krajany
Aleksandrem Jezioro a Jerzym Russyanem.

Vugraf
V dalších číslech Revue přinesu ještě
mnoho pěkných dražeb a zahrání jak mistrů
Evropy tak i našich hráčů a jistě nejen já
zhodnotím výsledky naší výpravy. Ale již
dnes musím říci, že atmosféru velké soutěže,
a tou bylo i toto mistrovství, nelze jen tak
něčím nahradit. Hrál jsem pěkná rozdání
proti mnoha známým hráčům, viděl skvělé

akce ve vugrafu, ale i chyby velkých hráčů
a viděl, že nejsou neporazitelní.
Počet párů ve všech soutěžích zřejmě
ovlivnily vklady, které byly až příliš vysoké
a ČBS hradilo vždy jen jeden tým z každé
kategorie (díky za to, jinak by byla účast
zřejmě ještě nižší nebo dokonce nebyla žádná) a vklady párů nikoliv.
Z hlediska výsledků nedopadla celkově
naše výprava příliš dobře. V mixech jsme
skončili podle očekávání již tradičně relativně rozumně na počátku druhé třetiny startovního pole. V ženách se letos účastnila
v páráku jen jedna a to nová dvojice
a dopadla jen trochu za očekáváním.
V týmech sice ženy vyhrály Consolation B
a open hned za nimi, ale to byla opravdu jen
soutěž útěchy. A i když každé vítězství potěší, osobně oceňuji víc solidní výsledek proti
silným než vysoké vítězství proti slabším.
V Open se čekalo trochu více od našeho
týmu a v párech především po skvělém začátku více od Vozábala se Svobodou, ale
i od Fořta s Illou. Naopak bojovným výkonem překvapili nováčci Šlemr – Kosička,
i když napoprvé také na dobré umístění
nedosáhli.
Ani seniorský tým neudělal díru do světa.
Naopak v párech bylo zase po letech velmi
příjemné vidět někoho ve finále A, i když
Miloš Bahník nenavázal na Řím, kde získal
evropské stříbro. Potěšitelná a cenná byla
také výhra Pokorné s Jansou, i když „jen“ ve
finále B.
Ale nerad bych výkony odsuzoval. Evropa, letos v Mentonu i svět, je silná a za jakékoliv chyby se platí. Musíme se napřed naučit hrát na silných turnajích u nás a v blízké
cizině a pak teprve můžeme pomýšlet na
úspěch ve světě. V
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Akademické ME (1)
Tomáš Fořt

26.-30. července vyrazila početná výprava
juniorů na 8. univerzitní mistrovství Evropy do polské Wrocławi. Z celkem 20 družstev nás reprezentovala dvakrát Karlova
univerzita a jedenkrát Vysoká škola ekonomická. Ostatně byli jsme jediná země, která
byla kromě hostitelů schopná postavit národní družstvo do vedlejší fotbalové soutěže.
Družstva však byla promíchaná a tak ekonomové hráli za univerzitu a naopak.

Česká výprava
Nejvíce jsme spoléhali na první tým UK,
složený převážně z veteránů této soutěže:
David Vozábal, Milan Macura, Petr Jelínek,
Jan Martynek, Pavel Pěkný a Petr Pulkrab.
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Druhý univezitní tým hrál ve složení: Lucie
Vondráčková, Martin Sigmund, Miloslav
Janeček a Věra Šídlová.
Za Vysokou školu ekonomickou hráli: Jirka
Bráza, Jirka Medlín, Jakub Šlemr, Laďa
Beran a Miron Tegze.
Týmy doplňovali kapitáni Zdeněk Frabša
a Zdeněk Pírek (ten na snímku není)
a maskot, který se nejmenuje Karel (ten na
snímku naopak je).
Naše první družstvo bojovalo stále v čelní
skupině a nakonec se umístilo na 5. místě.
Zvítězila Itálie před Warzsawou a Belgií.
Druhá UK se umístila na 15. místě a VŠE
byla hned za ní na místě 16.
Butler 89 hráčů dlouho vedli Vozábal
s Macurou, ale v závěru se jim nedařilo,
a tak je předhonili Martynek – Jelínek.
Pořadí Hráč
IMP
14.-15. Jan Martynek 0.81
14.-15. Petr Jelínek 0.81
18.-19. David Vozábal 0.74
18.-19. Milan Macura 0.74
28.-28. Pavel Pěkný 0.45
28.-29. Petr Pulkrab 0.45

O našich se v bulletinech hodně psalo, a tak
si něco z jejich zahrání ukážeme ještě
i v dalším čísle Revue. V

Sława 2003
Tomáš Fořt

Před 15 a více lety byly výjezdy tehdy
československých bridžistů na polské turnaje
časté. Rád vzpomínám na mnoho velkých
cen o Blankytnou stuhu Odry ve Wroclawi
nebo obrovské Velké ceny Warszawy, kde se
dalo umístit na více než 500. místě a ještě
člověk nebyl zdaleka poslední.
Od těch dob se mnohé změnilo a objevily
se nové možnosti. Kdo by kdy tehdy pomyslel, že budeme běžně vyjíždět na Bermuda
Bowl, Olympiády, Mistrovství světa i Evropy pořádané na mnohdy velmi exotických
a tehdy pro nás nedostupných místech.
Do Polska na turnaje nyní jezdíme jen sporadicky a příliš snadno jsme zapomněli na to,
že náš severní soused má nejen skvělé špičkové hráče, ale i obrovskou základnu velmi
rutinovaných hráčů, od kterých se můžeme
mnohé naučit stejně úspěšně a mnohem
levněji než při výjezdu do západní Evropy.
Měl jsem možnost srovnávat v průběhu
velmi krátké doby turnaje Mistrovství Evropy a v polské Sławě, kam jsme byli pozváni
na mezinárodní turnaj Integracia 2003, na
který pak navazoval bridžový týden. A myslím, že pokud bychom se opět naučili hrát
dobře proti polskému sálu, máme velkou
šanci obstát i v Evropě. To nemluvím o tom,
že i přesto, že i v Polsku vklady do turnajů

také vzrostly, cena týdenního bridžového
pobytu vyjde asi pětkrát nižší.
Turnaj ve Sławě, 150 km od našich hranic,
byl této vysoké úrovně důkazem. Šlo již
o 46. ročník, takže organizace byla zaběhnutá. Na úvodní mezinárodní turnaj týmů
s příspěvkem od Evropské unie pozvali organizátoři i tři česká družstva z příhraničních
oblastí s Polskem: Ostravu, Pardubice
a Trutnov. I když prvotní zájem měla všechna tři města, nakonec vyrazily jen „Pardubice“ ve složení: Milan Franz - Tomáš Fořt,
Milan Šklíba - Jiří Vaněk, Eva Dítětová - Jiří
Baláš.
V turnaji měst, který vyhrál Berlín, jsme
skončili po nevydařeném začátku ale pěkném konci těsně za polovinou. Podobně jsme
dopadli i v turnaji dvojic počítaném na IMP.
Toho se sice zúčastnilo 130 dvojic, protože
byl zároveň úvodním turnajem kongresu, ale
z 21 dvojic, které se započítávaly do Integracie 2003, se umístili 13. Franz-Fořt, 14.
Dítětová-Baláš a 16. Šklíba-Vaněk.
Zkusili jsme i velký kongresový párový
turnaj s 260 dvojicemi. Nejlépe dopadli
Šklíba-Vaněk na 100. místě se 51,4%, ale
ostatním dvojicím se nepodařilo dostat do
první poloviny.
A nyní několik postřehů a rozdílů od našich i evropských turnajů:
¾ Střední úroveň polských hráčů účastnících se těchto turnajů je velmi vysoká.
Nejsme zvyklí za chyby platit a na našich
turnajích se špatné zahrání dost často za
pomoci
techniky
povede
obrátit
v prospěch chybujícího. V Polsku jen
velmi výjimečně.
¾ Rozhodčí mají autoritu, ale chovají se
k hráčům velmi zdvořile a snaží se jim
s problémem pomoci, ne je za něj potrestat. Ani jednou jsem neviděl udělit
trestné body (za čas ani nic jiného) a to
ani když hráči přišli ke stolu v době, kdy
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se měla již hrát druhá krabice. Je hezké
pomyslet na to, že by i u nás rozhodčí netrestali hráče, ale pomáhali jim
v problémech, policisté jen neudělovali
pokuty, ale snažili se zajistit plynulou
dopravu a učitelé jen neznámkovali žáky,
ale snažili se jím vštípit lásku ke svému
předmětu.
¾ Atmosféra byla velmi přátelská a vždy se
začínalo trochu později, než bylo na programu.
¾ Rozhodčí sice oznámili zákaz pití alkoholu a používání mobilů, ale vyřizování
telefonických hovorů během partie nebylo neobvyklé a mnoho hráčů se ani nenamáhalo schovat své pohárky s pivem
pod stůl. Musím ale říci, že jsem, na rozdíl od některých dřívějších turnajů u nás,
neviděl žádného polského hráče opilého.
¾ Hrálo se bez konvenčních karet, protože
všichni Poláci hráli Polský tref. Samozřejmě od nás očekávali, že budeme alertovat hlášky, jejichž význam je jiný než
v Polském trefu, a velmi se divili, že jejich
systém
podrobně
neznáme.
K žádným incidentům z polské strany
však nedošlo. Také se nealertovalo žádné
kontra. Po zkušenostech z tohoto turnaje
to vidím spíše jako pozitivní změnu, ale
ve zbytku světa zatím není schválená.
¾ Pokud někdo měl konvenční kartu (občas
v turnaji měst) byla to jednoduchá minikarta formátu A6. Pro zájemce jsem si
vzal na ukázku.
A na závěr alespoň jedno z mnoha zajímavých rozdání. Je z párového turnaje a dokumentuje, jak je nutné se stále snažit o další
zdvih a vytvářet soupeřům problémy.
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2. kolo,
rozdání 8,
oba v první,
rozdával W
♠K1054
♥K76
♦J764
♣102

♠A
♥QJ108432
♦K
♣Q987
♠J976
♥9
♦AQ105
♣AK43

♠Q832
♥A5
♦9832
♣J65
Většina sálu zahajovala na Severu 4♥,
a pokud neměli obránci dohodnuté pobídkové kontra, byl výsledek 300 pro WE.
U našeho stolu se nám podařilo dostat se
do správných 4♠ ze Západu. Výnos přišel
♥Q a následovala změna na trefy. Vzal jsem
na stole a začal trumfovat ♠J propuštěným
do esa. Soupeři pokračovali trefem, který
jsem opět vzal a ze stolu následovala ♠9,
tentokrát již pokrytá dámou a králem. Sever
ale nepřiznal a obraz snadných 4♠ se trochu
zahalil mraky. Opatrně jsem zahrál malé
káro a Sever hned položil krále. Vzal jsem
tedy uklidněně esem a začal znovu hledat
cesty k nadzdvihu.
♠♥J10843
♦♣87
♠76
♠105
♥♥K7
♦Q105
♦J76
♣43
♣♠83
♥5
♦983
♣J

Zatím nemohu ani na jedné straně snapnout, Jih by tím získal originál nebo bych
se nedostal do ruky na dotrumfování. Zahrál
jsem tedy♠7, ale Jih správně nepokryl. Pokud by pokryl, přebiji srdce, přejdu na káro
a dotrumfuji ♠5. Nyní mi ale chybí jeden
přechod do ruky. Je tu ale malá šance.
Malé káro ze stolu. Stačí drobné zaspání
Jihu, který se svým nezajímavým ♦983
přidá malou, přebiji pětku šestkou a tímto
divokým impasem získám přechod na snap
srdce. Károvým klukem se mohu vrátit na
dotrumfování. V

Oboustranná dražba
na úrovni manše (2)
Z. Frabša ml. (podle W. Izdebskeho)
Úvod
Popiš svůj list
Jako Jih zkuste dražit v následujících rozdáních:
1. E-W ve druhé
S
W
N
pas
1♠
2♠*
4♥
4♠
pas
?
* Michaels cue-bid
S:

E
3♠
pas

♠Q105
♥J963
♦92
♣AQ98

Obě ve druhé
S
W
1♥
1♠
4♥
4♠
?

N
3♥
pas

E
3♠
pas

♠J4
♥A10852
♦AQ1074
♣Q
Je opravdu těžké se rozhodnout, podíváme
se, jak mohla vypadat celá rozdání.
S:

Rozdání 1a:
♠6
♥AQ1072
♦53
♣K10653
♠A9842
♥K85
♦AK107
♣4

♠Q105
♥J963
♦94
♣AQ98

♠KJ73
♥4
♦QJ862
♣J72

4♠ je snadný závazek, dražíte-li 5♥ získáte
11 IMP.
Rozdání 1b:
♠6
♥AQ1072
♦K10653
♣53
♠KJ73
♠A9843
♥4
♥K85
♦J862
♦AQ
♣J1072
♣K64
♠Q105
♥J963
♦94
♣AQ98
Ani jeden ze závazků se nedá splnit a vy
můžete tratit až 14 IMP, předražíte-li. Hodně
záleží na hodnotách a délkách bočních barev.
V druhém rozdání je situace hodně podobná,
9

má-li partner honéry v červených barvách,
měli byste dražit výše, a to ze dvou důvodů:
 soupeři by mohli splnit 4 ♠
 vám může jít 5♥
Jak se dozvědět potřebné informace? Je
potřeba se vrátit o jedno kolo dražby zpět,
4♥ nebyla dobrá hláška.
V prvním rozdání je lepší po 3♠ dražit 4♣
a ukázat tak hodnoty v této barvě při fitu
srdcovém. Kdybyste chtěli hledat shodu
v levné partnera, použili byste hlášku 3NT,
která v této situaci nemusí být naturální
nabídkou.
V druhém příkladě by pak náleželo nabídnout 4♦. Při oboustranné dražbě je lepší
nehrát cue-bidy, ale pouze ukazovat délky a
hodnoty ve vedlejších barvách, aby nám to
usnadnilo dražbu o stupeň výše.
Obě ve druhé:
N
E
S
pas
pas
1♥
2♥
kontra ?
S:

W
kontra

Dražte 3♣, které určitě slibují jen lepší rozlohu. Pak už musíte osud partie přenechat
partnerovi. V tomto rozdání nabídl W 3♦,
z kterých soupeři spadli, když 3♥ by byly
bez jedné. Ve standardních dražebních metodách by 3♣ slibovaly sílu aspoň na výzvu i
s pravidelným listem.
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W
1♠

N
2♥

♠106
♥AKJ74
♦A64
♣KJ6

Tři srdce by byly jen předražením
s délkovou rezervou v srdcích. Rádi byste se
zeptali na trefové doplnění a dali výzvu 3♣?
Co dělat s bodovou rezervou? Pan Manfield
říká, že nejlepší je dražit manš, ať si soupeři
hádají jestli bránit, nebo ne. Co budete dražit
po:
S
W
N
E
1♥
1♠
2♥
2♠
4♥
?
s listem Západu:
♠AK10743
♥8
♦Q1085
♣84

♠64
♥ A K 10 9 4
♦2
♣ K J 10 6 2

S
1♥
?

S:

E
2♠

4♠ se zdají skoro automatické a přitom oba
závazky jsou bez jedné. Když si Sever
a Východ prohodí levné barvy, pak linka
Sever – Jih splní 4♥ a 4♠ budou bez jedné.
A jak skutečně probíhala dražba u obou
stolů?
Stůl 1. S
1♥
3♣
pas

W
1♠
3♦
3♠

N
2♥
3♥
pas....

E
2♠
pas

Stůl 2. S
1♥
3♣

W
1♠
3♦

N
2♥
4♥

E
2♠
pas.....

a rozdání vypadalo takto:

♠J5
♥Q952
♦J73
♣A753
♠AK10743
♥8
♦Q1085
♣84

♠96
♥AKJ73
♦A64
♣KJ6

♠Q82
♥1064
♦K92
♣Q1092

Popisná dražba linky Sever –Jih dala soupeřům šanci přehodnotit své listy a navíc poskytla prostor pro ukázání druhé barvy Západu. Když má Jih rozlohový list
s minimální nebo invitující sílou např.:
♠64
♥AK1094
♦2
♣KJ1062
je těžko poznat, jak se bude dražba dále
odvíjet, dokonce se mohou soupeři dostat až
do úspěšného slemu, a proto je tady zapotřebí ukázat partnerovi typ svého listu, vedlejší
barvu, když s jeho kartou:
♠J5
♥Q952
♦J73
♣A753
bude vědět, co dělat po libovolné hlášce
soupeřů. Po tradičních 3♣, ukazujících
výzvu, bude mít rozhodnutí mnohem těžší.
Při rozlohových listech na manšových stupních dražby je partner povinen dražit boční
barvu nebo dát cue-bid. Nenadražení rozlohy
může mít za následek špatné rozhodnutí
partnera.

Jako Jih máte kartu:
♠96
♥KQ43
♦872
♣J853
Obě ve druhé:
N
1♥
4♥

E
S
kontra 3♥
4♠
?

W
3♠

kontrujte! Ve shodě s pravidlem singlu
a s jistotou, že partner nemá boční barvu.
List Severu:
♠84
♥AJ9652
♦AQ6
♣A10
Jestliže budete pasovat, partner předraží do
5♥, protože si bude myslet, že máte pikový
singl. Zkuste si pravidlo na následujících
příkladech:
Obě ve druhé
S
W
N
E
1♥
pas
2♥
2♠
?
a)

♠4
♥AQJ52
♦87
♣KJ743

b) ♠4
♥AKJ52
♦A7
♣AK743

c)

♠4
♥AKJ852
♦87
♣KQ104

d) ♠J4
♥AKJ852
♦A107
♣K4

e)

♠J4
♥AKJ52
♦7
♣AK743

f) ♠KQ7
♥AKQ52
♦♣Q10973
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a) 3♣ ukazují rozlohu, nikoliv bodové rezervy. Pokud soupeři vydraží 4♠, nepoužívejte pravidlo singlu, když nemáte zajištěno 20 bodů na lince.
b) 3♣, partner si bude nejdříve myslet, že
máte list podobný příkladu a), v dalším
kole dražby cue-bidujte, abyste ukázali
svou sílu.
c) 4♣, máte sílu na hru a dvoubarevný list,
bohužel postrádáte defenzivní sílu. Draží-li soupeři 4♠, použijte pravidlo singlu.
d) 4♥, ať si soupeři poznají, co je pro ně
nejlepší. 4♠ soupeřům kontrujte.
e) 4♣, kontra na 4♠ pak doplní obraz vašeho listu.
f) 3♣, jestli budou soupeři dražit 4♠, vaše
kontra bude trestné, nikoliv podle pravidla, když jste neukázali sílu na hru. V

Bridž je společenství
lidí

 jeden člověk by umíral a jeden by se
právě rodil,
 pouze jeden by měl vysokoškolské
vzdělání,
 nikdo by nevlastnil počítač.
Tuto statistiku neuvádím proto, abychom
mohli srovnávat. Celosvětové společenství je
velice rozmanité.
Rovněž tak bridžová obec při rozdílnosti
pohlaví, věku, víry, barvy pleti a dalších
odlišností se skládá z různých osob
a osobností, které však všechny spojuje
jedna věc. Bridž.
To je společenství lidí, kteří uznávají
a dodržují morální zásady.Vytvářejí mezi
sebou i ostatními lidmi úspěšné vztahy,
dokáží překonávat překážky a nezdary. Dokáží se poučit ze svých chyb a umí řešit
problémy.
♠Q9854
♥AQ32
♦J32
♣Q

Jan a Aleš Špírkovi
Ta zpráva proletěla přes Internet snad celý
svět. Kdybychom mohli zmenšit lidskou
populaci na vzorek o jednom stu lidí, vypadalo by to podle Merrilla Lynche takto:
 vzorek by obsahoval 57 Asiatů,
21 Evropanů, 14 obyvatel z celé Ameriky a 8 Afričanů,
 bylo by zde 51 žen a 49 mužů,
 70 z nich by byli neběloši,
 polovina celosvětového bohatství by
byla v rukou 6 osob, druhou polovinu by
vlastnilo 6 lidí z USA,
 80 lidí by bydlelo v nevyhovujících
podmínkách,
 70 lidí by neumělo číst,
 polovina lidí by trpěla podvýživou,
 20 lidí by trpělo nějakou nemocí,
12

♠AKJ103
♥654
♦A104
♣A10
Sehráváte z jihu závazek 4♠ a západ vynáší ♣4. Na Q stolu přidává východ K a Vy
berete zdvih A. Trumfujete v ruce AK
a snapujete tref na stole. K dalšímu zdvihu
vynášíte ze stolu malé srdce, které bere východ 10 a nese károvou 6, kterou propouštíte
do Q západu. Ten vrací srdce. Ze stolu přidáváte Q do K východu a ten vrací káro do
K západu. Je to jednou ne.

Celé rozdání:

♠62
♥97
♦KQ75
♣J8542

♠Q9854
♥AQ32
♦J32
♣Q

Ošerovský tref 2003
Tomáš Fořt
♠7
♥KJ104
♦986
♣K9763

♠AKJ103
♥654
♦A104
♣A10
Tentokrát jste byli opravdu jen malý krůček od úspěchu. Když vidíte všechny karty,
určitě naleznete správný postup. Místo malého srdce v pátém zdvihu vyneste ze stolu
srdcové A a potom malé srdce. Tím dojde
k přerušení komunikace mezi soupeři. Když
západ vynese srdce, dáte ze stolu Q. Pokud
bude barva dělena 3–3, shodíte káro na ♥3.
Psací stroj vynalezl zemědělec. Žakárový
stav objevil krejčí. Vynálezcem telegrafu se
stal malíř. Šicí stroj vyvinul básník. Elektrický motor vynalezl knihvazač a otcem
fotografie byl armádní důstojník. Lékař
vymyslel první pneumatiku, telefon je výsledkem činnosti učitele hluchých, lokomotivu vynalezl horník.
Pokud mi položíte otázku, co mají všichni
tito lidé společného s bridžem, odpovím
Vám, že mnoho. Uvolnit v sobě tvořivé síly,
to od člověka vyžaduje entuziasmus. Tedy
osobní postoj, pro nějž je typická sebedůvěra, očekávání a také trochu troufalosti
a riskování. Pokud se nažhavíte na nějakou
činnost, najdete v sobě dostatek síly, abyste
svých cílů dosáhli. Řečeno jednou větou.
Nezáleží na tom, kdo jste, ale jak moc chcete, protože když po něčem moc toužíte
a podle toho jednáte, nic není nemožné. V

Tradičně, letos už po dvacáté, se konal
v sobotu před první srpnovou nedělí Ošerovský tref. Název je sice již trochu zavádějící,
protože se konal v Hospodě u Škaldů ve
Vrchovinách u Nového Města nad Metují,
ale atmosféra, pro kterou je vyhledáván
pozvanými hosty, se změnou místa konání
neztratila.

Čuník už se připravuje
O stravování nikdo mít strach nemusel,
a jak je vidět z fotografií, mezi jednotlivými
koly byly časté přestávky na doplnění energie.

Jedna z častých přestávek na jídlo
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Počet účastnících se juniorů rok od roku
roste a tak si turnaj zachovává stále stejného
mladého ducha. Letos sice chyběly tradiční
borůvkové koláče, ale myslím, že to nikdo
z účastníků, kterých bylo 28, ani nepostřehl.
Hrály se tří soutěže: individuál, losovaný
párák a týmy. I když zde by měl opravdu
baron Courbertin radost, protože bylo důležité se zúčastnit, přeci jen uvedu pro úplnost
i vítěze.
Dopolední individuál, 28 hráčů.
1. Martynek junior
60,4%
2. Baláš
59,8%
3. Netík
59,2%

Udělal snad nějakou chybu v sehrávce?
Někteří
volili
raději
než
pád
z kontovaného závazku, pád z cvičné stěny,
která, kromě velkého sálu s bustami buditelů
a divadelní scény, také v hodpodě byla.

Vítěž hlavní soutěže s presidentem
Novoměstkého klubu
Odpolední losovaný párák, 14 dvojic:
1. Macura – Fořt
61,9%
2. Hofmanová – Janeček
56,0%
2. Baláš – Podolský
55,4%
Samozřejmě, že v losovaném páráku záleží
mnoho na tom, jak dobrého a především
příjemného partnera si vylosujete. Ti co měli
drsnějšího partnera se vystavovali nebezpečí
různých postihů.
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Trénuje pády?
V nočním týmáku bylo sice méně Trutnováků než bývá obvyklé, ale zastoupili je
neúnavní junioři. Hrál se Paton pěti týmů na
4 krabice:
1. Janková - Macura,
Nymšová - Jelínek
75
2. Martynek -Vondráčková,
Horáček - Janeček
71
3. Baláš - Tyč,
Hoderová - Lhotský
61
V

Standard American (8)
Petr Hebák

Two-over-one po zahájení 1 v barvě −
forsing do hry
Two-over-one je stěžejní pro celý systém a slibuje
sílu na hru. Licitace může skončit na čtyřech
v levné, ale to je velmi vzácná a jediná výjimka.
Two-over-one (1♦ − 2♣, 1 v drahé − 2 v levné) je
často 5+ list, ale jsou případy, ve kterých to může
být jen 4list. Po zahájení 1♥ jsou to listy od 12+
FB s rozlohami 2344 nebo 3244, kdy lepší hláška
není k dispozici, a výjimečně i 3343 nebo 3334
bez nějaké zádrže.Po zahájení 1♠ je to navíc
i rozloha 1444 se singlem pikovým. Two-over-one
v srdcích (1♠ − 2♥) je vždy 5+ list, zatímco
v levné to může být i 4list. Two-over-one nevylučuje 3kartový fit v barvě zahájení, ale po zahájení
1 v drahé to vylučuje fit 4kartový. S listem 3433
po zahájení 1♠ může odpověď 2♣ přijít dokonce
jen s třílistem, ale to je opravdu výjimečný případ.
Je to tedy celkem 6 případů 1♦ − 2♣, 1♥ − 2♣, 1♥ −
2♦, 1♠ − 2♣, 1♠ − 2♦ a 1♠ − 2♥

a) Po licitaci 1♦ − 2♣
Rebidy zahajitele
1. 2♦
Kromě následujících výjimek téměř povinné s 5+
listem károvým. Přednost před 2♦ mají jen dále
probírané hlášky 3♦, 3BT, 4♣, 4♦ a drahá barva
skokem.
2. 2 BT
Nouzové bez kárového 5listu a bez slušného fitu
trefového. Ukazuje 12 až 13 FB nejlépe s držením
obou drahých, ale může to být hláška naprosto
vynucená, když není kárový pětilist, není drahý
čtyřlist a není ani slušný 4kartový fit trefový. Jde
to však naopak použít při pravidelném listu se
zádržemi i s drahými 4listy, protože drahý fit se
v případě zájmu ještě najde.
3. 2 v drahé barvě
Vylučuje kárový 5list, není to revers a je to jen
bližší 4list.

4. 3♣
Slušný 4+ list trefový s károvým pětilistem bez
krátkosti v drahé barvě. Rezerva není zapotřebí.
5. 3♦
Kompletní kárová 6+ barva s aspoň nějakou
rezervou. Iniciativu nechává partnerovi. Kompletní se pro tento případ myslí s AKQJ při 6 listu
a AKQ při 7+listu.
6. 4♦
Allum či jiný oblíbený slemový dotaz na kompletní nebo téměř kompletní barvě.
7. Skok v drahé barvě
Splinter s pěkným čtyřkartovým trefovým fitem
už od pěkných 13 FB (nevylučuje ani neslibuje
kárový 5list).
8. 4♣
Allum v trefech s pěkným 4+kartovým fitem
9. 3BT s 3343
18 až 19 FB při rozloze přesně 3343 se zádržemi
v obou drahých.

b)
Two−over−one
1 v drahé

po

zahájení

Je mnoho názorů a způsobů jak hrát po 2/1 Game
Forcing, a proto Marty Bergen neříká, že to, co
nabízí, musí být zrovna nejlepší. Tak, jak to je
uvedené, to však hrál s Larry Cohenem a měli
neuvěřitelné úspěchy.

Rebidy zahajitele po 2/1 = GF
1. 2BT
V podstatě hláška z nouze, kdy se nám to moc
nelíbí. Co řeknete např. s nepěkným listem, který
člověk občas dostane ♠107643 ♥K ♦AKJ
♣Q643 po zahájení 1♠ a odpovědi 2♥? Někdo
řekne 2♠ a označí to za nic neříkající hlášku
a druhý řekne 3♣ s tím, že tato barva stačí
a rezerva být nemusí. Každopádně obě hlášky za
moc nestojí a právě pro tyto situace (aby to partner věděl, že to není nic moc) je k dispozici hláška 2BT. Bergen doporučuje tuto hlášku používat
nejen se singlem, ale i s bezcenným dublem
♠K9743 ♥AKJ ♦J54 ♣107 po odpovědi partnera 2♣ na 1♠, ale i s listem se dvěma dubly
♠A8652 ♥A7 ♦Q5 ♣K864 po odpovědi partnera 2♦ na 1♠. Nouzová hláška 2BT dává mož-
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nost, aby všechny ostatní hlášky měly jednoznačný smysl a právě to je velmi pěkné.
2. Opakování barvy zahájení
Slibuje 6list nebo aspoň pěkný 5list typu AJ1095,
KQJ74, AK1086, zatímco listy typu K8762,
Q9543, A7432 to určitě nejsou.
3. Nová barva na druhém stupni
Ke sledu 1♥ − 2 v levné − 2♠ není třeba žádná
rezerva a není to považováno za revers. Stačí
rozloha 54 a nic víc. Při rozloze 64 má většinou
přednost 4list, i když i zde Bergen připomíná
jejich tendenci přednostně opakovat ze slabosti
barvu zahájení. Rebid 2♠ po zahájení 1♥ používají v případě rozlohy 45 i 46
4. Tři v nové levné barvě (nikoli skokem)
ukazuje nový 5list nebo very very strong barvu
typu AKQx či KQJ10. Bergen k tomu říká, že je
mu líto těch, kteří nemohou jít na třetí stupeň s ♠
A7432 ♥ 10 ♦ AQJ106 ♣ 65, jenom protože je
to list bez rezervy. Rezerva k této hlášce není
nutná, ale rozhoduje kvalita druhé barvy
5. Zvýšení barvy partnera na třetí stupeň
K tomu má Bergen požadavek nejlépe čtyř
trumfů nebo aspoň to musí být pěkné tři. Říká,
že po sledu 1♠ − 2♥ s listem ♠AQ743 ♥864
♦K5 ♣K94 řeknou 2BT a pak skočí na 4♥, aby
se v tom partner vyznal. Má-li čtyřkartový fit, pak
zbytek je spíše 22, protože milují splinter i bez
jakékoli rezervy. Tříkartový fit po 1♠ − 2♦
s listem ♠ AK943 ♥ 8 ♦ Q86 ♣ AJ54 je dostačující pro hlášku 3♦ z toho důvodu, že list je
silný a šance na slem jsou slušné, a nikoli z toho
důvodu, že by třetí dáma byl dobrý fit a jiné
hlášky jsou horší.
6. Skok v nové barvě na třetí i čtvrtý stupeň
To je vždy splinter slibující čtyřkartový fit.
Žádné hodnoty navíc to nevyžaduje a možné je to
po sledu 1♠ − 2♦ i s ♠KQ974 ♥8 ♦AJ63
♣K54 či jen s ♠AK1096 ♥6 ♦K1084 ♣753.
7. Opakování barvy zahájení skokem na třetí
stupeň
Barva nesmí být horší než AKQJxx, AKQxxxx,
KQJ10xx nebo KQJxxxx. Chybějící eso nevadí,
ale čtyři horní honéry jsou nezbytné při 6listu a tři
horní honéry při 7-listu. Žádná velká rezerva není
zapotřebí, ale nemělo by to být absolutní mini-
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mum. Může to být třeba ♠AKQJ64 ♥K7 ♦853
♣64 nebo ♠AKQJ753 ♥Q103 ♦64 ♣8, ale nikoli
♠KQJ1065 ♥K83 ♦K5 ♣84 nebo ♠AKQJ96
♥643 ♦Q6 ♣J5. Počítají se rozlohové body
a těch je v prvních dvou případech více než ve
druhých a v posledním případě jsou navíc FB
body dost špatné
8. 3BT
Pravidelná rozloha a list od 17 FB. Stačí k tomu
♠AQJ96 ♥AK6 ♦92 ♣K105, což je pěkných
17 a po sledu 1♠ − 2♦ je hláška 3BT ta nejlepší.
9. Skok na čtyři v barvě odpovědi
Bergen uvádí, že to dělají neradi (zvláště po 2/1
v levné), protože to zabírá strašně moc místa. Smí
se to jen se silným listem při rozloze 5242. Je li to
v srdcích, pak je to naopak minimum většinou bez
krátkosti a může to být i jenom list ♠KQ963
♥KJ85 ♦64 ♣K54
10. Skok na čtyři v barvě zahájení
Minimum a 7+list, např. ♠AQJ9743 ♥A6 ♦85
♣64.

Rebidy odpovídajícího po 2/1 = GF
1. 2BT
Opět z nouze a ukazuje to, že není k dispozici
lepší hláška, ale slibuje zádrže v nelicitovaných
barvách.
2. Skok na 3BT
List silný na zahájení 1BT, ale bez zřetelného fitu.
Skok na 4BT je kvantitativka se sílou asi od 17 do
19 FB.
3. Dva v barvě zahájení
Ukazuje to přesně 3list (se 4listem se 2/1 nepoužívá) a není to allum. Dává to mnoho prostoru ke
zkoumání správného slemu.
4. Zvýšení drahé na třetí stupeň
Například 1♠ − 2♣ − 2♥ − 3♥ nebo 1♠ − 2♣
−2♠ − 3♠. Neslibuje nic navíc a dává prostor ke
slemovému zkoumání (splinter však má přednost,
takže bez krátkosti). Dá se to však hrát i jako
allum.
5. Skok v nové barvě na třetí nebo čtvrtý stupeň
Splinter např. 1♥ − 2♣ − 2♥ − 3♠, 1♠ − 2♣ −
2♥ − 4♦ nebo 1♥ − 2♣ − 2♦ − 3♠. Opět nevyžaduje nic zvláštního navíc.

6. Skok na čtyři v drahé barvě zahajitele
Minimum např. 1♠ − 2♣ − 2♥ − 4♥, 1♠ − 2♦ −
2♠ − 4♠, 1♠ − 2♥ − 3♣ − 4♠, 1♠ − 2♣ − 2♥ −
4♠. Není to oblíbený skok, protože bere příliš
mnoho místa. Jediné ospravedlnění je minimum,
body soustředěné do dvou barev a nedostatek
kontrol prvního či druhého kola
7. Nová barva, když žádný fit se zatím nezjistil
Nutné a přirozené oznámení dalšího aspoň 4listu
(4. barva neexistuje). Neslibuje to nic navíc
8. Opakování své první barvy na třetím stupni
6+ list
9. Opakování své první barvy skokem na čtvrtém stupni
Je-li to levná, je to kompletní barva (může chybět
jen eso), která určuje trumfy (s kvalitou barvy
stejnou jako potřeboval zahajitel při skoku na třetí
stupeň v barvě zahájení). Ukazuje silný zájem
o slem a žádá cue-bidovat esa. Je-li to skok na
4♥, pak to nemusí být nutně úplně kompletní
barva, ale ukazuje to slemový zájem. V levné to
může, ale nemusí být slemový dotaz podle dohod
partnerů.
Slemové licitaci se zatím vyhýbáme. V

2♦Multi – pokročilé
postupy (1)
Vladimír Machát
V úvodním článku této série jsme ukázali,
že největší preventivní obsah mají taková
konvenční zahájení, která umožní partnerovi
použít vysokou hlášku typu pasuj nebo oprav
(pass or correct, P/C). Také po zahájení 2♦
Multi lze „vysoké“ hlášky typu P/C využívat. Máte např. po partnerových 2♦ Multi:
♠QJ8 ♥J1074 ♦KQJ842 ♣Bez ohledu na to, jakou drahou má partner, je pro Vás závazek na třetím stupni
v drahé barvě bezpečný, zatímco soupeři
mohou pravděpodobně splnit velmi mnoho
trefů. Abyste soupeřům vydražení trefového
závazku co nejvíce ztížili, musíte preventiv-

ně obsadit co nejvíce dražebního prostoru.
Žádné pravidlo Vám nebrání definovat hlášku 3♠ jako typu pasuj nebo oprav.
S uvedeným listem dražíte 3♠ a jste spokojeni i s případnou opravou do 4♥. Jediný
problém může být, dostanete-li příště po
zahájení partnera 2♦ např.
♠AQJ854 ♥J ♦KQJ8 ♣A5
Obzvláště chcete-li odvážně blokovat
hláškami P/C, je žádoucí co nejpřesněji
definovat obsah zahájení 2♦, „minimum“
a „maximum“.
Ve
starých
knihách
o Precisionu slibovalo zahájení 2♥/♠ 8-10
HB a slušnou barvu, nelépe vedenou dvěma
tophonéry. Dnes s listem:
♠973 ♥KJ9873 ♦J6 ♣102
většina expertních hráčů zahájí, a to i za
nepříznivého stavu her. Logika je taková, že
rozdání může vypadat třeba takto (rozdání
pochází z Nations Cupu v Bonnu 2001):
WE v druhé ♠KQ108
rozdával E
♥A10
♦10742
♣874
♠A
♠973
♥Q542
♥KJ9873
♦AKQ83
♦J6
♣AQ3
♣102
♠J6542
♥6
♦95
♣KJ965
Nezahájí-li preventivně Východ, je velká
šance, že zahájí Jih preventivkou s pikami.
To jistě zkomplikuje EW cestu do 6♥,
a navíc umístí závazek téměř jistě do listu
Východu, odkud je závazek po trefovém
výnosu v nebezpečí.
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Jaký nejsilnější může být list na zahájení 2♦
Multi ? Co zahájíte s listem:
♠97 ♥Q109852 ♦A52 ♣KJ
Zahájíte-li 1♥, můžete snadno zjistit, že jste
přelicitovali. Autentický list partnera rovněž
z turnaje v Bonnu:
♠KQ32 ♥K4 ♦KJ43 ♣873
Na několika stolech bylo zahájeno 1♥
a dražbu již nešlo pod manší zastavit.
Jiný pohled na stejný problém je odpověď na
otázku, zda je interval listů vhodných na
zahájení 2♦ a 1 v drahé barvě spojitý. Odpověď je ano – téměř.
♠J98652 ♥8 ♦KQ5 ♣A87
S tímto listem považuji za správné pasovat
za libovolného stavu her. Obecné pravidlo
říká, že zahajovat preventivně se má s listy
s převahou ofenzivního potenciálu nad defenzivním. Letitá poučka říká, že preventivně se nemá zahajovat s listem obsahujícím
dvě esa. (Toto pravidlo se ovšem datuje do
dob starého skórování, kdy kontrované pády
v první hře nebyly progresivní, a vyplatilo se
předražit téměř jakýkoli slem soupeře – pod
podmínkou, že partner nemá dvě esa). Zahájíte-li uvedený list 1♠ a partner bude mít:
♠K4 ♥KJ103 ♦1084 ♣KQ32
dojdete do velmi špatné hry. Lepší šanci
dojít do správného závazku dává pas
v prvním kole. Po partnerově zahájení dáte
pouze obecný invit a jestliže jej partner přijme, opravíte do 4♠.
Jako taktickou variantu můžete zkusit zahájení 1♥ s listem:
♠8 ♥J98652 ♦KQ5 ♣A87
jste-li ve druhé hře proti první. Soupeři najdou „levnou“ obranu v pikách proti vašim
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4♥ a pak mohou být překvapeni, kolik zdvihů do obrany máte.
Máte-li délku v jedné drahé barvě a krátkost
ve druhé, přichází ke slovu taktika a snaha
ocenit již v rané fázi dražby, co která linka
může splnit – a je-li to možné, zablokovat.
Správná odpověď silně závisí na stavu her.
V 1. hře proti 2. je dovoleno téměř vše. Následující rozdání pochází z ME 2002
v Salsomaggiore:
WE v druhé ♠J87432
rozdával N ♥84
♦A
♣K432
♠Q1096
♠A5
♥AQ753
♥K1062
♦953
♦QJ1064
♣5
♣A10
♠K
♥J9
♦K872
♣QJ9876
V utkání Polsko – Izrael zahájili Izraelci
s listem Severu 2♦ Multi a Poláci na EW
došli do 4♥, -650 pro NS. Za Polsko Balicki
na prvém místě zapasoval. Po Zmudzinského
zahájení 2♣ (Precision) a zásahu 2♦ Balicki
skočil na 4♠ a hrál tento kontrakt s kontrem
za -800 pro NS, když nikdo překvapivě do
5♣ nikdo neopravil. (Bylo by jen za -300
a myslím, že měl opravit Jih. Odkud by
najednou Sever vzal pikový 7-list? Proč
blokuje ? Jistě má trefový fit.)
Naznačili jsme, že zahajujeme 2♦ Multi
s listy v poměrně širokém intervalu síly,
přibližně 4-10 HB. Pro následnou konstruktivní dražbu potřebujeme nástroje. Za tím
účelem přebudujeme schéma odpovědí na
dotaz 2BT:

3♣ maximum, bez určení barvy délky
3♦ minimum, srdce
3♥ minimum, piky
Po odpovědi oznamující minimum se barva zahájení se barva zahajitele považuje za
ushodněnou a lze přejít k dotazu na klíčové
figury. Nejčastěji však odpovídající přímo
určí konečný závazek. Po odpovědi oznamující maximum může odpovídající použít
hlášky 3♥ a 3♠, které jsou hláškami typu
pasuj nebo oprav. Znamená to, že dotaz 2BT
není bezpodmínečný forsing do hry proti
maximu zahajitele. Chce-li zahajitel znát
délku zahajitele a prosadit hru, musí použít
konvenční pokračování 3♦. Zahajitel odpovídá „obráceně“:
3♥ maximum, piky
3♠ maximum, srdce
Také zde se považuje barva zahajitele za
ushodněnou; nová barva odpovídajícího je
výzva k výměně cue-bidů.
Při tomto schématu odpovědí je maximálně zabezpečeno, že sehrávat závazek v barvě
délky zahajitele bude odpovídající. To dává
velkou technickou převahu nad alternativně
používaným mechanismem invitu, při němž
se sled 2♦-3♦ používá jako invitující do
délky zahajitele, na rozdíl od preventivního
sledu 2♦-3♥.
Skutečnost, že dotaz 2BT ještě není forsing do hry, lze využít v zásadě dvojím způsobem.
V prvním případě se rozmezí zahájení fakticky rozdělí na 3 intervaly (4-6, 7-8, 9-10
HB). Se silou 7-10 HB zahajitel oznamuje
maximum, ale pouze s úplným maximem
(9 -10 HB) draží hru po partnerových 3♥/3♠
- pasuj nebo oprav.
Ve druhém případě je odpovídající oprávněn použít hlášku 2BT jako taktickou také
s listem, se kterým nemá vůbec v úmyslu

invitovat. Po odpovědi na dotaz 2BT určí
odpovídající konečný závazek. Zahajitel
nesmí zvýšit na 4.stupeň. Mottem je „obraz
nemá být malován příliš ostrými tahy štětce“. Je dobře vzít soupeřům jejich dražební
prostor a nepředat informaci o bilanci rozdání a stupni sfitování obou linek. V

Lámejte si hlavu
s námi – řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
♠876
♥32
♦765
♣AJ432

♠AKJ1092
♥♦AK432
♣KQ
Západ Sever
pas
4♥
pas

2♦
4♠
pas

Východ Jih
2♣
2♥
2♠
pas
6♠
pas

Výnos ♥A, přebijete samozřejmě trumfem. Protože jste však předvídavý hráč,
nepřebijete automaticky dvojkou, ale alespoň
devítkou. Pak odehrajete ♠A, a pokud oba
obránci přiznají, s partií již nejspíš nebude
problém. Nyní odehrajete dva velké trefy
z ruky a pokračujete ♠J. Pokud soupeři dají
♠Q, máte v pikách přechod na stůl, pokud
odmítnou sebrat, přijdou o pikový zdvih.
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Dodatečný zajímavý problém z toho vyplývá pro obranu. Pokud by byly kára 4-1
a piky 3-1, musí obrana opravdu obětovat
pikový zdvih a pak ještě odmítnout přebít
trumfem velké káro.
Problém 2
Vynesli jsme dvě kola kár, a i když partner
markoval 3-list, pokračovali jsme třetím
kolem kár a donutili hlavního hráče se zkrátit
na stole od ♠J. Ten pak zahrál ze stolu malý
tref do dámy a pokračoval malým trumfem
z ruky. Z dražby víme skoro vše:
Západ Sever Východ Jih
pas
1♣
1♠
pas
pas
2♦
3♦
pas
pas
3♠
4♠
pas
pas
pas
Jih má zřejmě pět piků vedených AK, měl
trefovou dámu a jistě má také ♥A.
♠J83
♥QJ10
♦84
♣AKJ102
♠Q1094
♠2
♥K97
♥8432
♦AKQ95
♦762
♣3
♣98764
♠AK765
♥A65
♦J103
♣Q5
Jeho problém jsou komunikace a ne nedostatek zdvihů. Tak mu problém ještě ztížíme.
Hrajeme ♥K a hlavní hráč je bezmocný.
Přejde sice ♠J na stůl, ale od tamtud již není
návratu.
Problém 3
Tato kombinace má tři možná řešení, z nich
každé je výhodné za určitých podmínek.
20

♠Q10987
♠A2
1. Zahrát eso a pak dvojku do desítky. Čtyři
zdvihy získáme v 32% případů. Trochu
více, pokud má Východ body.
2. Zahrát eso a pak malou do dámy. Nejznámější řešení. To je lepší o možnost
chycení dubl kluka. Čtyři zdvihy získáme
v 39% případů. Ještě více, pokud má Západ body.
3. Zahrát z stolu dámu. Trochu paradoxní
řešení, ale s největší šancí. Čtyři zdvihy
získáme v 43% případů. O něco více, pokud má Východ body A v praxi proti
slabším soupeřům možná ještě trochu více, pokud je Východ schopný pokrýt
s KJxx. V

Licitační soutěž
Tomáš Fořt
Problém 1
EW v druhé, dealer W. Týmy
W
1♣
1♠
?

N
pas
pas

E
1♥
3♠

S
pas
pas

W: ♠A762 ♥AK7 ♦10 ♣AQ1073
Problém 2
Oba v první, dealer N. Týmy
W

N
2♦*)

E
pas

S
2♠**)

?

*)

Multi.
Dobrá srdce.

**)

W: ♠A53 ♥AK2 ♦AQ7 ♣QJ86

Problém 3
Oba v první, dealer E. Týmy
W

N

E
1♦
3♦**)

S
pas
pas

2♦*)
2♠
?
*)
Inverted minor (10+ bodů a fit).
**)
Nejslabší akce (vylučuje slabý BT), pasovatelné.
W: ♠42 ♥AJ3 ♦J10432 ♣AJ2
Odpovědi:
Problém
Vozábal
Filip
Hlaváč
Martynek ml.
Hebák
Čtenáři

1.
4♣
4♥
4♣
4 BT
4♣
4♣
Problém 1

2.
3 BT
2 BT
kontra
kontra
2 BT
2 BT

3.
pas
4♦
4♦
pas
3♥
pas

David Vozábal:
4♣. Nejbližší cuebid. Ideální pro danou
partii by bylo mít dohodu, že 4♥ jsou dodražením rozlohy, z čehož by rovnou vyplývala
krátkost karová (rebid 1♠ v našem systému
slibuje nepravidelnou rozlohu), ale hádám,
že v dnešním pojetí bridže ji nikdo nemá.
Jelikož hrajeme cuebidy 1. kola, nestane se
mi, že partner nadraží cuebid karový, pokud
nebude mít eso.
Anatol Filip:
4♥, se snahou ujasnit rozlohu partnerovi. Na
slem jestě chybí srdcová dáma, trefový král,
kárové eso a dobré trumfy. Má-li partner jen
dva z těchto čtyř faktorů, musíme zbrzdit.
Když má aspoň tři, chytne se iniciativy
i sám.

Roman Hlaváč:
4♣. Cue-bid. Silná karta, se kterou budu
mířit do slemu, pokud partner popře kárové
držení.
Jan Martynek mladší:
4 BT a po odpovědi slibující 2 figury a dámu
trumfovou budu doufat, že mám v arsenálu
trefového Doroszewicze. Pokud ne, tak se
zeptám na krále, a po odpovědi, že má partner jen jednoho, se podle stavu zápasu rozhodnu, jestli tu sedmičku řeknu, nebo ne.
Jelikož klíčová figura je ♣K, tak mi tady cue
bidy díky nedostatku dražebního prostoru
nepomohou, leda že bych měl dohodu, že
3 BT jsou vyčkávací a partner mi nadraží
nejbližší cuebid (do partnerovy barvy se
krátkost přeci nedraží).
Petr Hebák:
Řeknu 4♣, což je v našem systému allum na
sest (4 esa + KQ v pikách), a bude-li odpověď uspokojivá, tak budu mířit přes další
dotazy do slemu. Nebudu-li to mít dohodnuté, řeknu stejně 4♣ jako kontrolu PRVNÍHO
kola, a bude-li to úplně bez dohod, tak to
partner vezme jako aspoň kontrolu druhého
kola. Předpokládám u partnera aspoň 44
v drahých a asi 10 až 11 PC. Mám dost času
na rozhodnutí jak dál
Čtenáři:
Také čtenáři volili nejčastěji 4♣ (55%),
přímé 4 BT (17%) ,nebo popisné 4♥ (11%).
Helena Zadražilová volí 4 BT a píše: 4♣
jako cue-bid nic neřeší. Možná se dozvím
cue-bid karový a možná také ne, ale pak
stejně budu dražit 4NT - allum. Král trefový
mě pochopitelně též zajímá. Mám-li dohodu,
že po 3NT dražíme i kontrolu 2. kola, dražila
bych 3NT.
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Problém 2
David Vozábal:
3 BT. Nejpraktičtější hláška, vychází
z bilance, manš hrát chci. Partner se šestilistem pikovým může zvážit 4♠.
Anatol Filip:
Zásah 2 BT normálně hraji 16-18. Tento list
je třeba bodově redukovat pro rozlohu 3334
(neprodukuje zdvihy) a naprostý nedostatek
pomocných středních karet asi na 19 bodů,
takže jsem to nadlicitoval jenom málo.
V pikách, které má zřejmě Sever, mám jenom jedinou zádrž. Když má partner dlouhou levnou, např. Kxxxxx + něco malinko
navíc, měl by říct 3 BT (ne na body, ale na
štychy). Kontra je mnohem horší - cokoli
partner řekne, nevím, jak mám pokračovat.
Po kontře se hrává i lebensohl - t.zn. umělé
2 BT se slabým listem (asi do 7 bodů), takže
odpovědi partnera na 3. stupni jsou positivní.
No, kdyby na kontra partner odpověděl na 3.
stupni, bylo by to hezké, jenomže by přišly
pravděpodobně 2 BT. Pak bych musel hádat.
Sumarizuji: ukáži raději dost silný list sám.
Je to partner, kdo musí volit závazek.
Roman Hlaváč:
Kontra. Vypadá to, že budu sehrávat 3BT,
ale takto dám ještě partnerovi možnost ukázat, jestli nemá zajímavou kartu.
Jan Martynek mladší:
Kontra a pak 3 BT. Na přímý zásah 2 BT
jsem i přes "nepěknou" rozlohu moc silný.
Pokud zahajitel skočí na 4♥, tak dám, až to
ke mně zase doběhne, další kontra.
Petr Hebák:
2 BT. Opět záleží na dohodách, protože my
hrajeme v tomto sledu 2BT s pravidelnou
rozlohou a sílou 17 až 20 PC s držením obou
drahých barev. Mám tedy úplné maximum
a hlavně žádný problém. Partner svým pa22

sem téměř vyloučil primérku, ale to zde
vůbec nic neznamená.
Čtenáři:
I v druhém rozdání se volby čtenářů
a expertů v podstatě shodovaly. Třetina
čtenářů dražila 2 BT (33%) a na dalších
místech se dělily 3 BT a kontra shodně
s 22%. Jde o autentické rozdání z 1. ligy.
Partner má jen ♣A109754, ale s 3 BT nejsou
problémy. Robert Voháňka z Bílovic nad
Cidlinou volí 2 BT a píše: V zásahu 16-19
PC, bez slušné barvy, bez drahého 4-listu to
ošidím o 1 PC.
Problém 3
David Vozábal:
Pas. Jasný pas. Kára máme nejspíš 5-5, takže
produkují málo zdvihů, a líčit v první hře na
to, že splníme ostrou manš, protože partner
bude mít jen ♦AQ, ♠K a ještě jednoho krále, soupeři vynesou piku a ♦K bude sedět, je
v drtivé většině případů vyhazování bodů
oknem.
Anatol Filip:
4♦. Bez velkého přesvědčení. Když si představím ty šunty, které partneři zahajují, tak
se mi chce pasovat. Na druhé straně, hra není
úplně vyloučena, protože z podmínek plyne,
že má partner téměř jistě buď 6-list kárový
nebo v srdcích či trefech singl (v pikách ne,
ty by si soupeři potvrdili). Tak mu dám ještě
šanci.
Roman Hlaváč:
4♦. Výzva. Nezkusil jsem 3BT, takže partnerovi by mělo být jasné, že nemám moc
bodů, ale zato hodně kár. Sám mně řekl, že
má minimum, ale i tak může mít něco navíc.
Se silnými káry jako AKQxx nebo
s množstvím sekundárních hodnot by měl
pasovat. S kartou typu Kxx - KQx - Axxxxx
- x má tu správnou rezervu, kdy by měl dorazit. V páráku bych to nezkoušel, ale

v týmech mně připadá, že riziko pádu ze 4♦
není větší než možnost, že partner bude mít
ideální minimum, se kterým splní hru.
Jan Martynek mladší:
Pas. V belu bych možná zkusil 3♠, ale
v první se přikloním ke konzervativní akci.
Petr Hebák:
3♥. Vypadá to, že partner má nějakého singla a aspoň pětilist kárový a soupeři mají
nějaký též velký fit. Nevím, zda by 3♦ šla
do pasu, ale každopádně hláškou 3♥ bych
neměl moc pokazit, neboť drahý čtyřlist už
jsem vyloučil. V nejhorším snad budeme
hrát 4♦.
Čtenáři:
Čtenáři téměř jako jeden muž pasovali
(94%) a nehledali v partii více, než v ní je.
Jde o autentické rozdání od Lukáše Pavlíka,
kterého zajímalo, zda jeho akci (v konkrétní
partii ne příliš úspěšnou) ještě někdo zopakuje. A ještě jednou Helena Zadražilová:
Pasuji, 3♦ jsou nejslabší akce a já mám 11,
tři kluky. Možná, že při šťastném osudu tam
3 BT budou, ale na další hlášku dle mého
soudu prostě nemám. V

Domácí výsledky
Tomáš Fořt
4. středoškolské bridžování družstev
Již čtvrtý ročník přeboru středoškolské mládeže se konal tradičně v Českých Budějovicích 20.-22.6.2003. Pořadí:
1. TJF1
103
2. LAMY
99
3. ZTRACENÉ EXISTENCE
94
4. ČIVAVA
65
5. TERCIE B
41
6. KUŽEL
23
Vítězné družstvo hrálo ve složení:
Hoderová, Štěpánová, Janeček, Kopecký.

CZECH OPEN 2003, 12.-13.7.
24 týmů, 8 zahraničních,
1. Young Sharks Dánsko
171
Iversen, Koch, Zeeberg, Bank
2. Tutu
Maďarsko
168
Sziklai, Zsák, Csehó, Szegedi, Just
3. Poland
Polsko
162
Lyskawa, Lassota, Gabryš, Sejud
4. Bahnici
Čechy
161
Bahníková, Bahník M., Bahník O.,
Bahník Š.
5. Old boys
Čechy
151
Hozda, Pientka, Jiránek, Picmausová,
Picmaus
Páry, 80 dvojic
1. Iversen - Bank
62.91
2. Braskys - Tallat Kelpsa
61.90
3. Pokorná - Mráz
61.09
4. Jansa - Svoboda
60.75
5. Fládr - Pavlík
59.65
6. Verdier - Molák
58.04
7. Minelga - Rocius
57.96
8. Lyskawa - Lassota
57.15
9. Šlemr - Holý
57.02
10. Krojgaard-Brauner
56.97
Celkové pořadí Velkých cen ČR
Body do soutěže získalo celkem 119 hráčů
vzhledem ke zkrácené cezóně za 5 turnajů.
Poř. Jméno
Klub
Třída Body
1. Mráz Tomáš
BK Praha M
502
2. Svoboda Otakar BK Praha M
424
3. Holý Jaroslav Kralupy
1
376
4. Šlemr Jakub
Kralupy
2
376
5. Pokorná Jana
BK Praha M
332
6. Frabša Zdeněk TOP Praha 1
316
7. Erdeová Jana
BK Praha M
310
8. Vrkoč Petr
BK Praha 1
284
9. Jansa Zdeněk
BK Praha M
272
10. Erde Alexander BK Praha M
262
V
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Krátce

Odposlechnuto

Tomáš Fořt

Eva Dítětová

MS juniorů, Tata, Maďarsko, 4.-6.června.
5. mistrovství světa juniorů v soutěži párů se
letos pořádalo v blízkém Maďarsku. Možnost účasti v takové soutěži a v následném
juniorském kempu naši junioři nepropásli,
a tak byla účast našich i přes nucený návrat
jedné dvojice z Maďarských hranic (bez
pasu se přeci jen cestovat nedá) dostatečná.
V konkurenci 189 párů zvítězili Yuval Yener
a Adi Azizi z Izraele, ze kterého se letos
stává bridžová velmoc. Druzí byli Francouzi
Jerome a Guillaume Grenthe. Zajímavé bylo
i 21. místo dvojice Shivam Shah z Anglie
(10 let) a Agustin Madala z Argentiny.

 Bridžista se vrátil domů z pohřbu svého
kolegy. Manželka se ho ptá: "Kolik bylo
na pohřbu lidí?" Odpověď manžela byla
standardní: "Asi tak na sedm stolů."
 Jací lidé sedí u bridžového stolu?
Z pohledu první osoby: Jeden génius
s úplným idiotem hrají proti dvěma podvodníkům.
Odposlechnuto v BK13
 Jak vynášíte od přerušeného sledu? Záleží na tom, kde je přerušený.
 Možnosti hlavního hráče při výnosu
z nesprávné strany: Zakázat výnos, přikázat výnos, vykázat soupeře z místnosti.
Zajímavá konvence (Marc Verdier)
V době, kdy bylo používání konvenčních
karet a uplatňování alertu ve svých počátcích, se během jednoho velkého párového
turnaje přihodila tato epizoda.
Ke stolu, u kterého seděly dvě roztomilé
starší dámy, nastoupili dva dobří hráči.
Dražba proběhla bez problémů a jeden
z hráčů dosáhl závazku v barvě. Starší dáma
sedící po jeho levici vynáší obrácenou kartu
a její partnerka, k velkému údivu obou hráčů, důrazně zaklepe na stůl. Hlavní hráč se
proto ptá, co znamená tento neočekávaný
alert, a roztomilá dáma po jeho pravici mu
odpoví: „Moje partnerka vynesla singleton.“
„Ale jak to můžete vědět ?“ „No, protože
vynesla levou rukou, aby oznámila, že se
jedná o singleton, jak je to uvedeno v naší
konvenční kartě – ostatně si to můžete sám
ověřit v rubrice další výnosové konvence…“
U nás by se určitě nic takového nemohlo
stát, vždyť přeci všichni naši hráči znají
pravidla bridže nazpaměť! V

Stupně vítězů
Pořadí na čele a našich dvojic.
1. Azizi - Yener
ISR
60.44%
2. Grenthe - Grenthe FRA
60.36%
3. Drijver - Drijver
NED
59.94%
4. Grue - Kranyak
USA
59.68%
5. Hop - Pagter
NED
59.48%
56. Jelínek - Martynek CZE
52,44%
59. Naber - Vozábal
EST-CZE52,26%
69. Dostál – Posledník CZE
51,57%
93. Janeček - Macura
CZE
50,07%
148. Pipek – Pojman
CZE
46,11%
153. Sigmund - Vrkočová CZE
45,43%
163. Hoderová - Kopecký CZE
44,46%
172. Hlaváč – Starosta
CZE
43,71%
175. Cejnak – Justová
CZE
42,16%
180. Jindra - Křesala
CZE
40,18%
V
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