Mistrovství Evropy
junior v Praze
P ípravy technického zabezpe ení v ND
na Smíchov probíhaly ve dnech 29. 7. – 1.8.
Bylo pot eba zasí ovat asi 30 po íta (pronájem od fy. Livingston), p ipojit tiskárny
(záp j ka od HP), instalovat kopírky (2x
ernobílé + 1x barevná od fy. Konica – Minolta), p ipravit vugraph theatre (zap j ení
pláten od AV Media), instalovat asomíru,
vyv sit bannery, vlajky a p ipravit hrací
místnosti a Hospitality Desk. Zást nové
stoly zap j eny od BK NMM 22 ks a od
PZBS (Starachowice) 25 ks. Firma BECK
prop j ila 10 stojan a po celou dobu dodávala vodu v 5 galonových barelech. V t chto
dnech také probíhala výuka operátor vugraphu i on-line vugraphu. B hem p íprav už
p ijížd ly jednotlivé týmy, které byly ubytovány v okolních hotelích, p edevším na
Smíchov .
V ned li 1.8. pak za al šampionát sch zkou kapitán v 16.00. V 18.30 následovala
Opening Ceremony ve Village Cinemas na
Smíchov . Již od po átku byl patrný nedostatek eského personálu p edevším na práce
operátor a caddy. Nicmén po prvních
dnech už každý v d l, co je jeho práce, takže
turnaj probíhal hladce. Bohužel ne každý
z pomocník mohl z stat po celou dobu
šampionátu, a proto se n které funkce musely nahrazovat a zaškolovat noví lidé. Ve
tvrtek 5.8. jsme vym nili dívky za školáky
a prob hla Ceremonie op t ve Village Cinemas. V ned li 8.8. byl na programu jen ranní
zápas, odpolední výlet lodí a následná prohlídka Pražského hradu. Pro operátory
i caddy byl tento den zaslouženým odpo inkem. Pond lí a úterý jsme prožili v obvyk-

lém rytmu t í zápas za den. Ve st edu 11.8.
vše sm ovalo k slavnostnímu zakon ení.
Vzhledem k rozpisu utkání, kde junio i konili ve 12.50 a školáci až 17.20, bylo pom rn málo asu na p ípravu obou velkých sál
v ND na Smíchov pro Victory Banquet
a Closing Ceremony, která za ínala už ve
20.30. Díky pomoci našeho juniorského
družstva se nám poda ilo okamžit po dohrání vyklidit bridžové stoly a uvolnili jsme
prostor zam stnanc m ND a cateringu. Ceremonie se nakonec vyda ila až na drobný
problém s cateringem, ke kterému se ješt
vrátím. Ve tvrtek a v pátek jsme likvidovali
a firmy si p ijížd ly vyzvednout zap j ené
vybavení.
Technické zabezpe ení akce m stálo pom rn dost asu, starostí a problém . Hodn
v cí jsem musel ešit operativn a hlavn
dost rychle. U ený z nebe nespadl a nejsem
profesionál. Ve svízelných situacích jsem se
asto obracel na firmu 24 hours agency,
která zajiš ovala spoustu technických detail , veškeré grafické návrhy, tisk dokument ,
výrobu reklamních p edm t , odvoz a dovoz
veškerého vybavení a v tšinu kontakt na
firmy, které nám poskytly technické vybavení. Na mé S.O.S. volání reagovali v tšinou
slovy: pot ebuješ to hned, nebo až za hodinu.
A tak se také stalo, že ne všechny ceny za
pronájmy, koupi, výrobu jsou nejlevn jší
z celého trhu v eské republice. Up ímn ,
musel bych strávit tak rok usilovné práce,
a stejn by se mi nepoda ilo najít nejlevn jší
ešení. Bohužel rozpo et akce výrazn p esáhl veškerá o ekávání. Ale op t, ješt nikdy
nikdo z nás (M. Verdier, P. Jireš a já) podobnou akci neorganizoval, takže n které
odhady cen pronájm apod. se lišily tém
o ád. N které p emršt né ceny jsem konzultoval s nabídkou na internetu, ale k mému
úžasu se v tšina z nich nedala po ídit levn ji.
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Už p ed rokem p i p edb žných jednáních
jsem slíbil, že zajistím technickou ást mistrovství, ale že rozhodn neumím shán t
finan ní podporu. Nedostatek pen z zp sobil
i n které škrty v mých vzletných plánech,
p esto bych cht l pod kovat firmám Hewlet
Packard, Telecom a Yves Rocher, které
p isp ly aspo málem. Stejn tak se nikdo
nepostaral o zajišt ní publicity v médiích.
Op t s pomocí 24 hours agency jsme rozeslali údaje do n kolika asopis , novin a T.
Bohužel bez výsledku, ti už se z ejm p ipravovali na OH.
Ze strany Evropské bridžové ligy byla celá
akce hodnocena pozitivn . Uspo ádali jsme
historicky nejv tší juniorské týmové mistrovství ve t ech kategoriích, 26 juniorských,
15 školních a 11 dív ích tým . Celkem se
akce zú astnilo okolo 500 lidí v etn noviná a návšt vník . Poprvé se také p enášelo
z ME junior na BBO on-line vugraph.
V dalším textu bych se cht l podrobn ji
vyjád it k n kterým konkrétním úkol m
a jejich pln ní.
Ubytování a stravování
Na tomto poli pracoval sám a jediný Petr
Jireš. Když si zp tn uv domím, kolik
a jakých problém jsme spole n
ešili,
nemohu než p ed Petrem smeknout a hluboce se uklonit. Díky jednání s hotely a stravovacími objekty a slevám, díky kontaktu na
cestovní kancelá jsme ušet ili hodn pen z,
které byly využity k ubytování a stravování
personálu EBL, ve e i pro zástupce jednotlivých svaz v botelu Admirál, výlet parníkem
a v neposlední ad na Viktory Banquet. Zde
nastal drobný problém s ve e í, ale rád bych
uvedl v ci na pravou míru. Bohužel jsme
nemohli využít služeb Petrem vybraného
a odzkoušeného cateringu. Pan editel ND
nebyl ochoten podepsat smlouvu s p ísluš2

nou firmou, a proto jsme byli nuceni p istoupit na catering, který tuto smlouvu m l.
Bohužel cena zaplacená ani zdaleka neodpovídala kvalit .
Ubytovat na 50 tým v okolí ND tak, aby
každý byl spokojen, je skoro nadlidský výkon. U komunikace s jednotlivými zástupci
Evropských tým pomocí elektronické pošty
jsem byl a mohu Vám íci, že p i takové
neukázn nosti ú astník se až divím, že Petr
tento problém vy ešil ke spokojenosti všech.
Jídlo zajišt né ve školní jídeln ve Štefánikov ulici (výb r ze dvou jídel, zeleninové
saláty, zákusky, pop ípad ovoce), bylo
nesrovnateln lepší než na v tšin juniorských šampionát , které jsem navštívil.
Výjimkou bylo lo ské párové MS junior
a camp v Ma arsku. D kuji Pet e, bez tebe
by to nešlo.
Doprava
Tohoto nelehkého úkolu se ujal m j táta
a op t nezbývá než se mu poklonit. Uvažte,
že b hem celého šampionátu jsme dopravili
osobními auty a dodávkami cca 450 lidí na
letišt a nádraží. Po celou dobu turnaje jsme
m li vyp j enou jednu dodávku a pro hlavní
dny p íjezd a odjezd až 3 dodávky
a jednoho až dva dobrovolníky s vlastními
auty. P i odjezdech 12.8. jsme využili i dvou
jízd autobusu, který poskytl Petr Jireš prost ednictvím cestovní kancelá e. V kritických dnech strávili idi i Zden k Frabša st.,
Jirka Bráza, Záviš Hlavá , Vlá a Nulí ek
a moje mali kost více než 12 hodin (táta
za ínal ve 4.30 ráno a kon il okolo 22 hodiny posledním odvozem na letišt ) na cestách
po rozpálené Praze. Až na jedno nedorozum ní, když Holan ani uvedli místo asu
odjezdu z hotelu as odletu letadla, jsme se
v napjatém asovém harmonogramu pohybovali bez problém . Až se divím, že nikdo
z nás neplatil pokutu :-), protože jinak než

pomocí hrubých dopravních p estupk se ve
tvrtek 12.8. nedalo po Praze pohybovat
rychle. P i p íletech pak strávila 31.7. na
letišti nejmén 12 hodin Míša Mandysová
st ídav s Janou Jankovou, Blankou Vondrá kovou a Závišem Hlavá em p i odchytu
jednotlivých výprav.
Celá doprava se netýkala jen p íjezd
a odjezd , v neposlední ad odvoz p edevším nezletilých pomocník každý ve er po
desáté hodin dom . Auto bylo pln vytíženo i díky nep íjemným situacím ú astník .
N kolikrát jsme navštívili nemocnici (dokonce i zuba e), policii p i rozbitém sklu
a vykradeném autu, p i odtažení vozidla, p i
odcizení pasu na belgickou ambasádu, p i
ztrát letenek Italského týmu apod. Výborná
práce, moc d kuji.
Servis a instalace po íta ové techniky
Mé pod kování pat í Viktoru Urbanovi
a Mironu Tegze. Pro m naprosto nep edstavitelná technika je v rukou t chto hoch
hra kou. Musím zmínit p íhodu, která p edcházela mistrovství a kde se projevila schopnost šikovných eských hlavi ek zmín ných
pán , Petra Nesvadby, Honzy a Romana
Hlavá e. Mr. Baldi, který zajiš oval vugraph, si nep ivezl pot ebný server z Itálie
k rozb hnutí
svého
„prehistorického“
(z pohledu po íta ové techniky) programu.
Pro technické detaily se budete muset obrátit
na n kterého z odborník , ale jediné, co vím,
je, že na této práci strávili celou noc ze soboty 31.7. na ned li 1.8. Nevím nevím, jestli by
pan Baldi mohl po ítat s tak ob tavou pomocí i v jiných zemích. Jo jo, srdí ka naše bijí
na správném míst , než abychom nespustili
historicky první vugraph v eských zemích,
rad ji nebudeme spát.
D kuji pánové.

Supervisor, Press Room Manager a caddies
Supervisor Petr Nesvadba m l na starosti
celý tým lidí, který p ipravoval a uklízel
stoly, nosil skórer m výsledky každé krabice
od všech stol , kopíroval veškeré dokumentace k jednotlivým zápas m v p ti provedeních a pak t ídil do schránek pro kapitány
tým apod. Jeho pravou rukou byli p edevším: Ani ka erná, Hanka Porazilová,
Jarda Jindra, Jirka Baláš, So a Heroutová
a Jarda Hájek. Po skon ení dív í série pomáhala vydatn Zuzka Horová a každý den
po práci p icházela vyst ídat unavené jedince
Blanka Vondrá ková a Míša Mandysová. Na
víkend p ijela Denisa P kná a p íležitostn
pomáhali i jiní.
Jako nebridžista p išel zadarmo na celou
dobu šampionátu d lat Press Room Managera Honza Nesvadba, až tak daleko jsme
v našem svazu došli. Ze zahrani í p ijelo
d lat svou práci n kolik bridžových noviná, a tak se zrodila tato práce. D kuji všem.
Operáto i a skóre i obou vugraph
V zásad dosti monotóní práce 9 hodin
denn . Po celou dobu turnaje pe liv na ítali: Viktor Urban, Vašek Frank, Honza Hlavá , Záviš Hlavá . Skoro celou dobu Jirka
Fišer a více než p lku turnaje ur it odskórovali: Roman Hlavá , Dan Vachtar ík, Eva
Suchá a Lá a Beran. Snad každý všední den
po práci p icházel pomoci Vlá a Nulí ek,
aby vyst ídal unavené jedince. Jakmile dostala volno u caddy, hned sedala k po íta i
i Ani ka erná, prý z nedostatku jiné zábavy. Myslím, že ješt n kdo, na koho jsem
zapomn l, se na tomto postu objevil, tak se
omlouvám. D kuji.
Hospitality Desk
P i p íjezdech a první p lku turnaje m j
dík pat í Milen Lan ové, Jan (Hance)
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Pokorné a Zden Tom íkové. Obrovský kus
práce zde odvedla druhou polovinu turnaje
Míša Mandysová. Ješt jednou d kuji.
P ípravy a likvidace
Viktor Urban, Miron Tegze, Honza
a Záviš Hlavá ovi, Vašek Frank, Jarda Jindra, Petr Jelínek, Honza Martynek, Lucka
Vondrá ková, Zuzka Horová, Pavla Hoderová, Michal Kopecký, Pavla Št pánová,
Ani ka erná, La a Beran, Zden k Frabša
st., Martin Sigmund, Milan Macura, Jana
Janková, Martin Nymš, Lucka Nymšová a za
úst edí Honza Ertner, kterému d kuji i za
zprost edkování fy. Menox na tisk karet.
Možná jsem na n koho zapomn l, a tak se
prosím neurazte. D kuji.
Už Vám tento vý et pod kování p ipadá
nudný a text dlouhý? Úmysln jsem zvolil
tuto cestu, protože jinak z stanou zapomenuti v davu a veškeré úsp chy této akce budou
p i teny na vrub BS . Všimn te si, že asi
polovina pomocník je mimopražská, p estože Praha má nejmén t í tvrtinový podíl na
lenské základn
BS. Tito lidé ob tovali
své dovolené a prázdniny, aby mohli pomoci. Jist m žete namítnout, že jsem otcem
myšlenky uspo ádat MEJ v echách a dokonce jsem o organizaci za BS osobn
požádal Panose Gerontopoulose p ed dv ma
roky v Anglii. Nenechali padnout m j sen
uspo ádat bridžový svátek v této malé bridžové zemi, a jak zd raznil p edseda Youth
Committee ve své e i, mnohé velké federace by se m ly nau it ob tavosti t chto lidí
p i organizování podobných podnik . Bylo
mi ctí s nimi spolupracovat a p ál bych si,
aby takto fungoval celý svaz.
Tak se po dlouhých t iceti šesti letech vrátil evropský juniorský šampionát na místo
svého vzniku. V Riegrových sadech zm ilo
tenkrát síly 11 tým a vít zi se stali Švédi.
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Vladimír Krása, jako organizátor akce, p emluvil n které zástupce EBL, aby z stali
n kolik dní po mistrovství, které kon ilo
18.8.!!! Ti pak za doprovodu Sov tské armády 21.8. museli opustit eskoslovensko.
Škoda, že Vladimír už mezi námi není, t eba
by m l radost, jak se juniorský bridž od roku
1968 rozrostl.

Junio i v New Yorku

Výborný výsledek a skv lý úsp ch dosáhli
na juniorském mistrovství sv ta v individuálu, které se konalo 14.-16.7. v New Yorku,
Michal Kopecký a Pavla Hoderová. Ze 116
ú astník se umístili:
12. Michal Kopecký
54.91%
21. Pavla Hoderová
53.75%
Škoda Michalova posledního kola, jinak by
bylo umíst ní ješt lepší. Po p edposledním
kole byl na neuv itelném 4. míst a své
jméno etl na první stran bulletinu.

Olympiáda
v Istanbulu

Kompletn na svoje náklady vyrazí koncem listopadu na Olympiádu do Turecka
mladý tým: Vozábal – Zadražil, P kný –
Zají ek a Šlemr – Pulkrab.
Nikdo jiný neprojevil zájem, a tak byla
nominace jednoduchá.

Výsledky ME Malmö
Již šesté vít zství
v ad , jak ukazují
hromadn
i na
fotografii, dosáhli
v kategorii open
na ME Italové.
Vilamoura, Montecatini, Malta, Tenerife a Salsomaggiore
a nyní i Malmö. Celkem je to již 18. vít zství
Itálie na ME.
Za vít ze hráli: Norberto Bocchi, Giorgio
Duboin, Fulvio Fantoni, Claudio Nunes,
Lorenzo Lauria, Alfredo Versace, Maria
Teresea Lavazza jako nehrající kapitán
a Massimo Ortensi jako trenér.

Druhé místo pat í zasloužen domácím
Švéd m, kte í v tomto roce postavili velmi
silný tým: Johan Sylvan, PO Sundelin, Peter
Fredin, Magnus Lindqvist, Peter Bertheau,
Fredrik Nyström a Jan Kamras jako NPC.
T etí místo získali t sn vít zstvím 25:5
nad Nory v posledním kole až opravdu na
poslední chvíli Poláci: Cezary Balicki, Adam
Zmudzinski, Apolinary Kowalski, Piotr
Tuszynski, Bartosz Churmski, Mariusz Puczynski a Wojtek Siwiec NPC. Ti p edhonili
o jediný bod Rusko, které spolu s Anglií
doplní p tici evropských stát pro Bermuda
Bowl.

Seniorské mistrovství získali Dánové: Georg Norris, Steen Møller, Peter Lund, Kirsten Jens Auken, Dahl Flemming. Další místa
obsadili Poláci p ed Francouzi.
V ženské kategorii bou liv oslavovaly
zlato domácí Švédky.

Ty hrály ve složení: Kathrine Bertheau,
Catarina Midskog, Pia Andersson, Linda
Långström, Catharina Forsberg, Maria
Grönkvist, Anna Järup NPC a Bror Bjerner
trenér. Druhé skon ily Holanda ky a t etí
Francouzky.

Vystoupení našich tým nebylo úsp šné.
Propadlo open na 31. míst z 33 a ani ženské
15. místo z 19 a seniorské 11. z 16 nejsou
úsp chem. Ješt že est jako obvykle zachra oval rozhod í, tentokrát Petr Jelínek.
Ženský tým svou formu z minulých mistrovství stále hledá a konkurence v seniorech
je silná. I když práv naši senio i posiln ní
letos o výborný pár Jansa - Filip by mohli
v p íštích letech mít vyšší cíle.
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P edevším se ale o ekával lepší výsledek
od open. Po minulém výborném 18. míst se
všeobecn o ekávalo i letos umíst ní uprost ed tabulky. Ale už po áte ní vysoké prohry ukázal, že ve Švédsku to tak jednoduché
nebude. Narozdíl od prakticky všech minulých mistrovství, kdy jsme d ležitou ást
bod získali v první t etin turnaje, zde byl
za átek vyložen špatný a kapitán nem l pro
nasazování z eho vybírat.
Statistiky, které pravideln z t chto mistrovství d lám, nep inesly žádná p ekvapivá
zjišt ní. Na silnou t etinu pole jsme získávali
v pr m ru 8,5 VP, na st ed 11,5 VP a na
nejslabší t etinu 14,5 VP. Hlavní rozdíl proti
minulým mistrovstvím je v tom, že jsme
získávali mnohem mén bod než d íve na
relativn slabá družstva.
Podle asového pr b hu p išel po slabém
za átku ješt slabší st ed a nakonec se forma
trochu zlepšila. Celkový pr m r bod byl
11,5 VP. V první t etin se neda ilo p edevším dv ma základním dvojicím. Naopak
Volhejn – Fo t hráli v té dob vícemén
podle o ekávání s pr m rem 13,5 VP. Tomu
odpovídal i dobrý pr m rný butler kolem
nuly IMP. S pokra ujícím turnajem se stále
lepšili Svoboda – Mráz a jejich pr m r
v záv re né t etin byl 15,5 VP na zápas
a pr m r Zadražila s Vozábalem 14,8 VP.
Škoda, že jsme tak nehráli od za átku.
Nejlepší dvojicí byli evidentn Svoboda –
Mráz, což bylo vid t jak na nejvyšším pr m ru VP ze zápas , tak i na celkovém butleru –0,1 IMP, kdežto Zadražil – Vozábal m li
–0,6 IMP a Volhejn – Fo t –0,8 IMP.
Domnívám se, že toto hodnocení v butleru,
i když proti jeho vypovídací schopnosti mám
vždy zna né výhrady, protože je siln závislé
na zasazování a významn jej ovlivní jeden
vysoce vyhraný nebo prohraný zápas, odpovídá p edvedeným výkon m.
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A nyní celkové po adí Open s naším výsledkem proti soupe m.
Po adí Družstvo
VP
R
1. Itálie
657,0
10
2. Švédsko
614.5
12
3. Polsko
590.5
6
4. Rusko
589.5
6
5. Anglie
586,0
6
6. Holandsko
583,0
4
7. Turecko
561,0
12
8. N mecko
557,0
8
9. Dánsko
545,0
6
10. Francie
545,0
16
11. Island
538.5
7
12. ecko
526.5
8
13. Belgie
524.5
10
14. Izrael
516,0
7
15. Finsko
511.5
5
16. Bulharsko
496.5
24
17. Norsko
484,0
18
18. Rakousko
477,0
5
19. Chorvatsko
474.5
3
20. Ma arsko
474,0
20
21. Skotsko
467,0
2
22. Srbsko / erná Hora 456,0
24
23. Švýcarsko
446,0
7
24. Wales
443.5
13
25. Lotyšsko
442,0
11
26. Rumunsko
426,0
15
27. Špan lsko
425.5
18
28. Irsko
421.5
17
29. Portugalsko
408.5
25
30. Litva
383.5
14
31. eská republika
382,0
32. Faerské ostrovy
381,0
11
33. San Marino
287.5
14
Zarážející je po et až t inácti jednociferných proher. A jen ty i vít zství 20 a více.

V ženách byly nejlepší hrá ky Erdeová –
Hnátová a za nimi se v butleru umístily Lanová s nová kem mistrovství Blankou Medlínovou. Erdeová, Hnátová +0,1 IMP, Lanová, Medlínová –0,3 IMP a Pokorná, Svobodová –0,5 IMP.

Bez zajímavosti není ani poslední místo
Libanonek, které vedl na mistrovství Kryštof
Martens.
Ženy:
Po adí Družstvo
VP
1. Švédsko
402.0
2. Holandsko
395.0
3. Francie
377.0
4. Rakousko
370.0
5. Izrael
361.5
6. N mecko
358.0
7. Anglie
347.0
8. Finsko
344.0
9. Polsko
343.0
10. Špan lsko
333.0
11. Norsko
332.0
12. Itálie
319.0
13. Turecko
309.0
14. Dánsko
304.0
15. eská republika
291.5
16. Irsko
290.0
17. Ma arsko
275.0

18. Skotsko
19. Chorvatsko
20. Island
21. Faerské ostrovy
22. Libanon

274.0
260.0
218.0
180.0
173.0

Senio i se po polovin turnaje rozd lili na
dv skupiny podle výkonnosti:
Finále A
Po adí Družstvo
VP
1. Dánsko
397,0
2. Polsko
382.1
3. Francie
381,0
4. N mecko
377,0
5. Švédsko
372,0
6. Itálie
365,0
7. Holandsko
330.5
8. Anglie
328,0
Finále B
Po adí Družstvo
VP
9. Izrael
357,0
10. Norsko
341,0
11. eská republika 318.5
12. Skotsko
302.4
13. Finsko
302,0
14. Švýcarsko
274,0
15. Wales
230,0
16. Irsko
133,0
Snad jedin
Jansa – Filip dosáhli
v seniorech v hodnocení butleru na hezké
po adí v druhé desítce a +0,4 IMP. Ostatní
senio i byli mírn pod pr m rem, ale vzhledem k tomu, že po adatelé nev novali tolik
pozornosti správné evidenci dvojic, není
další po adí p esné.
V hodnocení Hermana De Waela klesla
eska republika po skon ení mistrovství
7

o deset míst na 41. místo na sv t v open
a na 18. místo v ženách.

Rozlou ení senior s losem

ME Malmö - zajímavosti
S letošní nominací na ME jsem ani moc
nepo ítal, ale o to více m p íjemn p ekvapila. Šlo o zm nu na poslední chvíli, a tak ji
provázely obvyklé problémy. Cestu a ubytování si každý shán l, jak uznal za vhodné,
a v tak krátkém ase to nebylo nic snadného.
Našt stí našel Petr Hebák malý hotýlek
v blízkém m ste ku Velinge.

Jako obvykle pak byly r zné ásti výpravy
ubytované v r zných hotelech vzdálených od
sebe i hrací místnosti n kolik kilometr .
8

Hrát se teoreticky muselo v jednotném saku nebo tri ku se znakem zem (dress code).
Našt stí po adatelé dodržování tohoto pravidla striktn nepožadovali, protože v naší
nominaci se z ejm nepo ítá, že by se mohl
do reprezentace n kdy dostat také jiný hrá ,
než hrál v posledních letech. „Tri ko ti jist
dá K rka“, dozv d l jsem se, „se sakem
bude problém, ale možná má jedno mladý
Martynek.“ Jsem, myslím, trochu více XXL
než stále štíhlý Pepa, a i když mi velmi lichotilo srovnání s Pepou nebo mladým Martynkem, mou situaci se sakem to bohužel
ne ešilo. Našt stí nakonec sta ilo jej mít p i
úvodním i záv re ném ceremoniálu jen p es
ruku.
Další pravidla však po adatelé dodržovali
p ísn ji. Na fotografiích je vid t bezpe nostní opat ení, kdy ú astníci museli povinn
pod hrozbou pokuty VP nosit identifika ní
karti ky, které byly u vchodu do haly p ísn
kontrolovány. Telefony se tentokrát nesm ly
op t pod pokutou VP i finan ní nosit ani
vypnuté do hrací místnosti. EBL dokonce
hrozila náhodnými prohlídkami tašek.
A opravdu, jak za nenošení identifika ní
karty, tak za telefony skute n 2 trestné VP
p id leny byly.

S úvodním ceremoniálem se po adatelé
tentokrát vytáhli. Krom tradi ního vzty ování vlajek všech stát a projev starosty
m sta a dalších inovník vystoupil i místní

tane ní soubor s velmi emotivními kreacemi
na hudbu ve Švédsku všudyp ítomné Abby.
Švédsko samo na m p sobilo zna n p íjemným dojmem. Nikdo nesp chal. Na silnicích mimo m sto, kde je ve Švédsku omezená rychlost na 70 km/hod. ani na rovných
úsecích nikdo p íliš nep edjíždí, a pokud
jedete 60, jedou v klidu za vámi.

Nevím, zda je to každé léto, ale letos hodn pršelo. A dokonce i sochy na p ší zón
nazna ují, že to není tak neobvyklý stav
po así.
Zdali to, co
jsme s Otou
dohodli
v
salónku Gripen,
bylo
výhodné nebo
ne, vás nechám si domyslet
samotné.
Jídlo
v restauracích
nebylo lepší
než u nás,
a s minulým ME v Mentonu ve Francii se
nedalo srovnat. Až poslední den pobytu jsme

našli u mo e jedinou dobrou rybí restauraci,
ale ta byla ješt výrazn dražší než ty b žné.
P esto, že se na mistrovství namíchalo
a odehrálo více než 35 000 krabic, sv d í
o klidném pr b hu mistrovství i to, že p ed
odvolací komisi se dostalo jen 11 odvolání
a výrok rozhod ích byl zm n n jen dvakrát.
To jsou jen 3,3 protest na 10 000 rozdání,
což je zatím nejmén z Mistrovství Evropy
a srovnatelné s otev eným mistrovstvím
v Mentonu, kde byl pom r jen 3,2 na 10 000.

Šly zv sti, že toto auto je p ipraveno jako
cena za nejlepší zahrání mistrovství.

Nebyla to sice pravda, ale vybírat p kná
rozdání by bylo z eho, jak ostatn bude
vid t i z následujících lánk a lánk
v p íštím ísle Revue.
Krom mistrovství Evropy se konaly také
další sout že. Nejd ležit jší byl z ejm tra9

di ní turnaj tým Chairman's Cup, který se
stal letos ko istí domácích Mats Nilsland,
Björn Axelsson, Per-Inge Helmertz a Arne
Larsson p ed dv ma polskými týmy.
Dále se hrála mistrovství Švédska v r zných kategoriích a hromadný párový turnaj
Švédsko – Dánsko, kterého se zú astnilo
tém 400 dvojic. Dánové mají dnes Malmö
již jen na dosah mostu p es mo e, ovšem
8 km dlouhého.

Hrály se i další otev ené sout že. V tšinou
si ú astnilo 50 až 150 dvojic. Zde jsou ty,
kde se umístily naše dvojice v první desítce,
a tedy v cenách.
22.6.2004:
2. Daniela Hnátová - Jan Martynek 66.70%
9. Eva Dít tová - Petr Hebák
52.70%
23.6.2004:
4 Št pán Galbavý - Jan Martynek 63.70%
29.6.2004:
1. Daniela Hnátová - Petr Hebák
68.10%
30.6.2004:
9. Daniela Hnátová – Jana Pokorná 56.00%
30.6.2004
2. P. Svobodová – B. Medlínová
66.30%
2.7.2004
10. Eva Dít tová - Vít Volhejn
57.20%
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Bezpe nost
p edevším

WE v druhé ♠K8
rozdával E ♥AQ752
♦Q8
♣K1076
♠A1032
♥K984
♦1043
♣J9
♠QJ5
♥106
♦A752
♣AQ85
Západ

♠9764
♥J3
♦KJ96
♣432

Sever
Východ
Jih
Zadražil
Vozábal
pas
1♣
pas
pas
1NT
1♥
pas
3NT
pas...
Po pikovém výnosu je mnoho r zných
možných sehrávek – hlavní hrá má seshora
2 pikové, 1 srdcový, 1 kárový a 3-4 trefové
zdvihy. Dodate né zdvihy mohou být vyrobeny v srdcích i na expas kárový. Je pot eba

zvolit sehrávku, která nechává pokud možno
co nejvíc šancí otev ených. Vzal jsem piku
na stole a zahrál malou srdci, malá od E a 10
vyhnala krále. První dobrá zpráva. Horší
bylo, že W vrátil káro. Zkusil jsem dámu, ta
však byla pokryta a zp t p išlo káro, op t
pušt né, a t etí káro, na které zahazuji ze
stolu. Nyní jsou dv základní linie – zkusit
srdce 3-3, nebo vyrazit eso pikové a doufat,
že hrá , který jej drží (nejspíše W), již nemá
poslední káro. Rozhodl jsem se pro druhou
variantu, zahazuji ze stolu srdce, v ruce beru
esem a hraji piku. W hraje srdci, beru esem,
p echázím do ruky na Q trefovou a hraji
poslední piku – pokud by W držel 4 trefy
a 4 srdce (nepravd podobná varianta – má
nejspíš pikovou délku, nebo piku vynesl), je
ve skvízu. Ze stolu zahazuji trefu a nyní
pokud E držel 4 srdce a 4 trefy, je rovn ž ve
skvízu. Jediná nebezpe ná varianta je tedy,
pokud W drží srdce a E 4 trefy. I proti tomu
jsem však zabezpe en – p echázím na st l na
K trefového a hraji srdci – pokud byly 3-3,
mám vyhráno, pokud m l W 4list, je E práv
skvízován mezi káry a trefy – pokud odhodí
káro, moje v ruce bude vysoké, pokud odhodí trefu, zahodím káro a dohraji na trefy.
V praxi byly sice trefy 3-2, ale pro se nepojistit pro zbylý p ípad...

ME Malmö –
katastrofy
Tomáš Fo t
Obliba katastrofických film roste, a tak se
domnívám, že nepohrdnete ani n kolika
katastrofami bridžovými, o které není ani na
mistrovství Evropy nouze.
V zápase Švéd proti San Marinu se švédské nedorozum ní v otev ené, našt stí pro
n , poda ilo v zav ené více než nahradit.
Rozdání 12, ♠76
Rozdával W ♥AKJ1098
NS v druhé ♦106
♣1096
♠10832
♥5432
♦3
♣QJ53
♠KQ954
♥Q76
♦Q72
♣82
Západ
Nyström
pas
2♥
pas

Sever
2♦*
pas
pas

♠AJ
♥♦AKJ9854
♣AK74

Východ Jih
Bertheau
kontra
pas
pas
3♦

Švédové jsou proslulí svými p esnými
a komplikovanými systémy obrany proti
um lým hláškám, a tak je s podivem, že
v tak b žné situaci u nich mohlo dojít
k nedorozum ní. 3♦ + 2 nevypadalo zrovna
na skv lý výsledek.
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V druhé místnosti probíhala dražba:
Západ Sever
Východ Jih
Lindqvist
Fredin
kontra
pas
2♥*
2♦*
pas
pas
kontra
3♥
pas
pas
pas
5♦
kontra
rekontra pas
6♥
pas
pas
3 400 bohat posta ilo k vyrovnání ztráty
druhé místnosti.
Další katastrofický výsledek utrp la Litva
v zápase s Itálií a ukázala, že 3 400 nemusí
být taková rarita ani na mistrovství Evropy.
Rozdání 4, ♠J853
Rozdával W ♥QJ5
oba v druhé ♦Q76
♣AQ5
♠K62
♠1094
♥A743
♥10982
♦J84
♦103
♣983
♣J742
♠AQ7
♥K6
♦AK952
♣K106
Západ
Birdalas
pas
2♠
pas
*)

Sever
Bocchi
1♣
pas
pas

Východ
Poska
1♠
pas
rekontra

Jih
Duboin
2♣*)
kontra
pas…

transfer na kára

Východ soudil, že na 1♣ Ital hrají zásah
1♠ bu p tilist nebo 4-3 na drahých a byl
p esv d en, že rekontrem ukázal druhou
variantu. Jeho partner však vzal všechny
hlášky p irozen .
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Faerské ostrovy pomstily v zápase
s Portugalskem nájezd portugalských pirát
a plen ní ostrova v roce 1544, když jejich
tým v roce 2004 rozdrtily 25:0 (96:8).
Rozdání 4, ♠86
Rozdával W ♥Q6
oba v druhé ♦AKQ76532
♣10
♠AQ95432
♠107
♥84
♥AKJ105
♦9
♦84
♣963
♣QJ85
♠KJ
♥9732
♦J10
♣AK742

Západ Sever Východ Jih
Per
Balle
pas!
pas
kontra
3♠
pas
kontra
pas…
5♦
Dvakrát ne za 500 vypadalo jako dostate ný výsledek, zvlášt když 4♠ nejdou po
trefovém výnosu splnit.
V druhé místnosti Západ dvakrát nevyužil
p íležitost dražit svou pikovou barvu a to mu
p ineslo p ekvapivý zisk. Sever zahájil 3 BT,
které se staly kone ným závazkem. Východ
stáhl 5 srdcových zdvih a pak zm nil na
piky a obrana ješt odehrála 7 pikových
zdvih . Bez osmi a 800 pro Faerské ostrovy.
V tomto rozdání se problémy nevyhnuly
ani silným družstv m. V zápase Dánska
proti Turecku spadli Turci tiše za 200 po
dražb :
Západ
Sever Východ Jih
P. Schaltz Atabey D. Schaltz Kolata
pas
3♠
4♦
5♦
pas
pas
pas

V zav ené bylo skóre zna n
Západ Sever Východ
Zorlu Madsen Assael
pas
2♦
3♦
pas
pas
kontra

vyšší.
Jih
Madsen
3 BT
pas…

Oba Dánové si asi dodnes vy ítají, že neodešli do 4♦. Zorlu našel srdcový výnos a po
n m Turci zinkasovali prvních 12 zdvih za
2300 a 19 IMP. I tato partie tak p isp la
k vysokému vít zství Turk 116:16 na IMP.
Není bez zajímavosti, že i naše družstvo
m lo v tomto rozdání velice blízko k rekordní katastrof . Zatímco u nás v zav ené šla
dražba proti San Marinu prost :
Západ Sever
Východ Jih
Volhejn
Fo t
pas…
3♠
4♦
V otev ené se rozvíjela dynami
Západ
Sever
Východ
Mráz
pas
2♦
3♦
pas
4 BT
pas
pas
6 BT
pas…

t ji:
Jih
Svoboda
3 BT
5♣

Ani 5♦ by nebylo velké št stí, ale 6 BT
m že spadnout bez 11 a s kontrem. To však
našt stí nep išlo a tak jsme byli ušet eni
rekordu mistrovství. Soupe i vynesli pasivn
káro a Ota zakouzlil, takže spadl nenápadn
jen jednou, stejn jako na druhém stole jeho
soupe i ze 4♦. Prost nic se ned lo.

USBC finále
12.6. jsem v odpoledních až ve erních hodinách sledoval finále americké ligy na BBO
a úžasn jsem se bavil. Krom hv zdného
obsazení tým : Nickell, Freeman, Hamman,
Soloway, Meckstroth, Rodwell proti Zia,
Rosenberg, Fallenius, Welland byl i vynikající komentá od pán Shenkin, Wald a Burn.

Po prvních p ti rozdáních prohrával tým
Wellanda 1:14 IMP, když po dalších dvou
krabicích se ujali vedení 31:14. V ranní
patnáctce chyb li Meckwellové a Zia
s Rosenbergem hráli proti páru Hamman
Soloway:

Rozdání 6,
♠54
dával E,
♥KQ106
EW ve druhé ♦A9543
♣J4
♠AKQJ107
♥A
♦K82
♣K102
♠632
♥J98754
♦7
♣976

♠98
♥32
♦QJ106
♣AQ853

Západ
Sever
Východ Jih
Hamman Rosenberg Soloway Zia
pas
pas
1♣*
1♥
2♣
4♥
4 BT** pas
5♦*** 5♥!
pas
pas
pas
6♠

* silný tref
** RKCB
*** 1 eso z p ti
Rosenberg z ejm usoudil, že po dražb
partnera srdcový zdvih nemá cenu zkoušet
vypracovat a bez velikého zaváhání vynesl
kárové eso a káro…. V zav ené se pár Fallenius – Welland dostali po jednostranné dražb do stejného závazku, ale soupe i vynesli
srdcového krále.
Hned následující rozdání p edvedl Zia vynikající odhad listu:
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Rozdání 7
dával S,
všichni
ve druhé
♠J65
♥876
♦Q73
♣Q1086

♠-♥Q943
♦KJ10984
♣AK7

♠Q942
♥AK1052
♦A
♣J93

♠AK10873
♥J
♦652
♣542

Západ Sever
Východ Jih
Hamman Rosenberg Soloway Zia
1♥
pas
pas
3♣*
3♠
pas
4♠
5♠
7♥!
pas…
Po pikovém výnosu si vzal Zia dlouhý as
na p emýšlení, p ebil a p ešel srdcovým
esem do ruky k dalšímu snapu. Odehrál
kárové eso a trumfl k dám . Vysokým snapem se dostal do ruky, vytrumfoval a ukázal
karty. 13 IMP zisk, když v zav ené dražili
Nickell – Freeman jen 6♥.
V rozdání íslo 8 získal Nickell v tým
6 IMP, když Zia pomohl soupe m vydražit
4♠ reopenem 1NT, který soupe i nesplní.
Za stavu 31:20 pro Welland v tým výborný komentá provázel dražbu následující
partie.
Západ Sever
Hamman Rosenberg
2♦*
pas
2♥
pas…
5♣
* Multi
14

Východ
Soloway
kontra
3♦

Jih
Zia
pas
3♠

♠73
Rozdání 9
♥QJ1086
dával N
EW ve druhé ♦Q7
♣J1053
♠6
♠A954
♥952
♥A743
♦1052
♦AKJ83
♣AK9862
♣-♠KQJ1082
♥K
♦964
♣Q74
Soloway ukázal silný list s károvou barvou
a Zia drze nabídl 3♠. Ve chvíli, kdy se na
obrazovce rozsvítilo 5♣ od Boba Hammana,
nep etržitý komentá pán z vugraphu na
chvíli ustal. Až Roland Wald „prolomil
ticho“:
„Zajímavé.“
„Zjevné porušení BURN’S LAW.“
„To už je pot etí za poslední dva dny.“
Pak komentá pokra oval až do chvíle,
kdy se z ejm spousta divák ptala, co je
zmín né BURN’S LAW a na obrazovce
vysko ilo:
“M l jsem n kolik dotaz , co BURN’S
LAW znamená. Pravidlo vynalezl m j spolukomentátor David Burn z Anglie a zní:
Pokud sehráváte barevný závazek, je obvykle dobré mít více trumf než soupe i. David
nazývá toto pravidlo: THE LAW OF
TOTAL TRUMPS.“
Mimo jiné jsem se z dalšího komentá e
dov d l, že konvence Multi byla vynalezena
už v 60. letech pány Reese a Flint, když
silnou variantu tvo ily listy 4-4-4-1.
Závazek byl dvakrát poražen, když na vedlejším stole hrála linka EW 4♦ za 130. Dalších 8 IMP putovalo k týmu pana Wellanda.

Po prvních patnácti krabicích vedl Welland v tým 56:26.
K další patnáctce zasedli v otev ené Nickell – Freeman proti Fallenius – Welland
a v zav ené Rodwell – Meckstroth proti Zia
– Rosenberg. Moje volba byla jasná, následoval jsem Ziu. P eliv nezajímavých IMP na
ob strany až k rozdání íslo 26, ve kterém
p ichystal Rosenberg ábelskou past sehrávajícímu Rodwellovi.

Rozdání 26 ♠AQ10542
♥95
dával E,
ob ve druhé ♦974
♣J4
♠3
♥J2
♦Q1083
♣KQ8765
♠K96
♥A10764
♦KJ52
♣A
Západ Sever Východ
Zia
Rodwell Rosenberg
pas
pas
pas
2♠
pas…

♠J87
♥KQ84
♦A6
♣10932

Jih
Meckstroth
1♥
4♠

Po jednoduché dražb Vynesl východ trefovou dvojku. Hlavní hrá p ešel trumfem do
ruky a p ebil ztrátový tref na stole. Po odehrání pikového krále a srdcového esa vynesl
Rodwell srdce. Srdcového kluka západu
p evzal Rosenberg bez vte iny zamyšlení
srdcovým králem!!! Odehrál kárové eso
a malým kárem odešel. Sever vzal zdvih na
♦K.
Koncovka vypadá následovn :

Rozdání 26 ♠A1042
♥
dával E
ob ve druhé ♦9
♣
♠
♠J
♥
♥Q8
♦Q8
♦
♣KQ8
♣109
♠
♥1076
♦J5
♣
Zia dokonal Rosenbergovu past odhozením kárové desítky do druhého zdvihu. Pozice v ervených barvách je te pro hlavního
hrá e dost ne itelná. Pot ebuje p ejít bezpe n do ruky, aby mohl dotrumfovat. Rodwell p emýšlel o zahrání snad p t minut,
b hem kterých se pánové ve vugraphu p edhán li v rozborech vzniklé situace. Sever
vzal ♦K už proto, že když ♦Q sedí
v impasu, vypustí ke zdvihu bezpe ného
hrá e. Komentáto i správn poznamenali:
“Rodwell ví, že si s ním Rosenberg hraje, ale
bohužel neví, ve které barv .“ Nakonec se
chudák Rodwell rozhodl špatn a zp sobil
týmu ztrátu 12 IMP.
Po druhé sestav vedl tým Wellanda
85:36.
K t etímu sezení nastoupili do otev ené
Rosenberg – Zia op t proti Meckwell m
a v zav ené Welland – Fallenius proti Hamman – Soloway. Zdálo se, že hra páru Zia –
Rosenberg trochu ztratila náboj, ale jestli jste
si všimli, na rozdíl od soupe team Wellanda nest ídal. Prvních p t krabic nep ineslo
žádný extra zisk ani pro jednu stranu, i když
v nich byly dva velké slemy ve dvou rozdáních za sebou, takže si všechny ty i páry
vydražily 7♠. Následující rozdání ztratil pár
Zia – Rosenberg 12 IMP.
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Rozdání 36 ♠A9652
dával W
♥K1086
ob ve druhé ♦9
♣Q84
♠Q87
♥72
♦AKQ842
♣32
♠K3
♥J94
♦J753
♣K1075
Západ Sever
Rodwell Rosenberg
1♦*
1♠
pas
pas
* Precision

Konvence proti soupe ovu zahájení 1NT
♠J104
♥AQ53
♦106
♣AJ96

Východ
Meckstroth
kontra
kontra

Jih
Zia
1 BT
pas…

Trochu neš astné z pozice jihu, ale jak
komentáto i poznamenali: „Jsem si jistý, že
1NT byl automat.“
„Proti Meckwell m musíte dražit otherwise they will steal you blind.“ V angli tin to
zní lépe, omlouvám se…
Výnos kárová dáma…Meckstroth p idal
desítku!! Pokra ováním srdcovou sedmi kou
si Rodwell zachoval možnost podehrání kár.
Východ projevil velký p ehled o partii, když
po srdcové dám pokra oval malým pikem.
Zia vzal ♠K a zahrál ♥J, který ud lal zdvih!!
Odevzdan pak vypustil srdce k východu.
Kone n p išlo na adu stažení kárové barvy.
Pak obrana ud lala ješt trefové eso, takže –
3 a 800. Na druhém stole hráli 3♦ ze západu
za 110.

16

Zden k Frabša

D.O.N.T.

Konvence používaná po
zahájení soupe
1NT
s minimální sílou 14 FB.
Jak název sám napovídá
(Disturbing Oponents No
Trump) jedná se spíše
o p ekážení
v dražb
soupe . Krom destrukce pak m žeme najít dobrý výnos a pop ípad i dobrý áste ný závazek. Celou hru po
silném zahájení 1NT vydražíme jen z ídka.
Popis:
• kontra vyjad uje jednobarevný list
s libovolným šestilistem
• 2♣,♦,♥ je dražená nižší barva p i rozloze aspo 5-4. Používáme i se 4-4, ale
barvy zde musí být kvalitní.
• 2♠ se v originále používají na jednobarevný list s pikovou barvou, ale my ho
budeme používat k vyjád ení kvalitního
dvoubarevného listu s 10 kartami
v kárech a pikách.
• 2NT slibují aspo 5+5 v levných barvách. Kterákoliv barva m že být delší
• 3♣ ukazují list s 10 kartami v trefech
a jedné z drahých barev. Princip je stejný jako u Michaelse.
• 3♦ ukazují 10 karet v kárech a srdcích.
• 3♥ slibuje 10 karet v drahých barvách
Dvoubarevné zásahy 2♠-3♥ ukazují listy,
kde partnerovi sta í zhruba 2 užite né figury
a fit k vydražení celé hry. Zásahy jsou konstruktivní s dobrými barvami a ukazují rozlohu 5+5 nebo 6+4 s drahým ty listem.

S drahým šestilistem a levným ty listem je
lepší ukázat jednobarevný list kontrem.

Kontra
vyzývá partnera, aby ekl 2♣, a my pak
ukážeme naši barvu na druhém stupni. Má-li
zasahující list s manšovými úmysly, sko í ve
své barv na t etí stupe . Je to vyjád ení
dobré barvy a partner m že s malým dublem
a jedním zdvihem dražit celou hru.
Zásah kontrem na druhé pozici neslibuje
nic víc, než šestilist s dv ma TF. Ano až tak
m že být slabý, ale kvalita barvy je d ležitá
kv li p ípadnému kontru soupe . Tato dohoda má ješt jednu výhodu. Partner m že
s adekvátním listem kontra pasovat.
♠Axxx ♥Qx ♦Kxx ♣Qxxx
Oproti tomu na pozici reopen není kvalita
barvy tak podstatná, když na partnera zbývá
relativn dost bod , m žeme si dovolit dražit
kontra i s listem:
♠J10xxxx ♥x ♦Kxx ♣xxx
a víme, že partner nebude pasovat. Bude
vždy dražit 2♣. Když nem l zásah na druhé
pozici, má skoro ur it pravidelný list a své
hodnoty umíst né za zahájením. Proto m žeme zcela bez obav dražit i s tak slabým
listem.
Odpov di
Vcelku jednoduché. Pokud máte fity do
všech barev, eknete 2♣ a v tšinou pasujete
partnerovu odpov . Zvýšení barvy je více
mén preventivní. Výzvu s fitem dražíte p es
2NT a se jedná o levnou i drahou barvu.
Bez fitu se stejn nevyplatí moc dražit, takže
nabídka nové barvy spíše signalizuje misfit a
je do pasu.
♠Jxxx ♥x ♦KQJxx ♣xxx
Po 2♣ pravd podobn uslyšíte 2♥, takže
s takovým listem doporu uji místo 2♣ dražit
2♦. Nep ijetí „transferu“ signalizuje op t

misfit a vlastní barvu. Zasahující zváží,
v které barv bude lepší hrát.
Po rekontru soupe pas zna í: partnere, ekni svou barvu, a jakákoliv nabídka
na 2. stupni je naturální! Kontra na zásah
barvou je trestné.

2♣
♣-2♥
♥
Pokud se rozhodneme zasáhnout jen na
4+4, pak jen v první proti druhé, nebo máme-li kvalitní barvy. Uv domte si, že t žko
budete hledat závazek v partnerov barv .
S rozlohou 5+5 si d lejte, co chcete, barvy
nemusí p ekypovat honéry ani st edními
hodnotami. Nikdy se neví, kterou barvu máte
delší, proto nechávejte hrát s dublem jen ve
výjime ných p ípadech. Tato konvence
vyžaduje ur ité um ní sehrávky, když asto
budete hrát na trumfy 4-3. Krvežízniví soupe i budou chtít kontrovat, zvlášt po zásahu
na druhém míst , proto bu te opatrn jší ve
druhé manši. Na reopenu je op t situace
trochu jiná. Zde m žete p iost it a dovolit si
zásah i t eba s:
♠Jxxx ♥x ♦Jxxxx ♣xxx
Statisticky op t na partnera vychází pom rn
dost bod a op t pravidelná rozloha. Navíc
v tšina pár zde v echách vám nedokáže
trestn kontrovat závazek, který jste vydražili z reopenu.
Odpov di
• pas, výb r barvy
• hláška +1 je hledání druhé barvy zasahujícího s aspo t ílistem
• Nabídka barvy, krom +1 je naturální
6-list(dobrý 5-list) a signál misfitu, zasahující pasuje.
• Zvýšení barvy zásahu nebo druhé barvy
je preventivní.
• 2NT po 2♣ nebo 2♦ jsou silným dotazem na druhou barvu. Partner ji draží na
3.stupni.
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•
•

2NT po 2♥ jsou op t dotazem a zasahující draží delší nebo lepší drahou.
2NT ve sledech typu:

ONI
MY
ONI
MY
1NT
2♣
pas
2♦
pas
2♥(♠) pas
2NT
jsou výzvou s fitem, zvýšení barvy je
jen preventivní.
Protože nevíte, kterou barvu má partner
delší, nem žete si dovolit riskovat hledání
lepšího fitu, když máte ve vyšších barvách
by jediného dubla. Bu te rádi, že jste našli
fit aspo sedmikartový. P .: partner zasáhl
2♣ a vy máte:
♠Axxx ♥xx ♦Jxxx ♣Jxx
Jak to již v život chodí, partner má asi
srdce, takže pasujte 2♣, ješt jste nedostali
kontra. Nebo:
♠QJ10x ♥A ♦xx ♣QJ109xx
když partner zasáhl 2♦. Bylo by chybou být
optimista a spoléhat na pikový fit, pan Bergen draží 3♣.
Po kontru soupe pas zna í: chci hrát
v této barv a rekontra: partnere draž svou
druhou barvu.
Nabídka nové barvy je naturální. Pokud
soupe i naturáln zasáhnou do DONTa, je
kontra negativní (s fity do zbývajících barev).
Dvoubarevky 2♠
♠-3♥
♥
Princip je zhruba stejný jako u Michaelse.
Destruktivní listy, nebo hledání áste ného
závazku s dv ma barvami dražíme na druhém stupni. Silné jednobarevné listy dražíme
p es kontra a následný skok na stupe na
jakém se chceme nalézat. Silné dvoubarevné
listy v rozloze 5+5 nebo 6+4, kde ty list je
drahý a šestilist levný, dražíme práv pomocí
hlášek v rozmezí 2♠-3♥. Umož uje nám to
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stále hrát na t etím stupni. Všimn te si, že
dražíte tu barvu, kterou máte (krom 2NT).
Rozlohu 6-4 na drahých dražte rad ji p es
kontra.

Odpov di
Dražba je v zásad nenaturální. Bez fitu do
barev partnera z sta te co nejníže.
• Po 2♠2NT=výzva bez pikového
fitu
3♣=výzva s t ílistem pikovým
3♥=do pasu
3♠=výzva se 4-listem
• Po 3♣3♦=dotaz na drahou, výzva
3♥=pas or correct
• Po 3♦nemáte možnost výzvy
• Po 3♥nemáte možnost výzvy
Zasahující by m l mít takový list, že
s dv ma užite nými figurami a fitem pro
drahou m žete do manše.
Obrana na D.O.N.T.
Pokud bude n kdo proti nám hrát DONT
pak:
• po kontru hrajeme systém
• po 2♣ také systém, kontra=Stayman,
Lebensohl
• po 2♦ a 2♠ jako po naturálním zásahu,
kontra pobídkové + Lebensohl
• po 2♥kontra pobídkové
2♠ minor suit Stayman
2NT Lebensohl
3♥, 3♠ dražená zádrž
3NT ob zádrže
Landi+natural
Používáme proti zahájení soupe
1NT
s maximální sílou 15 FB.
• kontra. Minimální síla pro kontra je
horní hranice soupe ova zahájení, nebo
list se sedmi zdvihy. Na reopenu dáváme kontra s 11+ body.

•

2♣ slibuje aspo 5+4 na drahých, výjime n 4+4 s kvalitními barvami.
• 2♦-2♠ naturální s dobrým 5-listem
nebo s 6-listem.
• 2NT,3♣,3♦ a 3♥ jsou stejné jako po
silném NT
• 3♠ = piky + kára aspo 10 karet.
Na druhé pozici zasahujte s kvalitní barvou (barvami) od cca 8 bod . Na reopenu
op t požadavek na barvu není tak p ísný, ale
m jte na pam ti, že partner má maximáln
13-14 bod (jinak by kontroval) a nezasahujte bezhlav jako po silném NT, kde m že
mít partner i dost silný list bez možnosti
zásahu.
Dvoubarevky 2NT-3♠ používáme se silnými listy, kde nechceme kontrovat soupe e,
spíše se snažíme vydražit vlastní hru. Jednobarevný silný list dražíme p es kontra a až
partner ute e, dražíme barvu skokem.

Odpov di
Vydražení vlastního celoherního závazku
je zde mnohem pravd podobn jší, proto
veškerá dražba je naturální, zvýšení barvy
partnera konstruktivní.
• po Landi jsou 2♦
♦ se stejn dlouhými
drahými barvami, partner pak draží svou
delší. Dá se použít i s výzvou pro jednu
i ob drahé. Ostatní je naturální.
• po kontra ute te s listem, který nezaruuje bodovou p evahu na lince. Dražte
levný 4-list nebo drahý 5-list.
S rozlohou 4-3-3-3 a s 4-4-3-2 na drahých po kejte, co se stane (pády na misfitech budou asi horší než nadzdvihy do
kontrovaného NT. Po rekontru však musíme utéct vždy). Když k vám dob hne
rekontra, ekn te nejbližší 3-list. Po
p ímém rekontru se chovejte stejn ,
kdyžtak ute e partner.

Je jist mnoho r zných možností jak reagovat na zahájení soupe 1NT, jen jsem se
vám snažil p iblížit aspo dv z nich. N kteí tvrdí, že D.O.N.T. se m že použít i proti
slabému NT, ale zkusil jsem to a moc to
nefunguje.

Beskydy 2004

Tentokrát do Beskyd, konkrétn
do
horského hotelu „Kyerka“ ve Velkých
Karlovicích,
pozval
bridžový
oddíl
HEROLD OSTRAVA
více jak 90 hrá všech
v kových
skupin
z eské,
Slovenské
a Polské
republiky.
Bridžové klání spojené
s turistikou, ale také se spole ným výletem
do valašského skanzenu v Rožnov pod
Radhošt m, prob hlo od 24. do 31. ervence
2004. Bridžový týden za al v sobotu ve er
bleskovým turnajem družstev. Na startu bylo
celkem 20 družstev.
74
1. Jaroš, Mina í ek, Novotným, Sagan
2. Stachowski, Waligorski, Schulzová, Laštovi ka
70
67
3. Ochvat, Rezek, Severská, Be ka
4. echová, Sovová, ech, Šubrt
65
5. Pokorná, Tom íková, Batelová, Batela 63
Hlavní sout ží byl t íkolový párový turnaj
ve kterém bylo hodnoceno 46 dvojic. Na
p edních místech bylo toto po adí:
1. Schulzová -Laštovi ka
2. Jabornický - Kašák
3. echová - ech Jar.
4. Pokorná – Hlavá
5. ech Jan - Herout

62,93
62,65
60,58
58,90
57,63
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Druhou hlavní sout ží byl turnaj více lenných družstev, kterého se zú astnilo celkem
dvanáct družstev, která se utkala systémem
každý s každým. Favorité tentokrát selhali.
1. KLASIK - Ochvat, Rezek, Severská,
Be ka
2. SOVA - Pientka, Jiránek, Volák,
Jabornický, Kašák
3. MUD - Novotný, Sagan, Schulzová, Laštovi ka
Další turnaj byl párový na IMP. Turnaj byl
jednokolový a hrál se na 12 stolech.

N-S
1.Schultzová-Laštovi ka .................. 1,500
2.Fidrmuc - Hauschwitz ................... 1,125
3 Hor ák - Vysocký.......................... 0,875
E-W
1.Nová ková-Nová ek ..................... 2,458
2.R ži ka - Tomáš............................ 1,375
5.Hugiel - Hugiel .............................. 1,042
Na programu týdne se objevily dále: handicapový párový turnaj, individuál a záv re ný volenko -losovaný turnaj.
Handicapový turnaj – 45 dvojic
1. Kaniová – Kania ............................63,45
2. Bambas – Šubrt..............................61,16
3. ech Jan - Herout .........................59,70
4. Pavlovská - Pavlovský...................59,06
5. Hugiel – Hugiel .............................58,61
Individuál – 60 hrá
1. Tomáš ............................................67,56
2. Tom íková.....................................61,76
3. Mina í ek.......................................61,01
4. Pokorná..........................................59,97
5. Novotná .........................................59,38
Volenko-losovaný turnaj - 20 stol
N-S
1. ech – Laštovi ka ...........................63,52
2. Tom íková – Mina í ek ...................63,28
3. Pavlovská – Pavlovský.....................57,30
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E-W
1. Glac - Rasocha ................................ 60,05
2. Severská - Kašák ............................. 57,89
3. Schulzová – ech Jan ...................... 56,22
Dušan Šlachta, který ídil všechny sout že,
p ipravoval po íta ová rozdání a v rekordním tempu zpracovával výsledky, má lví
podíl na tom, že turnaje prob hly
v p átelském duchu.
Z mnoha zajímavých rozdání se mi nejvíce
líbilo skvízové rozdání z prvního kola párového turnaje, zajímavé tím, že obránce se
dostává do skvízu p ed redukcí po tu zdvih .
WE v druhé ♠108
rozdával N ♥KJ742
♦6
♣K7532
♠K532
♠AQ
♥A3
♥Q1098
♦AK85
♦1092
♣1094
♣AQJ6
♠J9764
♥65
♦QJ743
♣8
M j partner zahájil 2♠ (podprimérní 55),
což nezabránilo soupe m vydražit závazek
3 BT, naopak ukázala se druhá, ta „horší“
strana tohoto zahájení. Eva Batelová, sehrávající tento závazek na W, toho pln využila.
Po výnosu srdcovou 4, když 8 na stole podržela zdvih, p ešla na káro do ruky a zahrála
trefovou desítku, která držela. Když na druhý tref Jih nep iznal, mohla po odehrání
dvou vysokých pik
pokra ovat jako
z otev ených karet. P ešla na srdcové eso do
ruky a zahrála trefový impas. I když po et
zdvih není redukovaný, je Jih na následn
zahrané trefové eso ve skvízu. Protože musí
držet dva piky (HH by ud lal 4 pikové,
2 srdcové, 2 kárové a 4 trefové zdvihy),

nezbývá mu nic jiného než odhodit káro.
Hlavní hrá za ním odhodí piku. Teprve nyní
je Jihu p enechán kárový zdvih, a tomu nezbývá nic jiného než pustit HH ud lat poslední 3 zdvihy.
Za p knou sehrávku
3BT + 3 získala Eva
Batelová zasloužených
80% topscore.
P i první rychlé analýze p i turnaji jsem si
myslel, že 12. zdvih byl
zadaný výnosem. Rozborem rozdání jsem ale zjistil, že po „ilustrativním“ zahájení 2♠ je 12 zdvih vždy realizovatelných. Nejjednodušší by to m l HH po
károvém výnosu, který by mu po zjišt ní
rozlohy umožnil vyimpasování Q J 7
v kárech a získání 4 kárových, 4 trefových, 3
pikových a 1 srdcového zdvihu.
Po trefovém výnosu: HH pustí do ruky,
pokra uje v trefech, p ejde na káro, zahraje
další trefový impas, odehraje vysoké piky na
stole a pak srdcové eso a srdce k dám . Pokud Sever získá zdvih na krále, musí pustit
HH trefou st l, a protože redukce po tu
zdvih je provedena, je na zahranou srdcovou Q Jih v jednoduchém piko-károvém
skvízu. Odmítne-li Sever srdcový zdvih,
zopakuje se po trefovém esu stejná situace
jako v prvním p ípad po srdcovém výnosu.
Škoda, že partner nevynesl pikovou 10, mohl
tím umožnit Ev ukázat ješt p kn jší sehrávku. Po pikové dám zahraje HH károvou
10, a to ze dvou d vod :
1) Co kdyby Jih pokryl, i to se m že stát,
situace by byla stejná jako po károvém
výnosu
2) Kv li odblokování.

Když Jih nepokryje, p ebere HH 10 károvou v ruce, zahraje dvakrát trefy a pikové
eso. Protože nyní zná p esn rozlohy, p ejde
do ruky na srdcové eso a zahraje srdcový
expas v pozici:
WE v druhé ♠rozdával N ♥KJ74
♦♣K75
♠K5
♠♥3
♥Q109
♦A85
♦92
♣4
♣AQ
♠J9
♥6
♦QJ74
♣Pokud by Sever vzal zdvih na srdcového
krále, musel by zahrát dobrovoln impas
v srdcích nebo trefech, a dostal by tak svého
partnera do skvízu. Proto zdvih pouští
k srdcové dám . HH nyní zahraje károvou
9(!), kterou te Jih musí pokrýt (nepokrytím
by HH získal 3 kárové zdvihy, což spolu s 3
zdvihy v pikách 2 v srdcích a 4 v trefech
dává 12 zdvih ), a zahraje trefový impas. Na
trefové eso odhodí piku a zahraje károvou
dvojku ke své 8. Zde je dob e vid t, jak je
nutné kárové odblokování. Kdyby na stole
místo kárové 2 byla 10 nebo 9, Jih by vypustil a poslední dva zdvihy by pak ud lal Sever.

Lámejte si hlavu –
ešení
Problém 1
Závazek 5♣, výnos ♠Q.
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♠K94
♥64
♦K7654
♣A107
♠QJ105
♥AJ982
♦82
♣83

♠8632
♥Q1075
♦QJ10
♣52

♠A7
♥K3
♦A93
♣KQJ964
Vyhrávající je dámu propustit, na pik pak
zahodit káro a t etí káro prosnapnout. Východ již nemá dozdvih a nem že v as podehrát srdce.
Problém 2
♠AK1083
♠2
Na první pohled se zdá, že je správné zahrát
do 8, ale to stejn spoléháme na J9x nebo
Q9x p ed stolem. Takže nejv tší šanci dává
ve skute nosti zahrání do 10.
Problém 3
Závazek 6♠, výnos ♦K.
♠10983
♥3
♦6
♣AQ76432
♠J75
♠4
♥K962
♥J1074
♦KQ105
♦J9742
♣J8
♣K109
♠AKQ62
♥AQ85
♦A83
♣5
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P i sedícím trefovém impasu není se závazkem problém. Uhrajete ale závazek i p i
nep íznivé poloze trefového krále?
K ížové snapy vedou k cíli jen p i chyb
soupe v koncovce. Budeme se nakonec
stejn muset spolehnout na dlouhou barvu
a vypracovat trefy. Hrajeme tedy tref do esa
a malý tref zp t p ebíjíme ♠A, ímž si zachováváme komunikace k dlouhé barv na
stole. Pak hrajeme malý pik a z staly nám
ješt dva p echody na st l na ♠10 a na p ebitek.
Problém 4
♠A32

♠Q1098
Zahrajte desítku. Pokud se objeví u Západu král, impasujte samoz ejm kluka u Východu. Máte 1% na 4 zdvihy a 68% na
3 zdvihy. Pokud byste hráli nap ed esem a
pak impas do desítky, máte 1% na 4 zdvihy,
ale jen 53% na 3 zdvihy. Tato sehrávka by
byla lepší pouze pokud by vám chyb la
osmi ka.

Licita ní sout ž
z Revue . 26

Zden k Frabša ml.
Musím uznat, že se Tomášovi poda ilo
upoutat mou pozornost v sout ži minulého
ísla. K partii . 2 jste jist m j komentá
zaregistrovali, poj me tedy k
Problému . 1
My ve druhé oni v první
Západ Sever
Východ
Jih
?
pas
pas
2♥
S:
♠AQJ102 ♥642 ♦54 ♣A53
Až na Davida Vozábala snad všichni draží
2♠. Ota správn vysv tluje, že manš je ne-

pravd podobná, ale že soupe i pravd podobn nebudou kontrovat. To je krásné, ale
zkusme se zamyslet nad pokra ováním dražby, když budeme pasovat:
1. Soupe zvedne nabídku na 3♥.
V prvním kole dražby pasoval a te zvyšuje,
pro to asi d lá? Asi má t íkartový fit pro
barvu zahájení a hle, najednou víme, že
partner má singl srdce, to by mohly jít i 3♠,
nebo ne? P ipus me, že zvedl jen s dubl
figurou srdcovou, ale pro ? Asi se bojí reopenu a závazku 2♠, nechce abychom našli
fit. Má tedy krátké piky, není-li pravda. Op t
závazek 3♠ má velikou šanci. Když bude
mít partner singl srdce a dubl pik, má nejmén 10 karet v levných barvách, kde m žeme
najít fit, nebo mohl zahájit levným blokem i
2NT. To všechno hraje roli p i takových
rozhodováních. Zvýšení západu nám umožní
sout žit, protože celkový po et zdvih
v partii bude aspo 17 a my máme tzv. istý
list bez hodnot v barv soupe e.
Uznávám, že ve skute nosti bych se asi bál
íci 3♠ po soupe ov zvýšení, ale to je život,
nevylu uji takovou hlášku.
2. Soupe pasuje. Vše nyní záleží na našem severu. Pravda, te si m žeme nakreslit
celou škálu list , s kterými splníme 2-3♠
a s kterými bude partner pasovat. Jisté je ale
jedno: nebude pasovat s listem, se kterým
splníme 4♠.
Co z toho vyplývá? Ano, m žeme minout
áste ný závazek v pikách.
Co budete dražit s listem jihu po stejné
dražb s kartou:

♠AQJ1032 ♥32 ♦KQ2 ♣A5
Kontra? To jako když zamáváte ervenou
fanglí p ed býkem, soupe po levici zablokuje 4♥. A co má d lat chudák partner?

S:

♠Kxx ♥x ♦Jxx ♣KJxxxx
♠Kxxx ♥xx ♦Jxxxx ♣Kx
♠xxx ♥Qx ♦Axxx ♣Qxxx
♠xx ♥xx ♦Axxx ♣Kxxxx
Asi bude se všemi listy pasovat, nebo ne?
Rad ji ano, protože v prvním p íklad mohl
nabídnout 5♣. No dob e, a co vy pak?
Západ Sever
Východ Jih
Pas
Pas
kontra
2♥
Pas
Pas
?
4♥
4♠? No….ani se mi to nechce komentovat. Výsledek rozdání si spo ítejte sami.
Nebyla by lepší dražba:
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
2♥
2♠
pas
pas
kontra
4♥
Kone n se dostáváme k jádru pudla. Rad ji budu mít schovanou hlášku 2♠ pro
siln jší listy, než je p vodní. Pokud totiž
zasáhnete s ob ma 2♠, pak se v tom partner
nem že nikdy vyznat a obvyklá argumentace, kdy bude dražit výzvu s:
♠Kxxx ♥xxx ♦Axx ♣Qxx
to jsem m l pasovat partnere? A pro jsi tedy
spadl ze 3♠? Dokonce se m že stát, že výsledek bude 3♠ -2 a 200 do soupe .
P ed podobným rozhodnutím jsem stál p i
VC Prahy. Rozdíl byl jen, že soupe i zahájili
2♠ po pasu mého partnera a já t ímal cca
13 FB s p tilistem srdcovým a rozlohu
5-3-3-2. Pasoval jsem, partner kontroval
a 3♥ byl kone ný závazek. Když soupe i
otev eli zápisový lístek, divili se, že mají
0%, když zbylých asi 10 zápis bylo 4♥ -1.
Dnes už vím pro ….
Problém . 3
Ob ve druhé, týmy
Západ Sever
Východ
Jih
pas
pas
?
1♠
S:
♠Q92 ♥AKQ10743 ♦3 ♣K10
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V em tkví problém partie? Asi jste si
všimli, že hodn bude záležet na celkovém
po tu zdvih . Jinými slovy je-li partie sfitovaná. Proto m žeme rovnou vylou it hlášku
4♥. Máme-li fit, m žeme mít št stí a p enést
problém na soupe e, který se t eba špatn
zorientuje. Když fit nemáme, jsme jist
v pr švihu, partner v list m že vypadat asi
takto:

♠Jxx ♥xx ♦Kxxx ♣Qxxx
Jak budou probíhat první zdvihy obrany si
asi dokážete p edstavit, A, K v pikách
a snap. A když budeme mít sm lu, p epušt ní v levné barv a promoce srdcového kluka.
To už mi vychází na –800.
Hláška 3♥ by byla dobrá za p edpokladu,
že mám domluvené silné skoky, asi by tento
problém ešila nejlépe, ale kdo je dneska
hraje?
Další použitou hláškou bylo kontra. Také
jsem o n m p emýšlel. List je dostate n
silný na následné nabídnutí srdcí. Dokonce
i t etí piková dáma nám m že napov d t, že
by soupe i nemuseli blokovat tak vysoko.
Stále m ale trochu mrazí p i p edstav co by
se stalo:
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
kontra
1♠
?
4♠
♠x ♥xx ♦Kxxxxx ♣AJxx
kdy p i dobré obran spadneme z p ti srdcí, protože partner nebude p edpokládat nic
jiného než klasické pobídkové kontra a bude
dražit 5♦. P ipadá Vám, že si vymýšlím
extrémní listy? Nemyslím. Tak to byla nevýhoda kontra. Jinak bych se s touto ideou
shodoval více než s p ímým skokem.
Napadlo m ješt jedno ešení, které se na
stránkách asopisu neuvádí. Je trochu
úsm vné, ale m že se ukázat jako dobré,
stejn tak na druhou stranu se m že vyvinout
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úpln špatn a partner si bude ukat na elo.
Hláška 3♠ (pop ípad 3 BT). Gambling
hraje relativn dost hrá , pro si tedy na
chvíli nezalaškovat. Ale vážn , tohle je kamikadze. 3♠ by m ly smysl t eba s:

♠x ♥AKQ10743 ♦Q10x ♣Axx
No a poslední a podle m asi nejlepší nabídkou z stávají zcela prosté 2♥. Budou
pasovány? A kdy, když zahajitel nebude mít
reopen, ale hlavn , když bude mít partner
náš oblíbený list:
♠Jxx ♥xx ♦Kxxx ♣Qxxx
Skute n se mi stává málokdy, že minu
manšový závazek, když zasáhnu i s tak silnou kartou. Už jen prosté zvýšení soupe e po
levici na 2♠ mi dává možnost ješt jednou
dražit a navíc te mám v tší šanci na fit
u partnera.
Nedávno jsem obdivn koukal na výukový
program pana Lawrence a hned první partie
byla:
Západ Sever
Východ Jih
-pas
?
1♥
♠AKQ106 ♥53 ♦A102 ♣QJ2
Jak budete dražit tento krásný list? Program pak nabízí dv možné odpov di kontra
i 1♠. Když kliknete na kontra ozve se z p ístroje zabu ení skotu… . V dalším textu
pan Lawrence vysv tluje, že ke spln ní celoherního závazku pot ebujete cca 8 bod a fit
u partnera. Ale to snad podpo í Vaší dražbu.
Je to naše známé dilema dražeb typu:
Západ Sever
Východ Jih
-pas
kontra
1♥
pas
pas
?
4♥
Nebo rad ji:
Západ Sever
-pas
pas
4♥

Východ
1♥
pas

Jih
1♠
kontra

Proto hraji zásahy až do 17 a n kdy i do
18 FB. Nezapomínejte, že za dob pana Kaplana byla dražba trochu jinde.
Byl bych nerad, aby si kterýkoliv z tená
myslel, že se snažím zesm šnit jejich dražební návyky, nesmírn si vážím všech jmenovaných odborník , cht l bych mít jejich
techniku sehrávky i obrany…

Licita ní sout ž
Problém 1
Oba v první, rozdával Jih, týmy.
Západ Sever
Východ

Problém 1
David Vozábal:
4 BT. V zadání chybí, co znamená hláška
3♣. Pokud ukazuje klasicky silný list s dobrou barvou, jediné, co m s tímto listem
zajímá, je po et es u partnera. Máme-li
všechna, eknu 7 BT, jestliže bude 1 chyb t,
eknu 6♣ (6♥ je nebezpe ných, protože
m že chyb t eso srdcové a trumfy se asi
špatn d lí.
Otakar Svoboda:
a)

Jih
1♥
?

pas
4♠
3♣
S: ♠K ♥KQJ6542 ♦54 ♣AJ3
Problém 2
My v první, rozdával Sever, páry.
Západ Sever
Východ
Jih
pas
1♦
1♥
pas
pas
?
4♠
S: ♠5 ♥AKJ984 ♦AQ10 ♣J86
Problém 3
Oba v první, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ
Jih
pas
3♦
pas
pas
?
5♦
S: ♠Q98 ♥Q1076432 ♦- ♣K107
Odpov di:
Problém 1.
2.
3.
Vozábal 4 BT kontra pas
4 BT
pas
Svoboda 6♣
4 BT
pas
Filip
5♣
pas
Lohay
6♣
5♠
pas
tená i 4 BT 5♥

3♣ jsou silné a p irozené. Teoreticky je
asi správn jší forsing pas, ale tady se mi
zdá, že se tím jen p ipravíme o další licita ní prostor. 6♣ je praktická hláška,
která ukazuje dobré trefové dopln ní
a kontrolu 2.kola v pikách (jinak 5♠).

b) 3♣ = Soloway (3 typy silných list )
eknu 6♥, protože partner má bu fit
nebo pravidelnou rozlohu - varianta na
vlastní barv bez AJ je vylou ená.
Anatol Filip:
5♣. Protože pas je forsující, snažím se
ukázat spíše minimální list s trefovou podporou a pravd podobn pikovou krátkostí (bez
pikové krátkosti bych rad ji pasoval a akceptoval p ípadné partnerovo kontra).
Karol Lohay:
6♣. Pokial je hláška 3♣ aspo 16 +, tak je
možné tento rozlohový list po bloku súpera
považova za dobrý do malého trefového
slemu.
tená i:
tená i volili 4 BT (43%) ve smyslu Blackwooda. Ostatní hlášky jen z ídka, 5♣ i 5♥
(14%).
Rozdání je z pražské skupinové sout že. Je
vid t, že experti dávají p ednost skoku
v nové barv jen se solidní barvou. Jen po25

kus o slem nemá smysl, protože partner jej
s dv ma nebo t emi malými piky tém jist
nep ijme.
Jih by ale m l již p i dražb zvažovat
i p ípadné sehrávkové problémy a uv domit
si, že po dvou kolech pik , která tém jist
p ijdou, mohou 6♣ ohrozit komunika ní
problémy. Na druhou stranu 6♥ mohou být
skv lý závazek i p i singl esu u partnera.
Problém 2
David Vozábal:
Kontra ukazuje p edevším body, není
striktn trestné. Partner se za ídí podle svého
listu. V praxi nej ast ji zapasuje.
Otakar Svoboda:
4 BT ve významu pobídkového kontra.
Anatol Filip:
4 BT.
1. Toto nemá být Blackwood, protože nebyla dohodnuta barva, ani jsem neukázal
žádnou silnou barvu.
2. Jsem ve špatné licita ní situaci, kterou
zp sobila chybná odpov
na zahájení.
Když mi sta í na slem u partnera nap . 5 kár
s KJ, jakýkoli 4-list srdcový, 1 eso + trefová
kontrola (pouhých 8 bod !), tak musím
v prvním kole už forsovat na hru.
3. 4BT bez skoku v podobných situacích
(nemáme dohodnutou barvu) je ochota hrát
ve více barvách, partner má vyjád it své
možnosti.
4. Na partnerových 5 tref budu dražit 5♦.
Na 5 kár nebo srdcí budu hádat, zda pasovat
nebo jít dál.
Karol Lohay:
5♠. Nepodarilo sa mi nájs lepšiu hlášku,
naj ažšie sa licituje správne po vysokých
blokoch, je velká šanca aspo na uhratie
malého slemu v kárach alebo srdciach.
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tená i:
tená i volili na rozdíl od expert p ímoaré hlášky. 5♥ (46%) a 5♦ (23%).
Problém z párového turnaje BKP zaslal
Marc Verdier. Osobn bych dal asi také
p ednost skoku na 2♥ v prvním kole. Ten
sice bere prostor, ale zato usnadní další
dražbu a nyní bych m l pohodlnou hlášku
5♦.
Problém 3
David Vozábal:
Pas. T žký list, správn se mohu rozhodnout nejspíš jen u konkrétního stolu proti
konkrétním soupe m, podle toho, jak se mi
to bude zdát. N co mohu vysoudit z toho, že
se soupe dražící 5♦ nezajímal ani o 3 BT,
ani o 6♦, což indikuje, že jeho list nebude na
body extrémn silný. Partner mohl dražit, ale
se slabou primérkou k tomu t eba nem l
d vod. Pokud eknu n co jiného než pas,
bude to 5♥. Když budu mít št stí, tak je
splním, ale tipnul bych, že v tšinou budou
tak bez dvou za 300 proti 5♦, které mohou
ale nemusejí jít.
Otakar Svoboda:
Pas. Západ, jako jediný u stolu, má jakžtakž pon tí o tom, co tam kdo má. Velice
d ležitý faktor je jeho koeficient p í etnosti.
Pokud dražil v útoku, máme podle jeho názoru s partnerem do obrany dohromady dva
až t i zdvihy - m žu tedy u n j o ekávat tak
asi eso + dámu. 5♥ pak bude nej ast ji za 300 nebo –500. Dražil-li v obran , ud láme
proti 5♦ 3 - 4 zdvihy (dobrovolných 5♦ asi
nebude za 500) a p itom 5♥ je po ád bez
jedné, n kdy bez dvou a možná tak jednou
z deseti je splníme. Ale pozor - to neuvažujeme nep íjemnou možnost, že jeden z našich defenzivních zdvih je kárový. A není
to tak úpln vylou ené - soupe se p ece

nepokusil o 3 NT! No a pokud nám Západ
odbránil slem, tak asi Sever nebude mít isté
sv domí.
Anatol Filip:
Pas.
1. Na hru mi sta í u partnera nalézt pikové
KJ, srdcové KJ a dubl trefové eso. Partner
s t mito body a vyváženou rozlohou ani
nemusí na 4. míst reopenovat (kdyby se 3♦
odpasovaly). M l jsem tedy zasáhnout 3♥.
2. Tak jako u problému 2 jsem ve špatné
situaci. Navíc jsem možná moud ejší o poznání, že u rozlohových list má smysl uvažovat o konkrétních figurách a/anebo rozlohách, a ne o nekonkrétních bodech.
3. Co te ? Up ímn - nevím. Když zadražím 5♥ a srdce má soupe za mnou, bude
zle. Když má partner výše uvedený list,
nebude dob e také. Pasuji, protože se aspo
vyhýbám v nep íznivém p ípad debaklu na
5♥ s kontrem a protože není p íliš konzistentní pasovat 3♦, ale dražit po 5♦.
4. Zadavatel rozdání si tentokrát liboval
v reakcích na preventivní dražbu. P eji mu,
aby mu chodily samé takovéto problémy,
aby se s nimi trápil a já abych se na n j p itom mohl škodolib usmívat.
Karol Lohay:
Pas. Moj list je síce rozlohový, ale je bez
kontrol a partner tiež nemá ni zvláštne, bol
by dal kontru, a preto bude pas asi najlepšia
hláška
tená i:
tená i sice také volili pas (54%), ale t sn následovaný hláškou 5♥ (46%).
Jde o rozdání 14 z 19. kola posledního ME
v Malmö. Jason Hacket také zadražil 5♥,
které splnil. ekl je ale po zhruba 20 vte i-

nách váhání partnera na druhé stran záclony, proti emuž soupe i podali protest.
♠ A K 10 7 5 3
♥J85
♦4
♣A82
♠J42
♠6
♥A
♥K9
♦AJ9832
♦ K Q 10 7 6 5
♣Q64
♣J953
♠Q98
♥ Q 10 7 6 4 3 2
♦–
♣ K 10 7

West

A. Labaere

North

Ju.Hackett

East

South

V.Labaere Ja.Hackett

3♦
pas
5♦
pas
pas
5♥
pas
pas
pas
Odvolací výbor ponechal výsledek
v platnosti, protože p i hraní se záclonami
opožd ní kolem 20 vte in není ješt d vodem domnívat se, že tím byla p edána nedovolená informace.
Jason také vysv tlil, že nemohl zasáhnou
p ímo, protože to by v jejich systému ukazovalo siln jší list. Pas a následný zásah pak
ukazuje list rozlohový.

Domácí výsledky
Tomáš Fo t

Czech Open Pardubice
P ímé p enosy Bridge Base z tým , první
svého druhu v eské republice, sledovalo na
internetu kolem 200 divák . Pro naše organizátory to byla dobrá p íprava na MEJ.
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Hlavní párový turnaj, 17.7.2004, 51 dvojic
1. Bahník P.-Svoboda
59.30
2. Gabrys-Lyskawa
59.26
3. Felmy-Linde
59.19
4. Bahníková-Mráz
59.17
5. Krausová-Kocián
59.03
6. Fládr-Pavlík
56.96
7. Erdeová-Lauer
56.71
56.08
8. Lan ová-Svobodová
9. Smirnov-Dirksen
55.96
10. Makatrewicz-Romot
55.88
Celkové po adí velkých cen
CELKEM
1 Svoboda
925
2 Jelínek Z.
824
3 Erdeová
823
4 Zají ek
795
5 Pulkrab
659
6 Šlemr
653
7 Macura
637
8 Picmaus
610
9 Pivni ka
593
10 Mašek
592

Žermanice 2004
Hlavní turnaj 9 tým
1. Basca
152
Baláš-Dvo ák, Picmausová-Picmaus
2. DERI
149
Petrovská-Petrovský, Dít tová E.-Fo t
3. Anna K 141
Kraus-Ludvík, Krausová-Modritzer
4. BROL
129
Haman-Šlachta, Grosmanová-Grosman
5. H2O
126
Blatný-Pícha, Horák L.-Horák P.
Hlavní turnaj, 20 pár
1. Krausová-Modritzer
60.37
2. Petrovská-Petrovský
56.67
3. Dít tová E.-Fo t
54.38
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4. Kraus-Ludvík
5. Hladil-Liška
6. Picmausová-Picmaus
7. Židková-Kocián
8. Hartmann-Van k
9. Grosmanová-Grosman
10. Melicharová-Hauschwitz

54.07
53.95
52.28
51.19
50.56
50.00
49.75

Krátce
48. ME
Další mistrovství Evropy tým prob hne
12.-16.srpna 2006 ve Varšav . Konat se
bude v prestižním Victoria-Sofitel Hotel
v centru Varšavy hned blízko starého m sta.

Odposlechnuto
V poslední partii turnaje soupe i jako jedni
z mála nevylicitovali slem. Dušan Šlachta
to komentoval na celý sál: "Znáte n jakou
jinou hru, ve které neud láte ani štych,
a p esto máte tém top?"
Na turnaji na Mariánské se od vedlejšího
stolu ozývá povzdech: „Nikdo není tak
chytrý jako bridžista, hrající s manželkou.“
Dv nejmenované bridžistky se domlouvají, jestli pojedou se svými partnery na Velkou cenu. „My asi pojedeme,“ íká jedna,
„pot ebujeme sout žní body.“ „Hm,“ zamyslí se druhá, „na to toho mého nenalákám. Nevíš, jak tam va í?“
Jednou se ptala neodbytná dáma Terence
Reese, jak by dražil její list. Reese se ani
nepodíval na karty a odpov d l: „Jinak.“
Nesta í jen být dobrý hrá , musíte také
dob e hrát.

