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I v baráži o I. ligu zvítězila nová krev a také
zde došlo ke kompletní výměně družstev.
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Tomáš Fořt
V jednotném termínu o víkendu 26.27.5.2007 se v pražském klubu BKP odehrály rozhodující zápasy celostátní ligy.

Jazyková úprava

Cover Photo

Baráž o II. ligu

1. Triga
Miroslav Hradil kpt., Zdeněk Jelínek, Lubomír Najzar, Jaroslav Holý, Lucie Nymšová.

V baráži o postup do II. ligy se utkala čtyři
družstva, z nichž dvě nejlepší postupují a
další dvě zůstávají příští rok v III. lize. Zvitězili mladí.

2. Teplice, BK Teplice
Jiří Netuka kpt., Jiří Křivánek, Luděk Kubšovský, Pavel Jabornický, Jarmila Kulišanová, Jiří Kulišan, Ivan Štambera.

1. Wunderbar
2. Hukot
3. Labe
4. Precision

1. liga - semifinále
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1. Wunderbar, BK Pardubice
Matěj Petrásek kpt., Jakub Wasilewski, Václav Frank, Anna Marie Černá, Viktor Urban,
Kateřina Vorlíčková, Martina Voborníková,
Radka Malá.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
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Neprodejné
2. Hukot, BK České Budějovice
Jiří Täuber kpt., Lubomír Kořínek, Petr
Heppner, Jaroslav Sůra, Zuzana Albrechtová, Monika Kyptová, Václav Kypta, Jaroslav
Maňák.
Baráž o I. ligu

Ve stejném termínu jako baráže také probíhaly boje o vítězství v naší nejvyšší ligové
soutěži. V semifinále se utkali P.S. : Callimero a JAS : ACOL. Zatím co první zápas
dopadl podle papírových předpokladů drtivým vítězstvím P.S., jejichž soupeři dokonce
zápas po dvou šestnáctkách vzdali, tak v
druhém trvalo drama od začátku až do konce.
Před zápasem měl JAS náskok 3 IMP z kvalifikace, ten udržel výhrou 31:23 v první
šestnáctce a zvýšil tak vedení na 11 IMP.
V první části rozhodovaly dvě partie, každá
se ztrátou pro jednu stranu.
Rozdání 4, oba v druhé, rozdával Západ.
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Západ Sever
Východ
Mráz
Kopecký Bahník
1 BT
pas
2♣
2♦
pas
2♥
pas
?
Sever: ♠9854 ♥Q ♦KQ843

Jih
Macura
pas
pas
♣KQ9

Kopecký zvolil kontra, které jeho partner s
Jih:

♠J6 ♥K10985 ♦1096 ♣J104

zapasoval. Soupeři však splnili +1 a získali
tak 13 IMP. Otázkou je, zda Sever opravdu
chtěl ponechat svému partneru možnost, aby
trestně zapasoval. Pokud ne, je lépe dražit
přímo 3♦, protože Západ svou licitací již
piky ukázal a kára budou asi lepší než trefy.
Vítěznou akcí v této partii by ovšem byl pas,
neboť i kára byla dělena 5:0
Druhý velký obrat přišel v partii 7. Oba v
druhé, rozdával Jih. Po Zahájení Jihu 1♦,
sehrával Východ 3 BT.
♠1043
♥9752
♦84
♣J762
♠KJ982
♥Q106
♦9
♣Q1085

♠A5
♥J83
♦KJ1063
♣AK3
♠Q76
♥AK4
♦AQ752
♣94

Obrana zahrála tři kola srdcí, vypracovala
Severu poslední, na které se ovšem nemůže
dostat. Devítku károvou, zahranou ze stolu,
všichni propustili. Hlavní hráč přešel do ruky
trefem a pokračoval ve vypracování kár
zahráním krále. Zdvih vzal Jih a zahrál ♠7!
Hlavní hráč nepředvídal následující vývoj a
tak zkusil napřed devítku. Sever pokryl desítkou a Východ dobral esem. Přišlo další
káro, které opět dobral Jih. A nyní přichází
třešnička na dortu. ♠6.

V poslední části se ACOL opět ujal vedení,
ale JAS v koncovce dvakrát zázračně zabodoval a získal dvouciferné zápisy v IMP.
Napřed Hebák splnil 4♥, když mu chybí
čtyři zdvihy shora. A pak v úplně poslední
partii zápasu, JAS opět získal vedení.
Rozdání 10, EW v druhé.
♠J5
♥KJ1032
♦KQ3
♣A102

♠3
♥9
♦♣J76
♠KJ
♥♦♣Q108

♠K643
♥A75
♦AJ954
♣5
♠5
♥♦106
♣A3

♠A10982
♥♦1084
♣KQJ94

Hlavní hráč, který již odevzdal dva srdcové a
dva kárové zdvihy, se musí hned rozhodnou,
zda zahrát pikový impas nebo zkusit rozpad
trefů, případně skvíz. Rozhodl se pro druhé,
vzal králem a spadl.
V druhé části pak ACOL stále dotahoval. O
vedoucí pozici jej připravilo i zbytečné kontra na soupeři v útoku vydražené 4♥. Nyní
vedl JAS díky přenosu o 1 IMP 45:44.
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V otevřené místnosti řekl Chvalina přes 4♠
soupeřů ještě 5♥, dostal kontra a padl za 800.
V zavřené vydražili junioři svůj druhý nevycházející slem v této šestnáctce a dostali na
něj dokonce výnosové kontra. Po káru sice
slem padá, ale tentokrát stálo štěstí při JASu
a soupeři káro nevynesli. Takže 1660,
13 IMP a vítězství v zápase a 8 IMP.
P.S. : Callimero
JAS : ACOL

151 : 43
77 : 69

V boji o třetí místo již jen na 16 rozdání
zvítězil favorizovaný ACOL nad Calimerem
89 : 12.
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Ve finále se pak utkali P.S. proti JAS. Po
první šestnáctce vedli P.S. i s převodem
31:25, ale hned v prvním rozdání druhé
vylicitovali Vozábal – Zadražil slem na
impas, který neseděl, a ze zápasu bylo opět
drama. Když pak ještě v partii 7 naopak slem
nevydražili, zdálo se, že šťastnou cestu JASu
již nic nezastaví. Ale deset krabic před koncem se karta začala obracet. Na partii 23
vydražili Kopecký – Macura příliš odvážnou
hru, když jejich soupeři se spokojili s částečným závazkem. O partii dále následoval pád
ze 3 BT, které šly při jiném způsobu sehrávky splnit a tak místo +3 IMP to bylo -8 IMP.
Hrálo se však jen s minimem chyb a některé
partie by byly ozdobou velkých mistrovství.
Jednou z nich byla i partie 26. Oba v druhé
rozdával Východ.

♠Q7
♥Q9864
♦62
♣8763

♠Q6
♥♦75
♣9

1. liga - finále

♠Q9542
♥A9
♦K4
♣K932
♠1087
♥KJ732
♦AJ76
♣J

♠KJ
♥84
♦Q10852
♣A865
♠A63
♥Q1065
♦93
♣Q1074

Západ Sever
Východ Jih
Macura Zadražil Kopecký Vozábal

2♥

pas

pas
pas

pas
pas

Na výnos ♠2 dal stůl ♠J a Jih pěkně propustil. Pikové pokračování vzal esem a zahrál
malý tref. Stůl zabil krále esem, přešel do
ruky trefovým snapem a snapl pik. Pak opět
přebil tref. Následovalo eso kárové a káro.
Sever se dostal do zdvihu a musel vybrat
pokračování.
♠95
♥A9
♦♣9
♠♥KJ7
♦J7
♣-

♠♥8
♦Q108
♣8
♠♥Q1065
♦♣Q

Stále ještě mohla rozhodnou předposlední
divoká partie. Krabice 31. NS v druhé, rozdával Jih.
♠8
♥108432
♦KQJ109
♣A6
♠J109432
♥95
♦J10
♣843

3. ACOL, BK Praha
Josef Kurka kpt., Otakar Svoboda, Jana
Pokorná, Zdeněk Jansa, Tomáš Mráz, Petr
Bahník, Jan Diamant.

Sledování semifinále i finále na velké televizi, kam jsem si doma přesměroval přímé
přenosy z internetu, byl skvělý nervydrásající zážitek. O víkendu probíhalo na BridgeBase dvanáct přímých přenosů z deseti zemí.
Ten náš sledovalo tak 30 - 80 diváků, z toho
zhruba třetina domácích. Je to sice méně než
přenos z Talinu nebo Norska, kde jich bylo
občas i 900, ale i tak je to mnohem více, než
by se vešlo do klubu.

♠AKQ765
♥AQJ6
♦6
♣93
♠♥K7
♦A752
♣KQ87542

V otevřené odbránili Kopecký – Macura
slem soupeřů. Jejich 6♣ svými 6♠. Pokud by
v druhé místnosti nechali P.S. hrát 6♣, zvítězil by JAS. Nestalo se. P.S. našli obranu také
a tak se z vítězství v letošním ročníku ligy
radovali oni.

Partie z Béčka
Michal Kopecký

Ve čtvrtečním 7. kole skupinové B jsem při
odloženém zápasu propásl šanci na pěkné
zahrání. Po divoké dražbě jsem se stal sehrávajícím ve velkém beztrumfovém slemu.
EW ve druhé
♠93
♥♦AJ107652
♣A1084
Západ
Volhejn

Sever
Šlemr

3♦ 3)
7♦

5♥
7♥

1)

Zvolil pik, na který stůl zahodil káro a Jih
pěkně přebil dámou. Ale hlavní hráč přebít
nesmí. To také neudělal a zahodil káro. Na
srdcové pokračování položil kluka a Sever
po dobrání esem pokračoval opět pikem. Jih
znovu nadbil desítkou. A hlavní hráč opět
nesmí přebít. Zahodil tedy poslední káro.
Kdyby Jih nyní v dvou kartové koncovce
zanesl tref, hlavní hráč bez problému splní.
Ale Vozábal zahrál srdce a Macura měl opět
hádání, zda impasovat devítku nebo hrát na
rozpad. Dopočítal, zahrál ze shora a splnil.
Vynikající partie, ani jsem nedýchal.

P.S. : JAS

88 : 83

2)
3)

♠AKQ4
♥A863
♦KQ8
♣Q6
Východ
Kopecký
1♣1)
5 BT4)
7 BT

Jih
Martynek
2♥2)
pas
pass…

naturální nebo 18-20 BAL nebo 21+
blok, v 1. proti 2. může být hodně slabý
naturální GF
Grand Slam Try

Medailisté:

4)

1. P.S., BK Praha
David Vozábal kpt., Bohumír Zajíček, Jakub
Šlemr, Michal Zadražil, Jan Martynek ml.,
Petr Pulkrab.

Výnos srdcovým klukem (ze stolu tref) jsem
vzal esem a začal tahat kára s plánem stáhnout jen 6 kár, přejít na pik do ruky a zahrát
trefovou dámu. Zdálo se mi totiž, že Honza
na jihu pro svůj zásah jistě jen na 5listu spíš
má trefového krále (a Kuba by asi nebránil
7kár, pokud by měl slušnou šanci na zdvih) a
nemá 4 piky, a pokud má Kuba na severu
trefového kluka, bude v trefo-pikovém skví-

2. JAS, BK Praha
Petr Hebák kpt., Milan Macura, Jan Nosek,
Viktor Kolínský, Jaroslav Chvalina, Michal
Kopecký.
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Komentátoře byly zasvěcené a organizace
klapala. Doufám, že i další finále bude opět
přenášeno na internetu do celého světa včetně mé domácí televize.
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zu na poslední káro. Na kára sever (měl
singl) odhodil 3 trefy a 2 srdce a jih 1 pik a 3
srdce. Přešel jsem do ruky, zahrál trefovou
dámu a jih nepokryl. Trochu mě překvapil,
nicméně jsem se rozhodl propustit. Sever
vzal králem a stáhnul srdce na -2. Co se dá
dělat, dostali mě. Partie se ale dá splnit docela efektním způsobem (pokud nepočítám
jednoduchý trefo-pikový skvíz proti severu),
při kterém navíc nezáleží na rozdělení trefových figur.
Na šesté káro sever i hlavní hráč odhodí tref
(hlavní hráč odhodí dámu) a vznikne přibližně tato koncovka:

♠93
♥
♦2
♣A108

♠xxxx
♥K
♦
♣?

♠xx
♥10
♦
♣?xx

♠93
♥♦AJ107652
♣A1084

♠10872
♥KQ94
♦9
♣K752

♠J65
♥J10752
♦43
♣J93

Západ
Sever Východ
Von Arnim Smith Auken
pas
1♣1)
kontra
3♦
3♠
4♠
pas
4 BT
5♣
pas
5♠
1)
Silný tref
2)
Blokující

♠AKQ4
♥A863
♦KQ8
♣Q6

Němky se pokusili o slem, ale dvě chybějící
esa je zarazila v rozletu. Závazek ale vypadá
celkem bezpečně a jediné, co by jej snad
mohlo ohrozit, je špatná rozloha trumfů a
zkracování káry.



Z otevřených
karet
♠AKQ4
♥8
♦
♣x

Na poslední káro může sever odhodit jedině
srdce, jinak by partnera vystavil prostému
impasu. hlavní hráč shodí teď už nepotřebný
pik a jih třeba tref. Teď přijdou na řadu tři
kola piků a na to poslední je jih obětí srdcotrefového skvízu. Celé rozdání:

Jih
Dhondy
2♦2)
pas
pas
pas…

Angličanka Heather Dhondy malé káro samozřejmě vynesla a Nicola Smith, do jejíhož
esa vypadl král, vrátila bez zaváhání ♦9.

Tomáš Fořt

Ovšemže hlavní hráčka splní, když si zahodí
vedlejší barvu, ale kdo z nás by na místě
Sabiny Auken něco takového v pětitriku
udělal? Přebila tedy trumfem a odehrála
trumfové eso, do kterého spadl z Jihu kluk.
To vypadá opravdu jako singl, protože
Dhondy by si nemohla dovolit psychologicky zahodit kluka, když její partnerka může
mít například třetí dámu.
Závazek se zdá být ztracený, neboť jakmile
se hlavní hráčka pokusí vypracovat jedenáctý srdcový zdvih, bude bez milosti zkrácená
o další trumf. Je zde ale ještě jedna naděje a
ta spočívá v tom, že Sever má přesně tři
trefy. Hlavní hráčka je tedy odehrává a vzniká koncovka, ve které hraje vlastně z otevřených karet.
♠985
♥J95
♦Q
♣-

Dramatický boj předvedly na MS ve Veroně
dva favorizované ženské týmy.
♠K7
♥73
♦J
♣QJ

Rozdání 9, zahajuje Sever, EW v druhé.
♠9852
♥J95
♦AQ9
♣753
♠K73
♠AQ1064
♥73
♥KQ84
♦J84
♦K
♣QJ1096
♣AK8
♠J
♥A1062
♦1076532
♣42

♠Q106
♥KQ84
♦♣♠♥A1062
♦1076
♣-

Nicola Smith

7

8

Nyní teprve přichází srdce do krále a esa. Jih
hraje káro a zkracuje hlavní hráčku. Sabine
Auken ale stahuje velké srdce a přebíjí další
malým trumfem. Zbytek je křížem a závazek
jakoby kouzlem splněn. 

Velikonoční
týden
Eva Dítětová

Až 30 dvojic se setkalo na velikonočním
bridžovém týdnu v ŠARZ na Horním Bradle.

Dopoledne se hrály jackpotové párové turnaje o stále navyšované finanční ceny, odpoledne se odpočívalo nebo chodilo na procházky či výlety a večer se hrály vážnější
soutěže. Nechyběl hlavní dvoukolový párový
turnaj a již tradiční guláš, ani volenkový
nebo losovaný tandemový turnaj.

Rozdání byla generovaná počítačem a výpočetní tým pracoval spolehlivě, takže výsledky byly známé během několika minut po
skončení turnaje.
Výsledky odpoledních a večerních turnajů
Úvodní párový turnaj, 24 dvojic
1. Pokorná, Jansa
72.05 %
2. Petrovští
65.68 %
3. Gucklerová, Vilím
60.00 %
4. Čechovi
59.09 %
5. Kulišanovi
57.27 %

Turnajové boje

Hlavní dvoukolový párový turnaj, 30 dvojic
1. Čechovi
62.39 %
2. Pokorná, Jansa
61.47 %
3. Petrovští
58.75 %
4. Klas, Literák
56.78 %
5. Dohnálek, Fořt
55.40 %
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Tandemový turnaj, 24 dvojic
1. Tobiášová, Przybylski
2. Poláčková, Fišerová
3. Procházková, Literák
4. Vyoralová, Kulišanová
5. Jandová, Dítětová

69.55 %
59.09 %
56.36 %
55.45 %
55.00 %

Guláš, 25 dvojic
1. Vajdová, Vozábal
2. Kulišanovi
3. Dítětová, Fořt
4. Klas, Literák
5. Březinová, Frabša

67.31 %
59.13 %
58.65 %
58.49 %
57.85 %

Věkový limit závodníků nebyl nijak stanoven
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Mixový turnaj dámská volenka, 28 dvojic
1. Pokorná, Čech
67.31 %
2. Vajdová, Vozábal
62.50 %
3. Kulišanovi
61.06 %
4. Březinová, Ronin
57.85 %
5. Petrovská, Fořt
57.53 %

A jako obvykle nechyběl ani dojemný příběh
se zvířátkem. Nalezené kotě, nazvané „von
Šarz“, putovalo do nového domova v Neratovicích.

♠4
♥KJ3
♦A87652
♣K106
Západ
1♦
2♦
pas

Na obou odpoledních přednáškách byla již
tradičně vysoká účast a jejich obsah zašlu na
požádání mailem.

Sever
1♥
pas
pas

Východ
1♠
pas
3♦

Jih
pas
2♥
pas…

Sever vynesl pik. Hlavní hráč vzal esem a
zahrál káro do esa a káro k dámě. Sever hned
přidal do druhého zdvihu krále a kára se
rozpadla 2-2. Další pik hlavní hráč přebil a
zahrál ♥K. To Sever vzal esem a pokračoval
dalším pikem. Západ opět přebíjí a vidí, že
pokud je za ním ♣AJ nebo AQ, odevzdá
ještě tři trefové zdvihy a spadne. Vidí také,
že partii zahrál špatně hned v druhém zdvihu, kdy měl okamžitě přebít pik.

Víťězové hlavního párového turnaje

♠♥J3
♦87
♣K106

Nyní již víme, kdo je nebezpečný soupeř

Po večeři byly rozdány ceny. Vítězové hlavního párového turnaje dostali kromě finančních cen a diplomů i medaile. Cenu za nejlepší kursistku získala Libuška Gerychová a
mimořádnou cenu Fair Play Nataša Hadačová.

♠A1095
♥Q98
♦Q93
♣843

Nejen přípravu na turnaje, ale ani přípravu
na slavnostní večeři nešlo zanedbat.
A nyní jedno rozdání z ranního jackpotu.
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♠10
♥Q9
♦Q
♣843

Kdyby již nyní pik na stole nebyl, odehrál by
dvě srdce a ze stolu pokračoval trefem do
desítky. Pak by jistě dostal ještě jeden zdvih
výnosem do trefů nebo doublechicane. Ale
ještě je čas, pokud bude mít Sever ♥10 a
zaspí. Hraje tedy z ruky malé srdce, a když
Sever pokládá malou, dává ze stolu ♥9. Ta
drží a nyní je vše napraveno. Pik snap, srdcovou dámou na stůl a tref do desítky. = a
110.
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A ještě test z guláše. Partner zahajuje a slibuje alespoň 5 piků a 5 kár se silou od 0 bodů.
Co zadražíte s kartou:
♠AQJ7653 ♥♦- ♣AKQ765
Ano. 7♠. A co když dá soupeř kontra? Ano,
rekontra. A když pak vynese srdce? Pokládáte karty na stůl ještě dříve než tichý hráč a
nárokujete všechny zdvihy.
A ještě rozdání z mixů.
♠8653
♥A1052
♦♣A10765
♠2
♠QJ97
♥KQJ843
♥♦AK84
♦1076
♣Q4
♣KJ9832
♠AK104
♥976
♦QJ9532
♣Západ
Sever
Východ
Jih
pas
pas
1♦
kontra
1♥
kontra
pas…
Západ s radostí zapasoval pobídkové kontra
partnera, ale sehrávka již tak radostně neprobíhala. Celkem přirozený výnos ♠Q vzal
hlavní hráč na stole a hned pokračoval ♦2.
Západ, který netušil, kde je ♦10 raději položil krále a hned o něj přišel. Následovalo ♣A
a tref snap. Hlavní hráč nyní zkusil odehrát
druhý pik před křížovými snapy ale Západ
přebil trumfem a hned trumfnul zpět. Zahrání krále by však stálo zdvih, takže Západ
trumfnul malou. Ani Sever nedovedl přesně
lokalizovat srdce a tak vzal raději svůj pátý

zdvih esem a přebil další tref, který však
Západ přebil také.

Hráčky:

1. Pokorná Jana
2. Petrovská Alena
3. Kulišanová Jarmila
4. Březinová Jana
5. Gucklerová Katka
6. Gerychová Libuše
6. Paříková Libuše
8. Roninová Renáta

♠86
♥105
♦♣107
♠♥KQ8
♦A84
♣-

♠J9
♥♦107
♣KJ

♠10
♥♦QJ953
♣Západ trumfnul, ale pak se zamyslel. Pokud
by stáhl druhý trumf. Tak musí na závěr
odevzdat dva kárové zdvihy nechat hlavního
hráče splnit závazek. Takže jako druhý trumf
zahrál od ♥Q8 osmičkou a donutil vzít hlavního hráče zdvih desítkou. Ten pak musel z
ruky vynést černou barvu a tak s partie jednou spadl. Kdyby i on zahodil svou ♥10 do
♥K nic by mu nemohlo zabránit ve splnění
závazku.

Nejlepší hráči v turnajích dostali ceny a
diplomy. Na vítěze hlavního párového turnaje čekaly medaile a pro nejlepšího hráče a
hráčku týdne byla připravena trička, aby
účastníci dalších ročníku věděli, koho se
mají obávat.
Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Čech Jaroslav
2. Petrovský Mario
3. Fořt Tomáš
4. Kulišan Jiří
5. Literák Luboš
6. Klas Jan
7. Ronin Michal
8. Pick Petr

222
201
173
130
101
99
94
93
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230
213
170
126
118
111
111
109

Kompletní výsledky všech soutěží jsou uvedené na internetu: http://www.bridgecz.cz
/eva/bradlo2007/bradlo0704v.htm.
Pro velký úspěch letošních
Velikonoc jsem již opět
zajistila kapacitu celého
hotelu na příští rok a těším
se s vámi za rok na Velikonoce v zařízení ŠARZ
na Horním Bradle nashledanou.
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Čarodějnice
na Slapech
Eva Dítětová

Další bridžový týden jsme uspořádali na
Slapech v hotelu Hladina. Počasí nám jako
obvykle velmi přálo a tak jsme si užili i
přírody.

Bylo možné zajet na Živohošť, podívat se k
přehradní hrázi, podniknout pěší tůru po
nádherném okolí nebo vystoupat na některou
z okolních rozhleden.
Sportovní nadšenci
si mohli zahrát
tenis, posilovat v
posilovně, využít
hotelovou
saunu
nebo si alespoň
zajet do blízkého

Sobota ráno, jackpot, 16 dvojic
1. Roninovi
2. Picková, Zieleniec
3. Englichová, Kadlečíková
4. Rokosová, Vyoralová
Čech Jan, Fořt

58.44 %
58.12 %
55.19 %
54.55 %
54.55 %

Neděle ráno, jackpot, 16 dvojic
1. Pick, Zieleniec
2. Čechovi
3. Pokorná, Fořt
4. Gucklerová, Hrdlička
5. Slaninová, Chudárková

67.86 %
61.36 %
57.47 %
57.14 %
54.22 %

Pondělí ráno, jackpot, 15 dvojic
1. Čech Jan, Przybylski
2. Pokorná, Fořt
3. Gucklerová, Hrdlička
4. Vyskočilová, Vilím
5. Santusová, Pick

70.00 %
63.64 %
61.25 %
59.85 %
57.08 %

67.90 %
57.95 %
56.53 %
53.98 %
53.41 %

Pondělí večer, 17 dvojic
1. Santusová, Vyoralová
2. Roninovi
3. Krajícovi
4. Pick, Zieleniec
5. Chudárková, Zítová
Gucklerová, Hrdlička

64.29 %
60.71 %
58.21 %
57.86 %
56.07 %
56.07 %

akvaparku.
Rozdání byla opět generovaná počítačem,
pro analýzy byly k dispozici vytištěné diagramy včetně optimálních závazků a výsledky byly známé ihned po skončení turnaje.
Výsledky dopoledních a večerních turnajů
Pátek večer, 18 dvojic
1. Čechovi
66.76 %
2. Vyoralová, Santusová
62.50 %
59.94 %
3. Gucklerová, Hrdlička
4. Pick, Zieleniec
57.67 %
5. Nováková, Bohdalová
57.39 %

Sobota večer, 22 dvojic
1. Čech Jan, Fořt
2. Gerychová, Pokorná
3. Čechovi
4. Pick, Zieleniec
5. Vyskočilová, Novotná

66.36 %
62.73 %
60.68 %
60.23 %
60.00 %
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Neděle večer, 18 dvojic
1. Pickovi
2. Langerová, Lutovský
3. Gerychová, Pokorná
4. Fořt, Čech Jan
5. Bohdalová, Nováková
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Úterý ráno, jackpot, 14 dvojic
1. Dítětová, Roninová
2. Gucklerová, Vyoralová
3. Santusová, Zieleniec
4. Pickovi
5. Rokosová, Przybylski

65.53 %
57.20 %
55.68 %
54.55 %
51.89 %

V sobotu jsme
oslavili narozeniny
Lidy Englichové
a po pondělní večeři byly rozdány
ceny za turnaje.
A nyní jedno rozdání nedělního večerního
párového turnaje. Rozdání 4.
♠1032
♥KQ4
♦864
♣AQ102
♠765
♠J
♥95
♥AJ32
♦953
♦AKJ72
♣98763
♣KJ4
♠AKQ984
♥10876
♦Q10
♣5

propustit. Už se ale stalo a Východ sice
získal třetí zdvih pro obranu, ale musí zadat
dalším výnosem. Rozhodl se pro srdce a
doufal, že partner má srdcového kluka.
Hlavní hráč vzal desítkou, dotrumfoval a
vznikla koncovka.
♠♥Q
♦♣AQ102
♠♠♥♥J3
♦♦♣98763
♣KJ4
♠98
♥87
♦♣5
Na devítku pikovou odhazuje ze stolu tref
a Východ má problém. Odhodí-li srdce,
hlavní hráč odehraje ♥Q, ♣A, snapte tref
posledním trumfem a přejde tak na vypracované srdce. Odhodí-li Východ tref, zahraje
hlavní hráč tref do esa a tref snap, čímž vypracuje trefovou dámu, na kterou je přechod
srdcem.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Pick Petr
2. Zieleniec Wlodzimierz
3. Fořt Tomáš
4. Čech Jan
5. Čech Jaroslav
6. Hrdlička Vladimír
7. Ronin Michal
8. Lutovský Zdeněk
9. Przybylski
10. Vilím Pavel

154
146
129
118
98
97
80
70
58
56

Hráčky:
1. Roninová Renáta
2. Santusová Isabela
3. Pokorná Jana
4. Gucklerová Kateřina
5. Vyoralová Zoša
6. Picková Helena
7. Langerová Marie
8. Gerychová Libuše
9. Bohdalová Věra
10. Chudárková Jindřiška

129
116
115
114
111
83
70
67
63
63

Další fotografie a kompletní výsledky všech
soutěží jsou uvedené na internetu:
http://www.fort.cz/eva/slapy/slapy_vysledky.htm

Tento víkend jsme vyzkoušeli nové místo a
moc se nám tam líbilo. Také se podařilo
domluvit značnou slevu
na náš letní pobyt zde
v hotelu Hladina. Těším
se s vámi nashledanou
na letním týdnu na Slapech 26.8.-2.9.2007.


Jih vylicitoval 4♠, do kterých obrana vynesla
tři kola kár. Volba výnosu nebyla příliš těžká, protože Východ zahájil kárem a pak
dražil reverzem srdce. Hlavní hráč přebil
třetí kolo kár trumfem, odehrál zatím jen dvě
kola trumfů a pak pokračoval malým srdcem
do krále. Tady udělal Východ chybu, když
hned sebral zdvih. Lepší bylo rozmyslet si,
že nemám, co zahrát a raději krále jednou
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Víkendové
rozvernosti
Jan Špírek, Aleš Špírek
Za dveřmi je divočák

Den byl plný práce, bridžové stolky uvnitř
chalupy osiřely. Bylo třeba jít do lesa na
dřevo a udělat celoroční zásobu na topení.
S každým zpracovaným stromem však rostla
chuť na večerní klání. Les byl plný stop po
divokých prasatech a děti se zcela výjimečně
držely blízko dospělých. O ničem jiném, než
o divočácích, se to odpoledne nehovořilo.
Večer, po dobrém jídle, se konečně usedlo
ke stolkům. Když už se značně sešeřilo,
přišlo klíčové rozdání večera:
♠AKQ7542
♥1063
♦J93
♣♠J8
♥74
♦Q1086
♣AK1052

♠105
♥J9852
♦754
♣J83
♠96
♥AKQ
♦AK2
♣Q9764

Péťa sedící na jihu a dražící v zajetí Precisionu zahájil 1 tref. Po dražbě skrz naskrz
zamořené alerty se dozvěděl, že jeho partner
Jirka má autonomní sedmilist pikový a šike-

nu v trefech. Viděl jistých dvanáct zdvihů a
pevně věřil, že při Q v kárech či alternativě v
trefech je šance na zdvihů třináct … a 7 piků
bylo na světě. Když jsem si nechal vysvětlit
dražbu soupeřů, dal jsem jistým hlasem
kontra a Jiří sedící na východě vynesl 7 káro.
Sever sice nebyl takový optimista jako jeho
partner, ale o to byl lepší hráč. Ze všech
nejspokojenější jsem byl já na západě. Držel
jsem obě levné barvy a byl jsem přesvědčený, že přes moje držení velký slem neprojde.
Jirka chvíli přemýšlel a vida blazeovanost v
každém mém přidání, rozhodl se udeřit.
Dvakrát si trumfnul, trefy snapl pouze třikrát
a připravil si následující pětikartou koncovku:
♠42
♥3
♦J3
♣♠♥♦Q108
♣AK

♠♥J98
♦54
♣♠♥Q
♦K2
♣Q4

Poté jako by se ze židle vznesl a zvolal: „Za
dveřmi je divočák“ a vynesl z ruky trumf, do
kterého spadla tři malá kára. „A už bere za
kliku“ zařval a vynesl srdci. A já, sedící
čelem ke dveřím jsem zcela zřetelně cítil, že
ten chrochtající a funící přízrak právě vstoupil…


Rozdání
z BKN

Lámejte si
hlavu - řešení

Jan Urban

Tomáš Fořt

Na nekuřácké skupinovce dne 29.5 se ve
skupině B vyskytlo zajímavé rozdání:

Problém 1
Rozdával Sever, oba v první.

Rozdával Západ:
♠K8432
♥AKQ109852
♦♣♠Q
♥♦AQJ10983
♣AKQJ3
♠J1075
♥J73
♦K7642
♣10

♠AKJ2
♥10
♦J10743
♣AJ6
♠A96
♥64
♦5
♣9876542

♠54
♥AQJ753
♦A
♣KQ74

Hrály se převážně srdce nebo kára. Jak je
vidět 6 kár je ložených, odevzdá se jenom
kárový král. 6 srdcí má cca 30% pravděpodobnost a zde při výnosu malého piku z Jihu
ke králi Severu vypadne singl dáma Západu
a linka S-J pustí pouze eso pikové. 7 trefů,
které jsou ložené (při jednom trumfnutí se
ostatní křížově vysnapuje) hrál pouze jeden
pár (ale ten se zaleknul velkého slemu a
jednou z něho padnul). Takže je kuriozitou,
že nejlepší obranou je 7 srdcí, které padnou
pouze jednou, když na lince chybí 3 esa.
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Západ

pas
pas
pas

Sever
pas
3♦
3♠
6 BT

Východ Jih
pas
2♣
pas
3♥
3 BT
pas…

Sehráváte 6 BT po výnosu ♦K. Problém je z
přátelského domácího hraní. Je vidět, že i
zde mohou přicházet zajímavá rozdání.
Dražba je ale trochu brutální. Zahájení 2♣ je
hraniční a rychlý skok ze 3 BT na 6 BT také
bere možnost jemného vydražení optimálních 6♥. Na druhou stranu ♥10 je v tomto
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závazku důležitá karta a není lehké její hodnotu docenit.
Škoda, že má Západ celý mariáš kárový. Po
jiném výnosu nejsou se závazkem asi žádné
potíže. Vypustili bychom srdce a při jejich
rozloze ne horší než 4–2 splníme. Nyní ale
nesmíme v drahé barvě ze zdvihu a tak budeme muset spoléhat na spousty impasů a
šťastné rozlohy. V první řadě přejdeme na
stůl trefem a hrajeme ♦J. Kdyby měl Východ
♦98x, už bychom měli splněno. A opravdu z
Východu padá v druhém kole ♦8. Západ bere
dámou a hraje ♠10. Bereme králem a zkoušíme ♦10. K našemu zklamání Východ nepřiznává.
Co nyní. Budeme zřejmě opravdu muset
zahrát oba drahé impasy, ale při dubl králi
srdcovém v impasu se objevují další malé
přídavné možnosti a tak hrajeme ♥10 a propouštíme. Pak odehráváme dva trefy a končíme v ruce, abychom mohli stáhnout srdcové eso. Bohužel, král nevypadává.Vzniká
čtyřkartová koncovka, ve které musíme
získat všechny zdvihy:
♠AJ2
♥♦7
♣♠Q98
♠76
♥♥K9
♦9
♦♣♣♠5
♥QJ
♦♣K

Rekapitulujeme. Východ má srdcového
krále, Západ károvou devítku. To znamená,
že nemáme problém s zdvihem na poslední
malou piku. Až stáhneme ♣K, musí zahodit
Západ pik od třílistu, nebo by nám vyrostla
♦7. My pak káro zahodíme a Východ, pokud
by měl tři piky, musí jednu zahodit. V koncovce tedy nemůže nikdo udržet piky.
Stahujeme tedy skvízovací tref a pokračujeme pikovým impasem. Když sedí, dohráváme na poslední pik, symbolickou ♠2.

Impasováním v prvním kole do devítky
byste si snížili pravděpodobnost získání pěti
zdvihů o 8%, ale zvýšili pravděpodobnost
získání čtyř o 13%.

První malá
dobrodružství

Zajímavé je, že pokud byste měli 87 místo
malých 43, zvýšila by se pravděpodobnost
získání pěti zdvihů o 3% a 4 zdvihů dokonce
o 9%.

Eva Dítětová

Problém 3
Julius Timar

Celé rozdání:

♠A9
♥K92
♦AQ943
♣1032

♠AKJ2
♥10
♦J10743
♣AJ6
♠Q1098
♥64
♦KQ962
♣108

♠763
♥K982
♦85
♣9532
♠54
♥AQJ753
♦A
♣KQ74

Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠AQJ943

♠2
Impasujte do kluka, pak odehrajete eso a
pokračujte dámou. Máte 2% na 6 zdvihů,
57% na 5 zdvihů, 29% na 4 zdvihy, 11% na
dva zdvihy a 1% na jeden.

♠J6
♥QJ7643
♦1086
♣J7

♠Q108754
♥A105
♦K5
♣64
♠K32
♥8
♦J72
♣AKQ985

Výnáší Východ a poráží závazek 5 BT hraný
ze Severu. Najdete jediný porážející výnos?
Zajímavé je, že Východ má opravdu jen
jedinou možnost, jak závazek porazit. A to
dost nečekaným výnosem. ♥10! Musí otevřít
srdce, ale po esu se dostane Východ do piko
kárového skvízu a po malé srdci se také
dostane do odhozových potíží a nemůže
zahodit ♥A, protože by mu partner nemohl
převzít ♥10.
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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.
Propuštění zdvihu
I když bridž je hra, ve které chcete udělat co
nejvíce zdvihů, je někdy vhodné zdvih propustit. Třeba v následující partii:
Dealer Jih
♠A62
♥KQ2
♦QJ109
♣654
♠QJ1098
♠75
♥754
♥J1096
♦K43
♦A5
♣109
♣J8732
♠K43
♥A83
♦8762
♣AKQ
Západ

Sever

pas
pas

3NT

Východ Jih
1NT
pas
pas

Hrajete 3 NT po pikovém výnosu a máte jen
8 rychlých zdvihů – 2 pikové, 3 srdcové a 3
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trefové. Potřebujete vypracovat alespoň
jeden zdvih v kárech. Pokud první zdvih
vezmete a zahrajete káro, už nemůžete závazek splnit. Káro vezme Východ a vrátí pik.
A až se Západ dostane do zdvihu na kárového krále, stáhne své velké piky.
Musíte propustit první zdvih a vzít až druhý.
Pak zahrajete káro. A až se dostane do zdvihu Východ na kárové eso, nebude už mít
další piku, aby ji mohl zahrát a vy uhrajete
10 zdvihů.
A ještě jedna partie z letošního mistrovství
Evropy na podobné téma, tentokrát je potřeba propustit zdvih v obraně:
Dealer Jih
♠KJ10762
♥Q75
♦9
♣983
♠A94
♠86
♥108432
♥AKJ96
♦KQ
♦J8764
♣752
♣6
♠Q3
♥♦A10532
♣AKQJ104
Jih hraje 6 piků. Západ vynáší krále kárového. Hlavní hráč bere v ruce esem a hraje
pikovou dámu. Pokud teď Západ udělá chybu a vezme esem, hlavní hráč vezme jakékoliv pokračování, dotrumfuje a všechna srdce
zahodí na trefy. Pokud naopak propustí tento
zdvih a vezme až další, nemá hlavní hráč už
žádnou šanci. Teď už linka Východ – Západ
jen stáhne své srdcové zdvihy.


Problém 1

Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
Problém 1
NS v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
1♥
3♦
3♠
5♦
?
Jih: ♠AK5 ♥AQ1074 ♦K4 ♣K103
Problém 2
NS v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
1♥
2♣
2♥
?
Jih: ♠K1087 ♥AQ6 ♦Q632 ♣74
Problém 3
NS v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♥
1♠
4♥
pas
pas
?
Jih: ♠AQJ753 ♥943 ♦K9 ♣A9
Odpovědi:
Problém
Vozábal
Svoboda
Martynek ml.
Pěkný
Čtenáři

6 BT
pas
pas
6 BT
5♠

2 BT
2 BT
kontra
3 BT
2 BT

pas
4♠
4♠
4♠
pas

David Vozábal:
6 BT. Partner má nejspíš dlouhé nekvalitní
piky, se kterými nemohl zahájit v druhé
manši blokem. To, že piky jsou dlouhé, se dá
poznat z toho, že nevolil spíše hlášku kontra,
která dává více možností hledat, jaký závazek hrát. Zároveň má ale partner body, jinak
by nemohl jít na třetí stupeň. Pokud je partner solidní, jeho typický list v této situaci
bych viděl zhruba jako sedmého kluka pikového a 9-10 bodů. Pak má téměř jistě eso
trefové i krále srdcového a zdvihů do slemu
máme tedy dost. I pokud nebude mít krále
srdcového, ale místo něj dámu trefovou, je
slem velmi hratelný. Musím ale ochránit
svého krále kárového pře podehráním, proto
6 BT a ne 6 piků.
Otakar Svoboda:
Pas. Doufám, že forsing i když je Sever po
pasu. V dalším kole dražby (pokud tedy
nějaká bude) řeknu 5♠.
Jan Martynek mladší:
Pas. Partner má maximum pasu s (nejspíš)
pouze 5 piky (s podprimérním 6-listem mohl
zahájit). Proti QJ v pikách, K srdcovému a A
trefovému bych chtěl hrát slem. Sám ho říct
nemůžu a jedinným způsobem invitu je
nejdříve dát forsing pas (pas v této situaci
musí být forcing) a po pravděpodobném
kontru říct 5 piků. Pokud partner na můj pas
sám zadraží 5 srdcí nebo 5 piků, řeknu v
dané barvě 6.
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Pavel Pěkný:
6 BT. Nebudu se pokoušet o vědecký postup
zkoumání možného velkého slemu, což by
mohlo věci až příliš komplikovat a kdo ví,
jak by to celé dopadlo. Navíc po téhle dražbě
se obě drahé barvy mohou dělit všelijak,
takže volím podle mého názoru praktickou
hlášku 6 BT. Hlavně proto, že může být
nutné ochránit mého kárové krále před výnosem Východu.
Čtenáři:
Je pěkně vidět jak důležité jsou pro experty,
kteří se mnohem časteji setkávají s dražbou
na vysoké úrovni, dohodnuté forcingpasové
situace. A jak je důležité si nenechat hned
podehrát figuru, máme-li dostatek vedlejších
zdvihů.

Američané ocenili nejvíc pas a 5♠. Naši
experti dávali přednost pas a 6 BT, čtenáři
5♠. Nebylo to ale příliš přesvědčivé vítězství,
když 5♠ získalo jen 25%. Zajímavé je, že
čtenáři forcing pas téměř nepoužili. Je to
škoda, tak silná zbaň by si zasloužila širší
používání.
Michal Kopecký píše: „Kontra, beru jisté
peníze, nevím s čím partner říká 3♠, asi má
fit. Pokud se bude partner hodně cítit, tak
ještě řekne 5♥.“
Jakub Šlem byl jeden z mála příznivců forcing pasu: „Pas je forcing, takže pasuji a
uvidíme s čím přijde partner. Pokud dá kontra, tak budu dražit 6 BT abych ochránil
svého kárového krále, pokud přijde s něčím
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jiným tak ještě můžeme zkusit vydražit sedmu.“
To se mi moc líbí. I v našem systému je pas
forcing, když 3♠ byly forcing do hry v druhé
proti první. Otázkou ovšem je, zda partner
má dost informací, aby dal něco jiného než
kontra.
Problém 2
David Vozábal:
2 BT, přirozené. Mám dobrou zádrž srdcovou a maximum pasu. Bude-li mít partner
maximum a čtyřlist pikový, ještě jej může
nabídnout. Pokud bych dal kontra a partner
řekl 3 trefy, budu mít stejně problém, zda
neříci 3 BT (já bych je řekl). Takhle se vyhnu možným etickým problémům, pokud si
bude partner svoji hlášku po mém kontra
příliš dlouho rozmýšlet.
Otakar Svoboda:
2 BT. Kontra bude dobře asi jen s pikovým
fitem, jinak partner nemá žádnou možnost
jak ukázat kvalitní zásah, s kterým jdou
3 BT. Mimoto i po našich 2 BT lze s maximem zásahu dražit 3♠.
Jan Martynek mladší:
Kontra. Kontra je pobídkové, ukazuje pikový
4-list a maximum pasu - možnost nalezení
pikového fitu tak u mě převážila nad "popisnými" 2NT.
Pavel Pěkný:
3 BT. Moje odpověď by byla hodně ovlivněná stylem partnera a metodami, které použí-

váme. Kdybych na Severu seděl já, tak bych
svému partnerovi rozhodně doporučil 3BT,
protože ve druhé hře zasahuji vždy se solidním listem a navíc jsem hláškou 2 trefy vyloučil pikový čtyřlist. Jestli hláška 2 trefy
nevyloučila pikový čtyřlist, tak bych volil
skoro jistě kontra. A pokud partner piky
vyloučil, ale zasahuje i na lehčí listy, tak
jsem pro přirozené 2BT.
Čtenáři:
Rozdání je z pražské skupinové A. Dal jsem
negativní kontra zachovávající prostor pro
jemnou dražbu místo popisnější BT hlášky a
čekal na další vývoj. Partner však zvolil 5♣ a
spadl. V trefech vycházel jen částečný závazek, ale zato šly 3 BT ode mě, po srdcovém
výnosu.

Experti volili spíše BT hlášky a čtenáři podobně. BT volilo 50% čtenářů a kontra 42%.
Michal Kopecký . „Kontra a pokud nenajdu
u partnera pikový 4list, budu dražit 3 BT (2♣
slibuji hezkou primerku). mimochodem
tenhle list zahájím, ať už slabým bezem nebo
jinak.“
Problém 3
David Vozábal:
Pas, jakákoli jiná akce je bláznovství, na
náhodu. Jestli někdo odpoví jinak než pas,
tak to dělá jen proto, že líčí v dražební soutěži na to, že by mohlo být dobře něco jiného…

Otakar Svoboda:
4♠. Tohle je přesně typ listu, vhodný pro
střední zásah 2♠, tak jak to hraje tým STAR.

Domácí
turnaje

Jan Martynek mladší:
4♠. Na partnera z dražby soupeřů (předpokládám, že mohli ukázat bodový list na manš
s fitem jiným způsobem) vychází krátkost
srdcová a tedy velice pravděpodobný fit
pikový. Karový král nejspíše "sedí" a k splnění hry mi tak stačí poměrně málo.

Tomáš Fořt
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Juniorský přebor
19.5. 2007, 10 dvojic
1. Černá A.M. – Kos
2. Heroutová - Hlaváč
3. Tichá M. – Teichmann
4. Jelínek – Píša
5. Voborníková – Kopecký
6. Kvarda – Říha
7. Janková – Hoderová
8. Pojman – Novotný
9. Kovářová – Frank
10. Schulzová K. - Petrásek K.


Velká cena Trutnova – Sněžka
28.4.2007, 34 dvojic

Pavel Pěkný:
4♠. Když budeme předpokládat, že EW hrají
nějaký full-range systém, tak bych byl pro
hlášku 4♠. Zvýšení Západu by mělo být
rozlohové a slabé, protože by jinak měl nejspíše lepší hlášky, aby popsal svůj list, protože stále nemůže vyloučit slem proti maximu zahajitele. V takovém případě má partner
velmi krátká srdce a snad má i nějaký ten
obrázek. Navíc pak skoro všechny body
linky EW bude mít Východ, takže pikový
impas i kárový expas budou nejspíše úspěšné. Vstupy k partnerovi by měly být srdcové
snapy. Ale pokud EW hrají například Precision, tak budu mnohem opatrnější, protože
Západ toho může mít na hlášku 4♥ mnohem
více a celá předcházející úvaha pokulhavá.
Čtenáři:

Američané hlasovali pro pas těsně následovaný 4♠. Naši experti pořadí otočili. Čtenáři
volili konzervativní pas a to v 67% případů.


7. Suchá, Mokráň
8. Černá, Petrásek M
9. Krausová, Ludvík
10. Škalda, Baláš

55.59
55.53
54.63
54.51

55.79
55.09
53.01
52.78
52.55
50.93
50.46
48.15
43.75
37.50

Krátce
Tomáš Fořt

Vítězná dvojice

1. Zajíček, Vozábal
2. Hoderová, Nulíček
3. Haman, Pivnička
4. Svobodovi
5. Kopecký, Volhejn V.
6. Zachařová, Krátký
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62.68
60.46
60.04
57.69
57.03
56.37

Velká cena Košic
5.5.2007, 48 dvojic
1. Krzeszowska-Krzeszowski POL
2. Górski-Macio
POL
3. Belyus-Gábrik
SVK
4. Bárczy-Gaspár
HUN
5. Gál-Fogaras
HUN
6. Lohay-Hencz
SVK
7. Teichmann-Vachtarčík
CZE
8. Bata-Jónap
HUN
9. Herout-Krátký
CZE
10. Tichá K.-Tichá M.
CZE

61.72
61.23
60.49
59.24
58.99
58.72
57.90
57.59
55.60
55.32

4. a 6.5.2007, 19 družstev
1. Print-Tech
183
Fogaras - Gal, Foldi - Zold
2. Laurus
179
Zlacky - Tokarova L., Klimcik - Menyhert
3. Bonsai Team
178
Szilagyi - Varga, Lohay - Hencz
4. Boros
170
Ploscica - Stevak, Munka - Vagac
5. Silesia
165
Stachowski - Drabczyk, Gorski - Maciar
Blankytná stuha Odry
Známého polského turnaje se po letech opět
zúčastnili české dvojice. Tentokrát junioři,
kteří zde zároveň odehráli přátelský mezinárodní zápas proti svým polským kolegům.
Naši zvítězili 68:48 a ukázali tak, že se alespoň v této kategorii Polsku vyrovnáme.

Mítink pak pokračoval otevřenými turnaji,
ve kterých se naši také čestně umístili:
1. turnaj párů, 11.5.2007, 150 dvojic
19. Kopecký – Macura 56.96%
55. Janková – Hoderová 52.42%
Náš juniorský tým Kopecký, Macura, Janková, Hoderová skončil v hlavním turnaji družtev na 30. místě z 61. O výrazně lepší umístění je připravila až vysoká prohra v posledním kole.
Hlavního dvoukolového párového turnaje
Błękitna Wstęga Odry se zúčastnilo 232
dvojic. Umístění našich hráčů:
57. Milan Macura - Michal Kopecky 54.75
186. Pavla Hoderova - Jana Jankova 45.42

Velká cena Bratislavy
2.6.2007, 32 dvojic
1. Polanský-Winter
2. Svobodová-Spálovský
3. Kopřiva-Svoboda
4. Pokorná-Pavlík
5. Holowiński-Sekula
6. Velčko-Zlacký
7. Boroš-Munka
8. Laštovička-Stupka
9. Velecký-Tomčáni
10. Horňák-Vysocký

CZE
CZE
CZE
CZE
POL
SVK
SVK
CZE
SVK
SVK

63.74
58.34
57.60
57.16
55.62
55.30
54.90
54.89
53.95
53.29

1. a 3.6.2007, 9 týmů
1. Blanka
149
Svobodová-Medlínová, Medlín-Spálovský
2. Lozorno B
143
Okolicanyová-Henc, Lukotka-Tomčani
3 Wloclawek
137
Holowinski-Sekula,Borysow-Wiszniewski
4. ACOL
129
Kopřiva-Svoboda, Pokorná-Pavlík
5. Inter
117
Mokráň-Suchá, Rovan-Tal
Mistrovství ČR juniorských týmů
23.6.2007, 4 týmy
LYSTICKY
1.
Černá, Petrásek, Teichmann, Žylka
C
2.
Tichá K., Tichá M., Kvarda, Říha
B
3.
Barnet, Šindlář, Gallik, Katzová
D
4.
Diok, Šula, Adamus, John, Don


Odposlechnuto
Eva Dítětová
• Přijde pán k doktorovi a ukazuje mu nateklý modrý kotník. "A jéje, vy jste fotbalista." "Ne, ale hraji s manželkou v jednom
bridžovém klubu."
• „Co dražíte za systém?“ ptá se soupeř. „Co
máme, to licitujeme,“ zní odpověď. „A
když to nemáme, tak to alertujeme,“ doplňuje partner.

Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt

Sehráváte 6 BT po výnosu ♦K.
Problém 2
Julius Timar
♠A9
♥K92
♦AQ943
♣1032
♠J6
♥QJ7643
♦1086
♣J7

♠54
♥AQJ753
♦A
♣KQ74
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♠Q108754
♥A105
♦K5
♣64
♠K32
♥8
♦J72
♣AKQ985

Problém 1
Rozdával Sever, oba v první.
♠AKJ2
♥10
♦J10743
♣AJ6
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NS v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
2♣
pas
3♥
pas
3♦
pas
3♠
3 BT
pas
6 BT
pas…

Výnáší Východ a poráží závazek 5 BT hraný
ze Severu. Najdete jediný porážející výnos?
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠AQJ943

♠2


