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José Damiani
Dopis prezidenta WBF pana José Damiani
MINULOST
Drazí přátelé a kolegové,
V tomto období obvykle hodnotíme
minulý rok, plni přání a radostí posuzujeme
to, co se nám podařilo a to ještě před tím,
než naši pozornost obrátíme do roku 2007.
Rok 2006 začal dobře uspořádáním
dobročinného párového turnaje na podporu
výstavby WBF školy, která byla zbořena při
zemětřesení v Pákistánu. Tentýž turnaj
v roce 2007 bude pro výstavbu hledat další
finanční prostředky pro školu tak, aby mohla
být otevřen na jaře. Doufáme, že povzbudíte
vaše kluby k masivní účasti.
Mistrovství světa ve Veroně byl
velkým úspěchem hráčů ze všech zemí světa,
kteří přijeli do Itálie, aby si užili vynikající
dějiště a pohostinnost italských pořadatelů.
Několik hráčů dosáhlo limitu světového
mistra v průběhu turnajů, stali se mistry
světa a my jim tímto gratulujeme.
Byli jsme nadšeni vnější publicitou
tohoto šampionátu, vyvolala širokou odezvu
po celém světě.
Mnoho dokumentů publikovaných
dokumentů je k dispozici na webových
stránkách, stránky na odkazy najdete na
poslední stránce tohoto dopisu.

Cover Photo

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Náklad 1000 výtisků
Neprodejné
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Juniorský bridž v roce 2006.
Dvě velké juniorské soutěže byly
v roce 2006 světový šampionát mládeže
v Bangkoku a světový univerzitní šampionát
v Tianjinu. Obě události byly velmi úspěšné.
V souladu s usnesením z Verony WBF podpořilo účast některých zemí.
V souladu s naší politikou zaměření
se na juniorský bridž tak chceme pokračovat
i v budoucnosti, především na světovém
sportovním mistrovství myšlenkových sportů
v roce 2008.
BUDOUCNOST
Nyní se však zaměříme na budoucnost, abychom připomněli události v roce
příštím i 2008, kde máme na mysli několik
báječných vyhlídek.
Jak bylo zmíněno výše, je leden
měsíc pro charitativní párový turnaj,
podrobnosti jsou jinde na tomto webu. Věříme, že nás podpoříte v maximální možné
míře a vyburcujete kluby k účasti na této
jednoduché a zábavné soutěži. Cílem je
rychlé dobudování WBF školy v Pákistánu.
Jen tak se zde bude moci brzy vyučovat.
Další událostí kalendáře WBF je
simultánní turnaj World Wide Bridge Contest, který se uskuteční v pátek 1.6. a
v sobotu 2.6. Jako vždy bude rozdání komentovat Eric Kokish. Doufáme, že se co
nejvíce klubů připojí k této příjemné soutěži,
kterou si užívá mnoho hráčů z celého světa.
V září začne světový šampionát
v Šanghaji. Toto zvučné město zcela jistě
zajistí nádhernou atmosféru mistrovství.
Účastníci mistrovství světa mezinárodních
týmů budou mít možnost mít radost nejen ze

své hry, ale i z finálových zápasů Bermuda
Bowl, Venice Cup a Seniors Bowl. Budou
moci se poučit ze zkušeností, z atmosféry a
vzrušení, protože všichni zápasí o titul mistra
světa.
Rok 2008 bude prvním rokem pořádání Olympiády myšlenkových sportů, tentokrát v Beiing. Bude to skutečně zážitek,
protože se setkají jednak přímí účastníci,
prostor bude dán i nejmladším na jejich
turnajích.
WBF má v úmyslu pozvat tolik juniorských párů a týmů, jak jen to půjde.
Doufá, že bude moci uhradit dopravu, stravování i ubytování během pobytu na turnaji.
Sem si jistý, že tato soutěž v Beijing
bude pro bridž vynikající možností popularizace, ať už se mistrovství podíváte z hlediska
hráče, zástupce klubu, oblasti nebo federace,
jako divák nebo zpravodaj. Přesvědčte nás
prosím, aby z každé členské země WBF byl
na turnaji v říjnu 2008 alespoň jeden juniorský tým. Potvrdíte tak naši víru v tom, že
juniorský bridž je základem našeho krásného
sportu.
Na stránkách WBF se dočtete mnoho podrobností o této soutěži.
NA KONEC …
Já osobně i jménem mých kolegů
z WBF využívám této příležitosti, abych
popřál Vám, Vašim rodinám, Vašim bridžový přátelům moje nejvřelejší pozdravy
k následujícím svátečním dnům. Věřím, že
rok 2007 pro Vás všechny bude úspěšný a
veselý.

Podívejte se další zajímavé bridžové stránky:
WBF:
www.worldbridge.org/home.asp
Mistrovské
body:
www.wbfmasterpoints.com/
Na
stránce
http://www.ecatsbridge.com/documents
si
můžete stáhnout dokumenty:
 Presentace prezidenta o
rozvoji
 Prezidentova zpráva kongresu
 Minuty z kongresu
 Zpráva
ekonoma
z kongresu
 Finanční usnesení kongresu WBF
Prezentace myšlenkové olympiády
je na
http://www.ecatsbridge.com/documents/docdefault.asp?page=2008+Mind+Sp
ort+Games+Beijing
Informace o dobročinné párové
soutěži
je
na
http://www.ecatsbridge.com/sims/wbfcharity
/Default.asp
Contest:
http://www.ecatsbridge.com/sims/wwbc/defa
ult.asp
Pokud byste měli problémy se stahováním, obraťte se laskavě na paní Anna
Gudge, anna@ecats.co.uk. Jistě Vám ráda
pomůže.
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Nešťastné
obrany
Tomáš Fořt
Jen málo co potěší bridžistu, jako když vidí
neštěstí a chyby jiných hráčů. A co teprve,
když jde o mezinárodní soutěže a katastrofa
se přihodí někomu známému. Zde je několik
rozdání z MS ve Veroně na toto téma.
Krabice 11, rozdával Jih, oba v první, týmy.
♠J74
♥5
♦1054
♣AKQ765
♠10952
♠AKQ
♥742
♥AQJ9
♦KQ732
♦A96
♣10
♣932
♠863
♥K10863
♦J8
♣J84

Na jednom stole uhrál Východ 3 BT + 2, a
co je ještě podivnější, po výnosu ♣4. Podívejme se, jak se to mohlo stát.
Jih otevřel slabá 2♥ a do 3 BT vynesl ♣4.
Zatím samé skvělé akce. Sever vzal dámou a
Východ přidal dvojku. Do esa přidal Východ
trojku a Jih ve snaze co nejvíce usnadnit
partnerovi život zahodil ♣J, když od ♣J4 by
jistě v prvním zdvihu vynesl klukem. Sever
ale viděl situaci jinak. Pokud jsou trefy 3-3,
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musí hrát krále, pokud má partner čtyři trefy,
musí zahrát malou. Partner se odblokovává a
měl by tedy mít ♣J984. A jistě si nevšiml, že
desítka byla singl na stole, takže jeho odblokování stejně nemá smysl. Takže přišla ♣5,
♣9 a ♣8.
Zajímavý dialog se rozvinul při počítání
výsledků: „Na krabici 11 jsme udělali 4♥=
za 420 i přes rozlohu trumfů 5-1.“ Hlásili
hrdě partneři z týmu. „Jeden pro ně.“ Zněla
odpověď. „Jak mohli najít pikovou hru?“
divili se partneři. „Nenašli, hráli 3 BT.“
Odpovídali naši hrdinové. „Ach, to jste z
Jihu nenašli trefový výnos. Smůla.“ „Ale
našli.“
A ještě jedno nešťastné rozdání, i tentokrát
se šťastným koncem pro hlavního hráče.
Krabice 11, rozdával Jih, oba v první, týmy.
♠A9
♥94
♦QJ543
♣8763
♠10
♠KQJ64
♥8752
♥AKQJ
♦A1082
♦K96
♣AQ95
♣2
♠87532
♥1063
♦7
♣KJ104
Catherine d’Ovidio dostala do 6♥ z Východu
smrtící výnos ♣J. Není se co divit, že neuhodla a jako jedna z mála spadla.

Ještě divočejší výnos dostal do 6♥, hraných
tentokrát ze Západu, John Carroll. Jemu
vynesl soupeř ♠9! Hlavní hráč vzal v ruce
desítkou a vytrumfoval. Pak pokračoval
impasováním piků proti trumfům, na pik
zahodil káro, a k jeho překvapení vzal zdvih
Sever.

Dopoledne se hrály populární jackpotové
párové turnaje, odpoledne se odpočívalo,
chodilo na procházky nebo byly týmáčky a
večer vážné i nevážné soutěže. Nechyběl
hlavní dvokolový párový turnaj a již tradiční
guláš, ani volenkový nebo tandemový turnaj.

Silvestr 2006
na Malé Skále
Eva Dítětová

Ten měl v rejstříku ještě další nástroje ke
zmatení soupeřů. Pokračoval ♦J! Hlavní hráč
vzal přirozeně králem a zkusil na piky zahodit ztrátové karty z ruky.
♠♥♦Q5
♣876
♠♥8
♦A
♣AQ9

♠6
♥J
♦96
♣2
♠8
♥♦♣KJ104

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Fořt Tomáš
102
2. Čech Jaroslav
95
3. Petrovský Mario 84
4. Talpa Slávek
74
5. Klas Jan
70
6. Literák Luboš
70
7. Parduba Zdeněk 67
8. Pick Petr
65
9. Przybylski Henryk 47
10.Vilím Pavel
45
Hráčky:

Hotel Kavka

Kolem 60 hráčů se sešlo trávit konec roku
v přátelské atmosféře u bridžových stolů
v hotelu Kavka na zasněžené Malé Skále.

Rozdání byla generovaná počítačem
a výpočetní tým pracoval spolehlivě, takže
výsledky byly nejen známé během několika
minut po skončení turnaje, ale také okamžitě
vyvěšované na internetu.

V této koncovce má stále otevřené obě možnosti. Pokud má trefového krále Jih stačí k
uhrání závazku trefový impas. Pokud jej má
Sever, je na snapnutý pik v nepříjemném
trumfovém skvízu.
Experti mnohem raději hrají na skvízu, ale
zde byla jedna vážná indikace. Pokud by
Sever měl opravdu ♣K, ♦QJ a ♠A, volil by
proti slemu jistě buď pasivní trumfový výnos, nebo by odehrál své eso. Hlavní hráč
tedy impasovat a splnil závazek díky informaci z prvního výnosu. 

V turnajích byly udělovány finační i věcné
ceny a dostalo se opravdu na každého účastníka.

1. Petrovská Alena
2. Paříková Líba
3. Čechová Květa
4. Gucklerová Katka
5. Štáfková Nelly
6. Vyoralová Zoša
7. Roninová Renáta
8. Rovinská Zuzana
9. Dítětová Eva
10. Rokosová Eva

82
73
70
70
60
60
58
56
55
47

Díky rozdělování cen, tanci, ale i kytaře a
písničkám nám silvestrovský večer velmi
rychle utekl.
Na závěr získali nejlepší hráč a hráčka trička
s obrázkem Malé Skály a získaným titulem.
Turnajové boje

Ceny pro všechny

5

6

Personál byl příjemný a stravování bylo na
vysoké úrovni. Víno bylo dobré a silvestovská hostina neměla chybu.

paňským, ještě před ranním turnajem. Přesto
se dopolední jackpotové turnaje hrály na
osmi až deseti stolech, a na výkonech závodníků nebyla znát žádná neobvyklá indispozice.

Nechybělo ani drama se šťastným koncem,
když se zaběhnutá Kessy, která strávila dva
dny a především dvě mrazivé zasněžené noci
venku, opět našla.
Slavnostní večeře – zatím jen předkrm

Snídaně

Když ale po půlnoci došlo na gulášek a novoroční ovar, na který jsme se všichni těšili,
mnoho z nás už nemělo na další jídlo síly.

Silvestrovskou večeři jsme nebrali na lehkou
váhu.

Nejlepší hráčka Alena Petrovská

Kessy s paničkou

Silvestrovská půlnoční druhá večeře
Zdeněk Parduba s kytarou

Ne všichni závodníci dodržovali během
týdne životosprávu. K snídani byly švédské
stoly a bylo možné vidět i snídaně se šam-
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Damy i pánové se rádi oblékli
k silvestrovské slavnostní večeři do společenského.
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A na závěr alespoň jedno rozdání. Není příliš
těžké poznat z jakého turnaje to následující
je. Ano, uhodli jste, je z silvestrovského
guláše.

může jít o záležitost, která se značně prodraží. Na mistrovství světa ve Veroně, naštěstí v
párovém turnaji, znovuotevřeli soupeři dražbu proti rakouskému páru.

♠Q10875
♥6
♦Q4
♣106542
♠AK654
♥KQ108742
♦6
♣-

♠J9
♥A3
♦AKJ109732
♣J
♠3
♥J95
♦85
♣AKQ9873

V guláši bylo těžké najít optimální závazek
7♦. Komu se to povedlo, získal zasloužený
top, protože sehrát závazek již tak složité
nebylo. Pokud ale získal v dražbě navrh
agresivní Západ a prosadil 6♥, bylo hůře.
Samozřejmě jen tehdy, pokud Sever vynesl
káro. Ale i pak šlo vytrumfovat a spolehnout
na expas k pikovému klukovi.
Většinou ovšem Západ podlehl návykům z
běžného bridže a zahrál dvě kola piků, aby
mohl třetí přebít. K přebití však došlo již o
kolo dříve a to od Jihu. To však byla jeho
labutí píseň, když zkrácením umožnil hlavnímu hráči přejít na druhý trumf na stůl a
odehrát všechna kára.
Pokud by ale Jih nepřebil, musel být hlavní
hráč mnohem opatrnější. Spoléhat na trumfy
2-2 je v guláši absurdní a tak je nejlepší,
přebít třetí pik esem a vyimpasovat ♥J.
Vzhledem k tomu, že při této sehrávce bylo
nutné mít předem stažené druhé káro, dařilo
se splnit 6♥ spíše jen při chybě soupeřů.

Diskuse po turnaji

Kompletní výsledky všech soutěží jsou uvedené na internetu: http://www.bridgecz.cz/
eva/malaskala2006/malaskala2006silvv.htm

Krabice 19, rozdával Sever, EW v druhé.
♠AK1065
♥♦Q10753
♣832
♠43
♠Q872
♥AKQ3
♥10962
♦8
♦J4
♣KQJ1075
♣964
♠J9
♥J8754
♦AK962
♣A

Pro velký úspěch letošního Silvestra jsem již
opět zajistila kapacitu
celého hotelu na příští
rok a těším se s vámi za
rok na Silvestra na Malé
Skále nashledanou.


Západ Sever Východ Jih
Wernle
Smederevac
1♥
2♣
2♠
pas
pas
3♣
3♦
pas
6♦
kontra pas
pas
pas

Drahé
balancování
Tomáš Fořt

Balancování je v párovém turnaji velmi
důležitá složka dražby. Kdo nikdy nepošťouchne soupeře o stupeň výše, nemá moc
velké šance na dobré výsledky. Někdy ale
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Západ musel svých 3♣ dlouho litovat. Pokusil se ještě zachránit situaci kontrem na srdcový výnos, ale to jen umocnilo hořkost
porážky. Wernle nedal ani zdvih a zapsal si
1190, což bylo značně více, než by mohl
získat ve 2♠.
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Sprintery
Zdeněk Frabša

Splintery jsou jen opačnou metodou ukázání
krátkosti při fitu v barvě. Neukazujeme dominantní boční barvu, ale jen krátkost a fit.
Používáme obvykle dvojitý skok v barvě
krátkosti (singl nebo šikena). Takový skok
slibuje nejméně čtyřkartový fit a sílu, která
stačí na splnění celoherního závazku. Odborníci tvrdí, že bodová síla by se měla pohybovat mezi 10 – 15 FB. Se silnějšími listy
je lepší převzít otěže dražby do vlastních
rukou.
Příklady:
W
1♥

E
??

♠AQ75 ♥Q986 ♦KJ97 ♣4
E1:
Typický list pro použití splintera - 4♣. Dobrý fit a krátkost. Hrajete-li Acol se slabým
bezem, váš partner má obvykle pětilist srdcový v zóně 12–14 a pokud má od 15 s pravidelným listem, máme zaručenou hru bodovou sílou spojených listů. Jiné systémy obvykle zahajují drahým pětilistem.

Má-li partner vyloučení trefové, slem bude
nadějný.
E2:
♠87 ♥Q10986 ♦KJ976 ♣4
Příliš slabý list, dražte 4♥.

E3:
♠AQ7 ♥Q1098 ♦AKJ76 ♣4
Příliš silný list na splintera, dražte 2♦. Zvolte raději deskriptivní metodu, partner má
větší šanci si zhodnotit např. károvou dámu.
Dražte splintera s figurami rozházenými ve
zbylých barvách. Koncentrace figur např.:
♠1087 ♥AQ98 ♦AQJ76 ♣4
E4:
Spíše nutí ukázat dobrou barvu, a když bude
partner opakovat srdce, pak dražíme 4♣ krátkost.
Několik sekvencí slibující krátkost a fit:
a)
b)
W
E
W
E
1♥
3♠/4♣/♦
1♠
4♣/♦/♥
c)
W
E
1♦
1♥
3♠/4♣

d)
W
1♠
4♣/♦

e)
W
1♦

f)
W
2♥

E
3♥/♠/4♣
3♠/4♣/♦

E
2♥

E

Z příkladů je vidět, že ne vždy je potřeba
dvojitého skoku k ukázání krátkosti. Obvykle je to v situaci, kdy bychom museli na pátý
stupeň.
Partner se po splinteru s minimálním listem a
hodnotami v barvě krátkosti vrátí na domluvenou barvu – negat. S rezervou, nebo při
vyloučení bude cue-bidovat, či použije Blackwood.

Příklady:
♠8
♥AJ76
♦AKJ65
♣AJ5

♠K962
♥Q1094
♦Q84
♣87

W

E

1♦
3♠
Pas

1♥
4♥

Při vyloučení v barvě mají spojené listy
mnohem větší ofenzivní sílu, znemožní soupeřům uhrát zdvihy na jejich vysoké karty.
Vyloučení může nastat, i když nemáme
krátkost, uveďme jeden příklad z vynikající
knížky M. Lawrence, Hand Evaluation.
♠KJ72
♠A654
♥AKQ
♥865
♦A42
♦Q86
♣K42
♣Q85

Přesuňte si krále pikového do trefů a slem
bude skoro jistý. Pak ale bude E dražit cuebid 4♣.
♠AQ9
♠6
♥J1083
♥K97
♦KQ974
♦AJ53
♣J
♣AQ865
W

E

1♦
3NT

3♠
pas

3♠ splinter vyloučil drahý čtyřlist a ukázal
tak list káro-trefový. Splinter je jedna z nejlepších konvencí, co kdy kdo vymyslel.
Její nesporné přednosti jsou:
• Ukazuje kontrolu barvy
• Varuje před duplicitními hodnotami
• Rychle informuje o dobrém fitu
• Nepřekáží jiným konvencím nebo naturální dražbě
• Lehko se pamatuje
Splinter se stal již standardním vybavením
každého systému.
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Máme jisté tři zdvihy v srdcích, AKQ proti
třem malým. Ve zbylých barvách máme
potencionální ztrátové zdvihy. Při pikovém
závazku můžeme ztratit:
V pikách
½ zdvihu při rozdělení 3–2
a dodatkový při 4–1
V srdcích
bez ztráty zdvihu
V kárech
1 a půl zdvihu
V trefech
2 zdvihy
Máme-li špatný den, můžeme odevzdat až
šest zdvihů. Zkusme podělit srdcové honéry
do ostatních barev:
♠KQJ7
♠A654
♥432
♥865
♦AK2
♦Q86
♣AK2
♣Q85
Odevzdáme tři zdvihy a konec. Přidáním
dámy pikové jsme dokonce neutralizovali
hrozbu dělení piků 4–1.
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Alan Truscott
Tomáš Fořt

V roce 2005 zemřel Alan Truscott, jedna z
největších osobností světového bridže, autor
Bridžové encyklopedie a dalších knih, známý bridžový hráč, ale především novinář a
první editor bridžových bulletinů z Evropských mistrovství.
Původem z Velké Británie, v 35 letech natrvalo přesídlil do USA, kde se oženil s Doroty Haydenovou. Spolu s ní také obvinil Reese a Shapira na mistrovství světa v Buenos
Aires z podvodu a předávání si informací o
počtu srdcí způsobem, jakým drží karty.
Známý je jeho smysl pro suchý humor, který
se objevuje i v jeho následujícím rozdání z
domácí hry.
♠K10
♥AQJ5
♦A632
♣965
♠QJ653
♥K86
♦QJ
♣1082

♠98752
♥1073
♦109
♣K73
♠A
♥942
♦K8754
♣AQJ4

Západ
pas
pas
pas

Sever
1♦
2♠
4♠

Východ Jih
pas
1♠
pas
3♠
pas…

Truscott, který rozdání předem namíchal,
vysvětlil po hře zmatenému Západu, že 1♠
byla správná hláška, protože měl jeden pik v
listu, a že ze stejného důvodu bylo správné i
zvýšení na 2♠ s dublem.
Západ vynesl ♦Q, které Jih vzal, vyimpasoval trefy i kára a po jejich stažení se dostal
do koncovky, ve které vynášel ze stolu.
♠K10
♥5
♦63
♣♠QJ653
♠98752
♥♥♦♦♣♣♠A
♥♦875
♣4
Zahrál poslední srdce, které přebil ♠A a oba
soupeři podsnapli. Pak následoval třináctý
tref. Západ buď přebije malým trunfem a
Sever desítkou, nebo Západ položí figuru a
Sever zahodí káro. V každém případě má
hlavní hráč 11 zdvihů.
Trumfový výnos sice zabrání nadzdvihu, ale
splnění závazku stejně nezabrání.


Víkendové
rozvernosti
Jan Špírek, Aleš Špírek
Talisman
Zapékané kotlety se sýrem a la Michal nasytilo dvanáctero krkavců včetně jejich mláďat,
takže jsme mohli v klidu zasednout k individuálu na tři stoly. Hrací schéma mne posadilo na sever prvního stolu a na jihu byl mým
partnerem Honza. Já jsem v té době dražil
Varšavský tref a Jenda Precission. Aniž
bychom se předem domluvili, považovali
jsme za slušnost dražit partnerův systém.
Takže každý z nás jsme dražili jiný systém,
navíc ten, který jsme ovládali méně. První
dvě rozdání jsme úspěšně propasovali, každý
podle partnerova systému, aniž bychom
cokoliv zpozorovali. Ve třetím rozdání proběhla dražba více méně přirozeně, takže
jsme se domluvili až na čtvrté rozdání. To
třetí rozdání však rozhodně nebylo nezajímavé.
♠92
♥976
♦AQ52
♣KQ95
♠A1085
♠J3
♥Q5
♥KJ10832
♦J973
♦K
♣J82
♣10763
♠KQ764
♥A4
♦10864
♣A4
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Milan na východu zahájil 2 srdce a Honza
nabídl piky. Michal zvýšil na 3 srdce a já na
3 piky, které Honza doklepl na celou hru,
kterou po kratičké pauze Michal okontroval.
K prvnímu zdvihu byla vynesena Q srdce,
kterou Honza vzal esem. Pak odehrál vysoké
trefy a na třetí si z ruky odhodil 4 srdce.
Nato vynesl ze stolu 9 pik, Milan přebil J,
Honza dal krále a Michal eso.
Michal se před dalším zahráním zamyslel a
Honza dobře věděl proč… V koncovce zadá
pikem i kárem. Západ tedy vynesl srdci do
snapu HH. Káro do A, na které spadl od
východu K a malý trumf do 8 západu. Jelikož ten už měl pouze piky a kára, rozhodl se
pro 3 káro. HH vzal v ruce a zahrál káro do
Q na stole a posledním kárem pustil západ
do zdvihu. Poslední dva zdvihy udělal HH v
pikách.
Po partii bylo o čem hovořit, ale Michal
neměl chuť. Milan se však nedal odbýt a
pronesl: „Nebývá špatné občas se zamyslet,
obzvlášť v případě, když si dáš flek – navíc
správný.“ Nevím, zdali správný,“ zapochyboval jsem. „A co kdybys dal na pikovou 9
malou? To potom 4 piky nelze splnit,“ nebral mne na vědomí Michal. „Celé to závisí
na chycení K kárového,“ zakormidloval do
bludných vod Milan. „Většina lidí zahraje
impas v kárech, ale já ne,“ vložil se do debaty, která začínala mít spád Honza, a podíval
se na Michala. „Milan by bez K v kárech už
vůbec neměl na zahájení. Q srdcovou jsi
ukázal Ty, a bez A v pikách bys kontra nedal. Můj talisman mi však poradil, jak mám
zahrát…“ „Jaký talisman?“ zeptal jsem se
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zájmem. „No přece Jack Rozparovač,“
chechtal se Honza, vytahujíc z kapsičky u
košile starého obehraného kárového spodka
třímajícího pod pravou paží umně vlepenou
žiletku, kterou patrně už podřízl nejednoho
soupeře.


Párový přebor
republiky
Tomáš Fořt

Na mimo hlavní město pořádaného přeboru
republiky párů se 20. a 21.1.2007 v Mariánských Lázních zúčastnilo slušných 36 dvojic.
Pořadatelé sice očekávali větší počet závodníků, ale tradice Mariánských Lázní teprve
znovu začíná a další roky jistě přinesou větší
účast.
1. Zawadski – Zak
2. Diblík – Navrátil
3. Bahníková – Bahník
4. Batela – Lauer
5. Vozábal – Zadražil
6. Černá – Frabša
7. Martynek – Pulkrab
8. Tomčíková – Nulíček
9. Janková – Macura
10. Hoderová – Beran

POL
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

61.92
60.26
56.41
55.58
55.51
54.79
54.30
54.22
54.11
54.03

Přeborníci ČR pro rok 2007 se tak stávají
pardubičtí Diblík – Navrátil.


Přijďte si s námi
zahrát bridž
Eva Dítětová

Bridž je karetní hra. Je to nejpopulárnější hra
na světě, kterou hrají miliony lidí ve všech
státech světa. Hra, kterou mohou hrát pro
radost rodiny doma nebo hráči v klubech,
hra, kterou hrají politici, populární osobnosti
i manažeři. Známá scéna z potápějícího se
Titaniku, kdy nejen na horní palubě hraje
orchestr, ale i v salónu dohrávají hráči v
klidu svou partii bridže, když předtím odmítli vstoupit do člunů, dokud nebudou zachráněny ženy a děti, jistě o něčem vypovídá.
Bridž si zahráli po vyřešení Karibské krize
například americký prezident John Kenedy s
Jackelinou proti Chruščovovi s jeho ženou,
která měla se zvládnutím základů bridže v
rychlokurzu podle očitých svědků prý velké
potíže, ale přesto se bridž hrát naučila. Velký
příznivec a skvělý hráč je i známý herec
Omar Sharif a mnoho dalších osobností.
Stále častější je i situace, kdy dohodnete
velký obchod ve svém klubu, na hřišti golfu
nebo u partie bridže. A bridž je určitě snazší
a levnější varianta. Ostatně i nejbohatší lidi
světa včetně Warrena Buffeta a Billa Gatese
můžete potkat na bridžových turnajích. Ale
bridž je především zábava a najdete u něj
mnoho nových přátel.

kluby, kam si můžete zajít. Jejich seznam a
hrací dny jsou na webové stránce Českého
bridžového svazu www.bridgecz.cz. O bridži
vyšlo také mnoho knih, které již možná
nejsou v knihkupectví, ale právě v klubech
vám podají další informace a můžete se
přihlásit do kurzu. A co se týče škol, je u nás
již několik gymnázií, kde se bridž vyučuje.
Ve světě, například v Polsku nebo Švédsku,
je dokonce bridž vyučován na většině středních škol jako nepovinný předmět. A v neposlední řadě byl bridž již hrán na několika
olympiádách jako předváděcí sport a Český
bridžový svaz je členem Českého olympijského výboru a ČSTV.
O tom, že bridž hrají i další známé „osobnosti“, svědčí i partie z Flemingovy knihy „Moonraker“, kde James Bond vyhraje na zloducha Draxe nejvyšší možný závazek, velký
slem, i když Drax má prakticky všechny
vysoké karty. Škoda, že jste nemohli vidět,
jak se Drax po skončení partie tvářil.
Zásady
Zkuste si hned vzít karty a ukážeme si jednotlivé zásady, které platí při hraní bridže.
Uvidíte, že to není složité. Bridž hrají 4
hráči, vždy dvě dvojice proti sobě. Jediné, co
potřebují, je stůl, židle a balíček 52 žolíkových karet (bez žolíků). Rozlišují se čtyři
barvy po 13 kartách. Nejnižší karta v barvě
je 2 a pak následují 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K a
nejvyšší karta je A.

U nás sice zatím nejsou, jako je tomu v zahraničí, bridžové školy, kterými projdou
milióny hráčů, ale ve větších městech jsou

15

♠
♥
♦
♣

piky
srdce
kára
trefy

Hráči se dohodnou nebo vylosují složení
dvojic, které se posadí u stolu proti sobě, a
rozdávající hráč dá sejmout balíček dobře
zamíchaných karet hráči po pravici. Pak
rozdává ve směru hodinových ručiček karty
po jedné. První kartu dostává hráč po levici
rozdávajícího. Každý hráč tedy dostane 13
karet. Pro uložení karet po skončení hry se
používají krabice, ve kterých se rozdání
může v nezměněné podobě přenést k vedlejšímu stolu, kde lze sehrát naprosto stejnou
partii. Výsledky je pak možné objektivně
porovnat.
Licitace
V první etapě hry se dohodne závazek, to je
počet zdvihů (v některých jiných karetních
hrách se používá název štychů), které hráči
získají. Hráči se zavazují, kolik získají zdvihů, pokud bude jmenovaná barva trumfy.
Další na řadě se vždy musí zavázat k vyššímu závazku nebo pasovat, případně kontrovat či rekontrovat. Konečný závazek je ten,
po jehož nabídnutí všichni tři ostatní hráči
použijí hlášku pas.
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Sehrávka
Druhou etapou bridžové partie je sehrávka,
při které hráč, který první na své lince při
dražbě jmenoval druh (=barvu) výsledného
závazku, se stává sehrávajícím. Cílem hry je
získat co největší počet zdvihů, alespoň však
počet, ke kterému jsme se v dražbě zavázali.

První výnos má hráč po levici hlavního hráče. Partner sehrávajícího (hlavního hráče) se
nazývá tichý hráč. Ten po prvním výnosu
vyloží své karty na stůl lícem vzhůru a dále
se již této partie aktivně neúčastní a jeho
kartami disponuje hlavní hráč. V detektivkách občas odchází vraždit, protože má
dokonalé alibi, že trávil nepřetržitě celý
večer u bridže. Hlavní hráč by měl partnerovi za list poděkovat, a to i v případě, že je
jím nepříjemně překvapen.
Do zdvihu postupně ve směru hodinových
ručiček přidávají všichni 4 hráči. Zdvih získá
ten, kdo přidá nejvyšší kartu zahrané barvy
nebo nejvyšší trumf. Do dalšího zdvihu
vynáší ten, kdo získal předchozí zdvih.
Při barevném závazku jsou karty jedné barvy
určeny jako trumfy. Trumfem lze přebít
jakoukoli kartu jiné barvy. Každý hráč musí
hrát kartu stejné barvy, jako je první zahraná.
Pro hodnotu zdvihu je jedno, zda do něj
hráči postupně přidali J, Q, K a A nebo 2, 3,
4 a 5.
Pokud někdy dostanete karty, které jste již
měli v ruce, jde jistě o připravené rozdání,
protože možných listů je 53 644 737 765 488
792 839 237 440 000. 

11. Haman - Pivnička
12. Šidlová - Pulkrab P.

Finále
přeboru IMP
Tomáš Fořt

Finále přeboru republiky IMP pro rok 2007
proběhlo 3.-4.2.2007 v pražském klubu
BKP. Finale A se zúčastnilo 12 prvních
dvojic z kvalifikace. Zvítězili junoři, dnes již
ostřílení nejen z české první ligy, ale i z
Open mezinárodních soutěží.

154
129

Západ
Šklíba

Ve finále B s přehledem zvítězily Dítětová –
Vajdová. Škoda jen, že na tak pěknou soutěž
se již tradičně v posledních letech přihlašují
jen čtyři dvojice místo osmnácti, které si tuto
hru předplatili účastí v kvalifikaci. Navíc je
soutěž otevřená a finále B se mohou zúčastnit i další nové dvojice.
Finále B:
13. Dítětová - Vajdová
14. Lašťovička - Rubač
15. Erdeová - Mašek
16. Skákalová - Špírek A.

182
172
158
145

Zápas s horkými favority turnaje jsme sice
remizovali, ale celý zápas jsme museli dohánět ztrátu z úvodního rozdání. Vydražili jsme
v něm až příliš odvážných 6 BT.

Finále A:
1. Kopecký M. - Macura
2. Erde - Holý
3. Kopřiva - Svoboda O.
4. Fořt - Šklíba
5. Bahníková - Bahník P.
6. Volhejn V. - Martynek s.
7. Šlemr - Martynek j.
8. Pěkný - Zajíček
9. Teichmann - Žylka
10. Hradil M. - Jelínek Z.

184
180
179
170
169
168
163
159
159
158

2♥
5 BT
*)
Multi

Sever
Svoboda
pas
pas
pas

Východ
Fořt
2♦*)
2 BT
6 BT

Jih
Kopřiva
pas
pas
pas…

Hláškou 2 BT jsem slíbil 21-23 pravidelných
a měl jsem minimum. Jenže partner zřejmě
nemá drahé čtyřlisty a tak jsou mé čtvrté
karty v srdcích a pikách potenciální zdvihy
navíc. Důležitější ovšem bylo, že s Milanem
jsem hrál, kromě kvalifikace, první turnaj a i
když jsme oba používali hodně dražebních
nástrojů, ne vždy jsme byli na jejich významu shodně domluveni. Takže než abych
zapasoval 5 BT, když by se partner pokoušel
o velký slem, raději jsem alibisticky zvolil
střední cestu. Ta se ovšem, jak už to u středních cest bývá, neukázala příliš výhodná.
Jih vynesl káro. Škoda že jsem neměl malé
káro místo třetího trefu. Takto jsem musel
vzít králem, přešel jsem na stůl srdcí a zahrál
úspěšný pikový expas. To jsem opakoval
ještě jednou a nastal čas na další přemýšlení.
♠A
♥87
♦10
♣Q1084
♠7
♠J6
♥9
♥AK
♦J76
♦A
♣AK9
♣J73
♠8
♥♦Q984
♣652

Rozdání 9, rozdával Sever, EW v druhé.
♠A94
♥8752
♦103
♣Q1084
♠752
♠KQJ6
♥QJ9
♥AK43
♦J765
♦AK
♣AK9
♣J73
♠1083
♥106
♦Q9842
♣652
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Mám před sebou několik možností. Kárová
dáma je spíš u Jihu. Ale jak jsou trefy?
Mohu například přejít trefou na stůl, zahrát
další expas pikový. Pokud Sever vrátí srdce
nebo případný čtvrtý pik, bude mít Jih, pokud by měl trefovou dámu značné potíže.
Před stažením poslední karty v drahé barvě
by vznikla koncovka:
♠♥7
♦10
♣106
♠♥
♦J7
♣A9

♠
♥A
♦A
♣J7
♠♥♦Q9
♣Q5

Na srdcové eso zahodím tref a Jih by byl ve
svízu. Tento typ křížového skvízu by ostatně
fungoval i proti Severu. Ale problém je, že
kromě trefové dámy i kárové dámy u Jihu,
vyžaduje i spolupráci Severu. V případě, že
by měl naopak obě dámy on, jej zahrání kára
po pikovém esu totiž převede na poziční a
zahrání trefu, pokud by měl Jih ♣Q10 jej ničí
úplně. Přesto šlo zřemě o zahrání s největší
šancí, především proti středně silným soupeřům. To však nebyl tento případ.

Právě poslední varianta mě nakonec přivedla
k rozhodnutí, že raději než čekat na spolupráci soupeřů, spolehnu se na objektivní, i
když jen 25% šanci a zahraji impas do ♣9,
na celé ♣Q10 u Jihu. To jsem chlapsky učinil a také chlapsky jednou spadnul a ztratil
12 IMP.
Přesto se dalo rozdání splnit. Právě to dvojí
propuštění piků, které mi učinilo tolik problémů a zkomplikovalo v danné partii nevycházející skvíz v levných barvách, mi paradoxně umožňovalo splnit slem na nucený
výnos. Stačilo odehrát vysoká srdce a káro a
vznikla by koncovka.
♠A
♥♦♣Q1084
♠7
♥♦J
♣AK9

Eva Dítětová

Také začínáte a
zažíváte svá první
malá dobrodružství
u bridžových stolů?
Pak je tato rubrika
určena právě Vám.
Pozor! Pokročilým
hráčům vstup povolen pouze na vlastní nebezpečí.

♠8
♥♦Q
♣652

Nyní bych pikem dostal Sever do nuceného
výnosu od trefů a splnil rozhodující partii
zápasu.


Impas a expas jsou techniky velice podobné.
Vždy jde o to, abyste zahráli k figuře, když
Vám chybí figura vyšší.
♠AQ
♠64

Pokud byste zahráli přímo tou figurou, kterou máte, například dámou, sebere Vám ji
ten soupeř, který má krále, ať již je to jeden
soupeř nebo druhý. Musíte tedy zahrát malou
kartou z druhé strany (k figuře) a pokud
soupeř přidá malou kartu, zkusíte položit
dámu. Pravděpodobnost, že tento zdvih
získáte, je 50%.
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Musíte nejdříve zahrát expas srdcový. Pokud
Západ přidá krále, už máte dvanáctý zdvih.
Pokud expas nevyjde a dámu srdcovou Vám
vezme Východ, pořád ještě máte šanci partii
zkusit splnit na pikový impas a tím hrajete
na 75%.

♠AK6
♥A42
♦AK108
♣A64

Impas nebo expas?
♠J6
♥♦♣J73

zdvih. A teď už nemůžete zahrát expas.
Soupeři by vzali srdcového krále a už byste
spadli. Tímto zahráním byste se vzdali zbylých 25% a partii byste hráli pouze na padesátiprocentní šanci.

Párový turnaj, dealer Jih.
♠J105
♥Q32
♦QJ5
♣KQJ6

První malá
dobrodružství

Jih

Západ

Sever

Východ

2 BT
pas

pas
pas

3 BT

pas

Po jednoduché licitaci jste vydražili malý
slem 6 BT. Máte 11 zdvihů shora – 4 kárové,
4 trefové, 2 pikové a jeden srdcový. Dvanáctý zdvih můžete získat buď pikovým impasem nebo srdcovým expasem k dámě. Na
pikový impas byste potřebovali, aby dámu
pikovou měl Východ, na srdcový expas
potřebujete, aby krále srdcového měl Západ.
Pravděpodobnost splnění Vašeho slemu je
75%. Že sedí pikový impas je 50%, když to
nevyjde, tak máte dalších 50% naděje, že
sedí srdcový expas. Jak máte partii hrát, co
zkusit dříve – expas nebo impas? Z licitace
nemáte žádnou informaci a výnos přišel do
levné barvy.
Na první pohled to vypadá, že je to jedno,
ale není tomu tak. Pokud zkusíte nejdříve
impas a ten Vám nevyjde, už jste dali jeden
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Podobná situace by byla, kdybyste měli tuto
kombinaci karet:
♠A105
♠Q64

Potřebujete získat 2 zdvihy, jaká je Vaše
šance a jak máte tuto kombinaci rozehrát?
Možná v první chvíli Vás napadne zahrát
dámou. Ale to byste hráli na to, že soupeř
nepokryje, takže vlastně na chybu soupeře.
A čím silnější turnaj hrajete, tím méně často
se stane, že soupeř udělá chybu a nepokryje
figuru. Správné zahrání této kombinace je
zahrát pětku, a pokud Západ dá malou kartu,
zkusit položit dámu – expas k dámě. Pokud
král byl u Východu (což je 50%), máte už
dva zdvihy. Pokud expas nevyjde a dámu
Vám sebere Západ, máte ještě šanci impasovat kluka u Západu. Přejdete jinou barvou do
ruky a hrajete z ruky šestku s úmyslem položit desítku, pokud Západ dá malou kartu. To
je dalších 50%.

Pokud tedy rozehrajete tuto kombinaci
správně, máte 75% šance na získání dvou
zdvihů.
Takže opět platí:
„Napřed expas a až potom impas.“


Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
Problém 1
NS v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
3♦*)
pas
pas
kontra
pas
?
Jih: ♠A1097 ♥92 ♦KJ92 ♣J105
*)
blok
Problém 2
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♣*)
pas
1♠
?
Jih: ♠AQ ♥K7532 ♦AJ9 ♣854
*)
12+, alespoň 4-list
Problém 3
NS v druhé, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
*)
4♣
4♦
pas
?
Jih: ♠Q5 ♥KQ1054 ♦9543 ♣92
*)
blok

Odpovědi:
Problém
Vozábal
Svoboda
Filip
Martynek ml.
Pěkný
Čtenáři

pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas
kontra
pas
pas
pas

5♦
5♦
pas
5♦
5♦

Problém 1
David Vozábal:
Pas. V týmovém hodnocení není vůbec co
řešit. Podle pomůcky Larryho Cohena si v
případě nejistoty, co má partner na pobídkové kontra, máme představit 4414. Nejhorší,
co se může stát, je to, že soupeři spadnou za
500 a nám půjdou 4♠ za 620. Ale to se bohatě vykompenzuje tím, že jindy 4♠ nepůjdou
kvůli špatnému dělení trumfů a ze 3♦ soupeři
spadnou za 1100.
Otakar Svoboda:
Pas. Alternativní, silně nenažrané 3 BT,
kalkulují s vlídným soupeřem, který pokaždé, když bude u zdvihu, zahraje káro. Ale ani
při nejlepší vůli, Západu kára brzy dojdou.
Dá se proto předpokládat, že se raději spolehne na vypracování vlastní srdcové nebo
trefové barvy. Pro pas také hovoří nejistá
bodová síla na naší lince - partner mohl dát
reopen i s poměrně slabým listem, s károvou
krátkostí možná očekává trap-pas na Jihu.
Anatol Filip:
Pas, aspoň budu mít kladný nápis (snad).
Když kontrující může mít cokoli od 11+
bodů, tak jde jenom o hádání.
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Jan Martynek mladší:
Pas, jdu za jistým plusem. Pokud mám splnit
3 BT, tak 3♦ spadnou aspoň za 500 (což v
týmech nebude tragédie), ale také možná za
800. Blok může být za tohoto stavu her velice odvážný.
Pavel Pěkný:
Pro mě osobně dost jednoznačný pas. Pasem
získám prakticky jisté slušné skóre. Možná
mírná ztráta 3 IMP (když soupeři padnou za
500 a vedle se budou plnit 3BT) je bohatě
kompenzována možnostmi, kdy nám celoherní závazek vůbec nejde, nebo když soupeři padají za mnohem více.
Čtenáři:
Naší experti se shodli a také Australané, od
kterých jsem problém převzal, pasují jako
jeden muž. Čtenáři zdaleka již tak jednohlasní nebyli. Pro pas jich hlasovalo jen
50%. Dalších 30% volilo 3 BT a zbytek si
rozdělily jiné hlášky.

Michal Kopecký píše: „Beru jisté peníze, i
když jich třeba nebude moc. Pokud tam
máme hru, tak snad 3♦ za 500 porazíme.“
Podobně i Mark Newkirk: „Pasuji. Stěží si
mohu představit, že získám méně než +300,
ale i +800 nebo dokonce +1100 je možné.
Na druhou stranu hra je značné nejistá.“
Problém 2
David Vozábal:
Opět jasný pas. Bodů mám sice dost, ale na
zásah 2♥ mám tragickou barvu a rozloha
5332 to ještě umocňuje. Navíc ani jeden ze
soupeřů zatím není limitovaný - mohou mít
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všechny zbylé body. Jiná hláška než pas je
rituální sebevražda.
Otakar Svoboda:
Kontra. Na první pohled to vypadá spíš na
pas, ale má-li partner trefovou krátkost,
srdcový fit a pár bodů, bude mít srdcová
manš slušnou šanci. Jakékoliv pozdější věštění z reopenu na druhém nebo třetím stupni
se mi nezamlouvá. Nerad totiž poslouchám
řeči jako: "Měl jsem jen 9 bodů, ale pěknou
rozlohu" "A já měl jen čtyři, ale moc pěkný,
tak jsem to ještě přibloknul." "To jsi udělal
moc dobře…“ apod. Zásah 2♥ jsem vyloučil,
mimo zřejmé riziko kontrovaných pádů
může být i srdcový výnos katastrofa.
Anatol Filip:
Pas. V exponované pozici mám jenom slabou barvu na zásah a téměř všechny body v
soupeřových barvách. Nakonec, budu mít
ještě jednu příležitost dražit. Samozřejmě
zadavatel problému může na mě vytáhnout
ideální list, při kterém s partnerem splníme
6♥ s rekontrou. Proč by se jinak tento problém vůbec objevil?
Jan Martynek mladší:
Pas. Zasáhnout s tímto listem v této fázi
dražby je podle mě strkání hlavy do oprátky
- na 1 BT mi chybí pár bodů a 2♥... brrrr,
pátý holý král na přímý zásah nestačí a zbylé
body nemohou špatnou kvalitu barvy zásahu
vykompenzovat. Problém budu mít až poté,
kdy se dražba ke mně vrátí v dalším kole.
Pavel Pěkný:
Další velmi jednoznačný pas. Že mám 14
figurových bodů? O co jich mám já více, o
to jich má partner méně, ale hlavně nemám
žádnou dobrou hlášku, když 2♥ s tak straš-

nou barvou opravdu nejsou volbou a spekulativní kontra se mi také moc nelíbí. Vždyť
dražba ještě nekončí, tak proč se nutit do
nějaké podivné akce.
Čtenáři:
Experti většinou, v 80% případů, bezpodmínečně, případně s menší či větší nechutí
pasovali. Podobná byla situace i u Australanů. V jejich dražební soutěži získal pas 52%
bodů, 2♥ 30% a kontra jen 18%. Stejně hlasovali i Australští čtenáři, kterých bylo pro
pas 49%. Naší čtenáři tak opatrní nebyli a
nejvíce, 44%, jich volilo 2♥. Pro pas jich
hlasovalo 33% a pro kontra 22%.
Karol Lohay volí 2♥: „Z núdze cnosť, pasovať nemôžem a kontra, ak by som mal v
červených 4+4…“ Naopak Michal Kopecký:
„Ani nemrknu. Proti rozumnému páru nemůžu skončit za méně než 500, když tam
soupeři nic nemají a za 1100, pokud tam
něco mají.“
A odpověď na Toliho (řečnickou) otázku
proč se tento problém vlastně objevil: „Pas je
jedna z nejtěžších hlášek a může nám získat
v turnajích spousty bodů.“
Problém 3
David Vozábal:
5♦. Partner by měl mít na 4♦ velmi slušný
list. Řeknu manš čistě pro případ, že by tam
byla, ale s vědomím toho, že klidně můžeme
spadnout už ze 4♦. Srdce se pokoušet prosazovat nebudu, byla by velká náhoda, když by
to vyšlo. Častěji by si partner představil srdcí
více a hráli bychom ve špatné barvě.

Otakar Svoboda:
5♦. Proti špatně děleným barvám je třeba mít
velký fit. Mimoto Východ nepodpořil trefy,
takže partner nějaké bude mít a srdcový fit je
o to nejistější.
Anatol Filip:
Pas. A do třetice pas. Partner má, statisticky
vzato, asi piky a nemá srdce. Ostatní je jenom hádání (má singl nebo dubl tref? má
dost silný list na 5♦? nebo má přece jenom
kára a srdce a ne piky?)
Jan Martynek mladší:
5♦. To, že partner řekl 4♦ a nedal kontra
ukazuje, že je alespoň v jedné drahé barvě
krátký. Dovolím si odhadnout, že tou krátkou barvou budou srdce a nebudu je ani
nabízet (nejsem po pasu - 4♥ tak určitě nutně
neslibují karovou toleranci). Volba je pak
mezi pasem a 5♦. Vzhledem k tomu, že 4♦
ukazují pěkný list, a belová manš je belová
manš, řeknu 5.
Pavel Pěkný:
Prostoru moc nezbývá, na 4♥ bych měl mít
jiný list, takže mi nezbude než podpořit kára.
To bych asi mohl udělat dvěma hláškami 5♦
a 5♣, když hláška 5♣ bude jistě pokusem o
slem. List je to lákavý, ale volím opatrnějších 5♦, a to hlavně vzhledem k faktům, že
nemám jedinou klíčovou figuru pro kára a
ani trefovou kontrolu
Čtenáři:
Experti opět v 80% volili 5♦. Australané jen
v 56% a dávali trochu větší prostor ostatním
hláškám. Pas i 4♥ shodně po 22%. Australští
čtenáři dražili 5♦ méně, jen ve 48% a dávali
větší prostor ostatním hláškám, 28 % pas a
24% 4♥.
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Naši čtenáři stejně jako experti více upřednostňovali 5♦ a to v 67%. Na 4♥ pak zbylo
jen 22% a pas překvapivě nevolil nikdo. U
nás se prostě nehraje zbaběle.


Domácí
turnaje
Tomáš Fořt
Hluk 2006
VII. ročník MČR juniorských družstev se
konal za účasti 20 týmů ve dnech 9.12.11.2006. Na velice silně obsazeném turnaji se sešli hráči šesti zemí.

1. Bielsko-Biala
POL
Jarosz, Naruszewicz, Bakalarz, Gacek
2. Styrelsen
SWE
Sorling, Thalén, Asplund, Bech, Hadád,
Sivelind
3. Čína A
CZE
Hoderová, Janková, Macura, Kopecký
4. Austria 2
AUT
Höpfler, Kautny, Eglseer, Suda
5. Austria 3
AUT
Schulz, Bina, Stigleitner, Islam
6. HunBull
HUN
Bozzai, Hoffmann, Kaderjak, Sinkovicz
7. Buks Bytom I
POL
Mroczkowski, Śmieszkol, Parkitny, Danišová
8. Chaos
CZE
Bahník, Novotný, Pojman, Posledník
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9. Pepa
CZE
Beran, Vlachová, Jelínek, Janeček, Kubala
10. O.V.O.
CZE
Petrásek, Frank, Černá, Wasilewski
Memoriál Aloise Mariánka
1. Beran – Nulíček
PAR-BKP 64.11
2. Svobodová – Svoboda BKP
62.86
3. Kopecký – Martynek j. TRU-BKP 59.51
4. Ertnerová J. – Ertner TRU
59.05
5. Janková – Šlemr
TRU-BKP 58.56
6. Grosmanová – Mráz OLO-BKP 57.63
7. Haman – Kotecký
BRN
56.51
8. Vajdová – Vozábal D. TOP-BKP 55.85
9. Polanský – Winter
BRN
54.86
10. Horáček-Škalda
TRU-NMM 54.18
Internetové ČS mistrovství družstev
Poř. Družstvo
VP
IMP Průměr
1. DAHLIA
178,0 272,0
19,8
2. HABRA
154,0 146,0
17,1
3. APEL
153,0
72,0
17,0
4. Lozorno
151,0
62,0
16,8
5. ČB
149,0 110,0
16,6
6. Košice
146,0
42,0
16,2
7. Chaos
135,0
22,0
15,0
8. Michlovce
76,0 -324,0
8,4
9. BK Herold
70,0 -402,0
7,8

První dvě družsta
Dahlia: Laštovička Medlín, Fládr, Lančová,
Staněk, Zouchová, Růžička
Habra: Teichmann, Žylka, Vachtarčík,
Hájek, Barnet, Kubala, M. Tichá , K. Tichá,
Dudková, Galuszka
sehrají finále, které rozhodne o konečném
vítězi.


Lámejte si
hlavu - řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
Týmy, rozdával Jih, oba v druhé.
♠AK765
♥AQ765
♦Q93
♣-

♠32
♥K10
♦KJ10876
♣K53

*)

Západ

Sever

pas
pas

2 BT
4♦
6♦

Východ Jih
2♦*)
pas
3♣
pas
4♥
pas…

Slabý dvoutrik

Sever se dozvěděl maximum a dobrá kára i
kontrolu v srdcích, a protože věděl, že s
♦AKxxxx a ♥K by Jih jistě zahájil jen 1♦,
spokojil se s malým slemem. Západ však
vynesl trumf, který Východ vzal esem a
pokračoval dalším trumfem, na který oba
obránci přiznali. Jak budete pokračovat?

Nepříjemný výnos. Máme 5 kárových, 3
srdcové, 2 pikové zdvihy a 1 trefový snap.
Celkem tedy jen 11 zdvihů. Bez trumfového
výnosu bychom mohli přebít ještě jeden tref,
ale je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem.
Stále je velmi pravděpodobné, že se některá
drahá barva dělí 4-2 a můžeme tak vypracovat páté srdce nebo pik. Tak kde začneme?

Jak je vidět ze skutečného rozdání, pokud
bychom začali srdci, partii nemůžeme nikdy
splnit.
Problém 2
Týmy, rozdával Jih, oba v první.
♠82
♥96
♦Q1093
♣AK764

Pokud bychom začali srdci a v druhém kole
zjistili nepříjemnou rozlohu 5-1, splníme již
jen při pikách 3-3. Když se ale rozhodneme
pro piky a v druhém kole některý z hráčů
nepřizná, můžeme odehrát tři kola srdcí,
snapnout čtvrté a splníme i při srdcích 4-2.

♠KQ10974
♥5
♦AKJ
♣Q92

Můžeme tedy odehrát srdcového krále pro
případ, že by spadl singl kluk, ale pak začneme vypracovávat piky, protože to nám
umožní splnit partii, bude-li libovolná drahá
barva rozdělená alespoň 4-2. Experti navíc
jistě vidí i určité skvízové možnosti, i když
za cenu zbavení se větší šance, pokud si
zachováme srdcový přechod na stůl.

Západ
pas
2♥
pas
*)

♠AK765
♥AQ765
♦Q93
♣♠J8
♥J9832
♦42
♣AQ42

♠Q1094
♥4
♦A5
♣J109876
♠32
♥K10
♦KJ10876
♣K53
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Sever
pas
kontra*)
pas

Východ Jih
pas
1♠
4♥
4♠
pas

Negativní

Západ, když zasáhl a nemá již ♥A, ♠AJxx,
propustí a vezme až další kolo. Pak nás zkrátí, a až se dostane na ♠J, zkrátí nás znovu a
vypracuje si tak čtvrtý pik a tím i čtvrtý
zdvih.
Standardní obrana proti AJxx u jednoho ze
soupeřů je zahrát ♠10, nebo 9 či 7, a propustit zdvih, dokud je ještě na stole ♠8, která
brání zahrání srdcí. Je možné také přejít na
stůl a zahrát pikový impas na kluka, ale
pokud by měl Západ sec ♠AJ a jeho partner
dubl v barvě, kde přecházíme na stůl, porazí
nás soupeři zbytečným snapem.
Celé rozdání:
♠82
♥96
♦Q1093
♣AK764
♠AJ65
♥KQ1083
♦84
♣53

♠3
♥AJ742
♦7652
♣J108
♠KQ10974
♥5
♦AKJ
♣Q92

Sever ukázal obě levné, ale i když Jih může
na 4♥ dát podle stylu pobídkové kontra nebo
4 BT pobízející do levných, přeci jen jeho
piková barva je dost dobrá na 4♠, které se
navíc budou hrát jen na čtvrtém stupni. Východ vynáší podle očekávání ♥K, kterého
Západ přebírá a pokračuje dalším srdcem. To
snapujete v ruce. Jak budete pokračovat?

Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci,
♠A2

Karta svádí k zahrání ♠K. To by však byl náš
konec. Pokud má někdo ze soupeřů, asi

To je zajímavá kombinace. Pokud musíme
uhrát všech 7 zdvihů, je největší šance zahrát
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♠ K1098543
abyste získali 7 a jak na 6 zdvihů?

♠A. Všechny zdvihy získáme v 46% případů.
To je i páráková cesta na co nejvíce zdvihů a
v průměru získáte 6,4 zdvihu. Pokud ale
potřebujete pojistit 6 zdvihu, například do
slemu, vede zahrání ♠10 v prvním zdvihu ke
100% výsledku. Pokud Západ přidá malou,
propustíte a pokud nepřizná nebo položí
figuru, berete esem.


Krátce
Tomáš Fořt
Pozvánka na mistrovství světa 2007
Hostitelskou zemí mistrovství světa družstev je Čína.
Je to již několikátá velká
bridžová akce v krátké době
a zdá se, že si Čína stanovila za cíl být velmocí i v
bridži.

29. září - 13. října 2007 se
koná v moderním 17 milionovém (vnitřní město má
ale „jen“ 10 milionů obyvatel) velkoměstě Šanghaji
v Shanghai International Convention Centre
38. Bermuda Bowl. Již tradičně je Open
série doplněná i pohárem žen, nazývaným
Venice Cup, seniorů
a také
otevřenými
transnational týmy.


Odposlechnuto

Lámejte si
hlavu

Eva Dítětová

Tomáš Fořt

• Na turnaji na Malé Skále se od stolu nese
poučování Járy Čecha: „Víš hrát bridž, to
není jako vykládat vagony s uhlím.“
• A Květa naopak, když Jára sešel dolů na
ranní turnaj: „Á, Bůh vstal.“
• Před mnoho lety bránil Alvin Roth, proslulý svou etickou hrou, 7 BT. Tři zdvihy
před koncem zahrál hlavní hráč z ruky ♠J
do ♠AKx na stole a Alvinův partner neeticky váhal s třemi malými kartami. Hlavní hráč proto impasovat, ale Alvin sedící
na posledním s dámou místě zdvih propustil. „Pro Boha, proč jste nevzal dámu?“ hořekoval partner. Roth se na něj upřeně podíval a suše odvětil: „Myslel jsem, že ji
máte vy.“
• Charlie Chaplin: „Na cizí chyby se díváme
jako na cizí ženy, máme z nich mnohem
větší potěšení než z těch vlastních.“
• Při návštěvě divadla Semafor jsem při
čekání v přestávkové frontě na občerstvení, pronesla něco o tom, jak je příjemné,
když je moje práce, pořádání bridžových
kurzů a týdnů, také můj koníček. Přede
mnou stojící muž se na mě otočil a já jsem
poznala známého sexuologa Radima Uzla.
Jen pokýval hlavou, ale bylo na něm vidět,
že stoprocentně souhlasí.
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Problém 2
Týmy, rozdával Jih, oba v první.
♠82
♥96
♦Q1093
♣AK764

Problém 1
Týmy, rozdával Jih, oba v druhé.
♠AK765
♥AQ765
♦Q93
♣-

♠32
♥K10
♦KJ10876
♣K53

*)

Západ

Sever

pas
pas

2 BT
4♦
6♦

Východ Jih
2♦*)
pas
3♣
pas
4♥
pas…

Slabý dvoutrik

Sever se dozvěděl maximum a dobrá kára i
kontrolu v srdcích, a protože věděl, že s
♦AKxxxx a ♥K by Jih jistě zahájil jen 1♦,
spokojil se s malým slemem. Západ však
vynesl trumf, který Východ vzal esem a
pokračoval dalším trumfem, na který oba
obránci přiznali. Jak budete pokračovat?
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♠KQ10974
♥5
♦AKJ
♣Q92
Západ
pas
2♥
pas
*)

Sever
pas
kontra*)
pas

Východ Jih
pas
1♠
4♥
4♠
pas

Negativní

Sever ukázal obě levné, ale i když Jih může
na 4♥ dát podle stylu pobídkové kontra nebo
4 BT pobízející do levných, přeci jen jeho
piková barva je dost dobrá na 4♠, které se
navíc budou hrát jen na čtvrtém stupni. Východ vynáší podle očekávání ♥K, kterého
Západ přebírá a pokračuje dalším srdcem. To
snapujete v ruce. Jak budete pokračovat?
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci,
♠A2
♠ K1098543
abyste získali 7 a jak na 6 zdvihů? 

