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42° C ve stínu a v druhém týdnu dokonce až
52° C.

Tomáš Fořt

Ve dnech 15.-30.6. proběhlo v turecké Antalyi 3. otevřené mistrovství Evropy. Účast
sice nebyla tak obrovská jaké v minulých
letech, ale i tak šlo o impozantní událost
nejen počtem hráčů ale i jejich kvalitou a
způsobem organizace mistrovství.

Jazyková úprava

První týden byl věnován stále populárnějším
mixovým soutěžím a v druhém pak následovala otevřená mistrovství Open, žen a seniorů. Naše republika měla zastoupení třemi
dvojicemi v mixových párech a jeden reprezentační open tým.

Cover Photo

Hrací místnost
Jako obvykle nebyl povolený alkohol ani
kouření, za ztrátu identifikační cedulky byly
trestné body a 5 €, za přinesení mobilu do
hrací místnosti opět trestné body a pokuta
100 €.
Mixy

Je to naše mnohem menší účast než například ve Veroně, ale také dostupnost místa je
mnohem horší než na sever Itálie nebo jih
Francie, jak tomu bylo na minulých mistrovstvích. Pro mnohé Američany byla také
možná problémová bezpečnostní rizika a pro
místní zase cena za ubytování a vklady.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

Turci pojali mistrovství opravdu s východní
nádherou. Hrálo a bydlelo se v luxusním pěti
hvězdičkovém hotelu a hrací místnost byla
obrovská. V klimatizovaném hotelu ani
nebylo znát, že venkovní teploty dosahují až
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Vítězné mixové družstvo
Úvodní soutěže smíšených týmů se zúčastnilo 71 týmů z 24 zemí. Po rozřazení ve skupi-

nách a následném švýcaru hrálo nejlepších
32 družstev K.O. Tím prošlo nejlépe anglicko – izraelské družstvo ve složení Heather a
Jeremy Dhondy a Matilda a Lilo Poplilov,
které ve finále porazilo Rusko 108:98.

těžké a tak naše želízko v ohni spadlo k
ostatním dvojicím do finále B.
93. Medlínová – Lauer

45,33%
52. Medlínová – Lauer
68. Dítětová – Fořt

V párovém otevřeném mistrovství Evropy
smíšených dvojic bojovalo 238 párů ze 40
zemí.

Diskuse po turnaji

Vlajky účastníků
Naše vlajka samozřejmě nechyběla, ale překvapivě nechyběla ani slovenská, i když já
jsem ke své lítosti žádné účastníky ze Slovenska nezaznamenal.

Obě naše další dvojice bojovaly v semifinále
B o dalších 8 míst do finále A. Obě však
získali kolem 50% a to samozřejmě nestačilo.
54. Krásová – Krása
65. Dítětová – Fořt

51,05%
49,33%

Turnaj začínal čtyřmi koly kvalifikace. Dvojice se zhruba alespoň 52% postupovaly do
semifinále A, ostatní hrály semifinále B. Z
našich třech dvojic zaznamenali velký
úspěch Medlínová – Lauer, když snadno
postoupli do semifinále A a to dokonce ze
skvělého 36. místa.
32. Medlínová – Lauer
129. Krásová – Krása
195. Dítětová – Fořt

50,53%
48,62%

Že ve finále B nehráli Krásovi, se dá celkem
snadno pochopit. My jsme letěli z Vídně,
Medlínová - Lauer z Berlína a open tým z
Frankfurtu. Ondrova cestovní kancelář “I’m
traveling” však zajistila odlet z Prahy, což
jsme jim všichni záviděli. Přesto že cestovní
kanceláři jasně sdělili, že si je vybírají jen
proto, že jim zajistí kongresovou turistiku do
určitého hotelu, na letišti v Turecku jim
sdělila, že hotel je již plný, ale že jim zajistili
mnohem lepší, také all inclusive, asi o 40 km
dále. Takže následovalo denní dojíždění na
mistrovství taxíkem, a placení vstupu do
hotelu, kde se hrálo, ve výši 60 € denně za
osobu. Prostě náklady v ceně dovolené pro
další osobu navíc. Nemluvě o času, komplikacích a určitě i vlivu na výkon.

Popova - Gunev
A ještě několik pohledů na hotel, kde se
mistrovství konalo. Není vám něčím povědomý?

I přesto se ale vyskytlo mnoho nádherných
partií, které postupně zpracuji a uveřejním.
Ve finále A pak skončili na čele a získali
evropské vavříny:

54,34%
50,82%
46,40%

O postupu ale ještě rozhodovalo semifinále.
Z něj opět stačilo na postup ze semifinále A
do finále A kolem 52%, ale to už bylo velmi

Takže jsme se všichni sešli jako obvykle ve
finále B. v něm opět získali obě dvojice
průměrný výsledek.

1. Popova – Gunev
2. Zobu – Arovov
3. Olivieri - De Falco
4. Willard - Levy
5. Gromova – Gromov

Diana a Ondra Krásovi

BUL
TUR–BUL
ITA
FRA
RUS

58.11%
58.05%
55.46%
55.05%
54.99%
Hotel Kremlin
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Zde jsme bydleli

Open týmy
Hlavní open soutěže Mistrovství Evropy se
zúčastnilo i české reprezentační družstvo. A
mezi 104 týmy z 33 zemí muselo o pořadí se
zkušenými družstvy těžce bojovat. Silně
omlazené družstvo v téměř juniorském složení Volhejn – Kopecký, Martynek – Šlemr
začalo boje ve skupině impozantně. Po dvou
kolech dokonce vedlo, ale vysoká porážka ve
čtvrtém kole s izraelským mužstvem Kalish,
které již ve stejném složení jedno z minulých
mistrovství vyhrálo, je připravilo o třetí
postupové místo do švýcaru A. Přitom by na
postup zřejmě stačilo prohrát jen 8:22.
Pořadí ve skupině:
1. IVAR
2. DENMARK WHITE
3. KALISH
4. CZE
5. SEA&SUN
6. FRANCE JUNIORS
7. DUMBOVICH
8. KOLANKAYA

129
125
108
103
99
96
91
88

Družstvo tedy muselo bojovat ve velikém
švýcaru B o zbylých 5 postupových míst v
K.O. A začalo opět dobře, po dvou vítězstvích se vyšplhalo až na 9. místo. Pak však
přišla prohra opět s izraelským týmem Limor, jedno malé vítězství a závěrečné tři
prohry.
Pořadí zápasů ve švýcaru:
1. Dutch juniors
2. Dumbovich
3. Limor
4. Antalya
5. Hauge
6. Hoyland
7. Samsun Polis Gucu

22:8
16:14
9:21
16:14
11:19
12:18
11:19

Celkově získalo družstvo ve švýcaru B 41.
místo z 62 družstev.
Prvních 27 týmů z finále A a 5 z finále B pak
bojovalo v K.O. Ostatní hráče čekala kvalifikace párového mistrovství.

GINOSSAR Eldad, PACHTMAN Ron,
BESSIS Michel, BESSIS Thomas
Ženskou trofej získali Holanďanky a mistry
Evropy za seniory se stalo družstvo Kaminski.
Open páry
Mezi 295 páry z 37 zemí jsme měli dva
zástupce. Oba páry bez problémů postoupily
ze čtyřkolové kvalifikace do semifinále A.
25. Šlemr – Martynek
68. Kopecký – Volhejn

55,36%
52.64%

Do semifinále mistrovství týmů se probojovala družstva:

I vybavení pokojů bylo ve stejném duchu

BESSIS : ORANGE
a
APTEKER : TEXAN ACES

98:37
23:75

Ve finále Open se pak utkali:
BESSIS : TEXAN ACES

117:91

Zde zvítězilo francouzsko – izraelské družstvo nad Američany.
Zde byly jídelny a hrací místnost
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Již dostat se do semifinále je velmi těžké a i
v něm hráli naší skvěle. Prvních 40 dvojic
postupovalo do superturnaje finále A. Ještě
po dvou kolech ze čtyř byly obě dvojice na

postup. Třetí kolo však nevyšlo Šlemrovi s
Martynkem a bylo po nadějích. Kopecký
Volhejn však pořadí udrželi a tak si zahráli
mezi absolutní evropskou špičkou. Umístění
v semifinále A:
16. Kopecký – Volhejn
57. Šlemr – Martynek

53.60%
50,30%

I 50,30% naší druhé dvojice je výborný
výkon, ale na postup bylo potřeba udělat v
některém kole o 5% více, což není vůbec
snadné.

Na závěr
Mistrovství se Turkům velmi povedlo. Organizace klapala a hotel byl jeden z řady
nových, které v oblasti Antalye v posledních
letech vyrostly. Jsou ovšem dost silně využívány novými Rusy a ani hotel Kremlin nebyl
samozřejmě výjimkou. Turecko postupuje do
Evropy mílovými kroky, alespoň v centrech
městských oblastí. Je to vidět i z toho, že
před lety se zde často dalo platit dolary a o
euro nebyl zájem. Dnes je situace zcela obrácená.

malá, že se nakonec generálního shromáždění a hlasování ani nezúčastnila, i když Zbyněk Lauer to původně zamýšlel.

ME 2007 –
rozdání (1)
Tomáš Fořt
Pro mě stále platí, že rozdání z mistrovství se
mi zdají dramatičtější a zajímavější než ta,
která hraji běžně. Možná je to jen tím, že jich
hraji více najednou, nebo že jde o víc, ale mě
se rozdání z ME velmi líbila. Posuďte sami:
ME mixových párů

Ve finále a se Volhejnovi s Kopeckým sice
první dvě kola příliš nepovedla, ale konec
vše napravil a tak skončili na skvělém 28.
místě, což je, pokud se nemýlím, absolutně
nejlepší umístění českého páru v Open. Zde
je pořadí letošních nejlepších párů v Evropě:
1. Stefanov – Aronov
2. Sandquist – Malinowski
3. Marashev – Tsontchev
4. Jansma – Verhees
5. Dubinin – Gromov
6. Ahmadi – Sadek
7. Bompis – Quantin
8. Ramondt – Westra
9. Kwiecien – Jagniewski
10. Jassem – Martens

Bul
Eng
Bul
Ned
Rus
Egy
Fra
Ned
Pol
Pol

58.80
55.97
55.13
55.03
54.48
54.39
53.89
53.81
53.78
52.80

28. Volhejn – Kopecký

CZE

50.83

Náš druhý pár odehrál ve finále B jen jedno
kolo a v něm skončil
63. Martynek – Šlemr

CZE

48.51

Zbyněk Lauer na ME
Další velká letošní událost čeká bridžový
svět 29.9.- 23.10., kdy se v Šanghaji koná
mistrovství světa – Bermuda Bowl – a otevřená soutěž týmů. Následující mistrovství
Evropy proběhne příští rok na jihu atlantického pobřeží Francie.
Rozhodčí byli pozorní a spravedliví
Během mistrovství proběhly i nové volby
EBL. Měli jsme v závislosti na počtu členů
naší federace 2 hlasy, což nás řadilo mezi
středně silné federace, stejně jako například
Rakousko. Nejvíc měli Francie a Holandsko
po 7, ale například taková bridžová velmoc
jako Bulharsko měla jen jeden. Problémy s
hlasováním měly Chorvatsko, Finsko, Maďarsko a Rusko, které měly zřejmě nějaké
nedoplatky. Bohužel naše výprava byla tak
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Rozdání 21 z 1. kola kvalifikace mixů.
NS v druhé, rozdával Sever.
♠652
♥4
♦76543
♣A1082
♠KJ109
♥3
♦AK9
♣KQ965

♠7
♥AQ1097652
♦QJ
♣J3
♠AQ843
♥KJ8
♦10823
♣74

Petr Jelínek na závěrečném večírku


8

U většiny stolů byla dražba velmi prostá.
Východ zahájil 4♥ a u těch také zůstalo. My
jsme v partii měli štěstí. Soupeři vynesli tref
do esa a ve druhém zdvihu jej také vrátili.
Eva tedy rychle zahodila pik na kára a splnila, což nám dalo 72%.

Krásovi partii bránili. Diana vynesla ♠A, což
je po této licitaci nejsprávnější výnos a partner přidal dvojku jako Lavinthala na trefy.
Diana ji přečetla jako dubl a pokračoval v
pikách s tím, že se nemůže nic stát. Ale stalo
se. Soupeř hbitě zaimpasoval a na dvě piky
zahodil dva trefy.

Naopak hned v následujícím rozdání nás
soupeři dostali.

Západ Sever
Východ Jih
Brandsnes
Mayer
pas
1♦
1♥
kontra
3♥
pas
pas
kontra
pas
3♠
pas
4♠
pas…

Rozdání 22 z 1. kola kvalifikace mixů.
EW v druhé, rozdával Východ.
♠AK82
♥Q9
♦K10982
♣A5
♠763
♥AK763
♦64
♣K32

♠J94
♥8542
♦J
♣J9864

Filipínka Faith Mayer nalicitovala po dvou
kontrech partnera svůj třílist a dobře udělala,
když splnila za 420. Za optimální závazek
měla však jen překvapivých 48%, protože na
24 stolech z 94 splnili hlavní hráči deset
nebo více zdvihl v beztrumfech.

♠Q105
♥J10
♦AQ753
♣Q107
Diana Krásová

Podobný problém s tím, jak namarkovat
trefy mělo až 40 z 94 stolů, kde závazek
hlavní hráčky splnili.

Na dalším stole proběhla divočejší dražba.

Nyní již Jih nevydržel, vskočil esem a hlavní
hráč tak mohl zahodit dva piky na kára.
Musím říci, že pro mě to bylo jedno z nejhezčích zahrání na mistrovství. Jednoduchá
finta a přitom naprosto bezpečná. Jih má
jistě eso, a kdyby vzal kdokoliv zdvih malou
kartou je to stále jen jeden kárový zdvih a
eso je pořád v trumfovém impasu.
Rozdání 26 z 3. kola kvalifikace mixů.
Oba v druhé, rozdával Východ.
♠852
♥Q2
♦Q972
♣6542

Rozdání 9 z 3. kola kvalifikace mixů.
EW v druhé, rozdával Sever.

Po mém srdcovém zásahu ze Západu slíbil
Sever zádrž a Jih polozádrž. Vynesl jsem
tedy malé srdce, a když se ukázalo, že každý
z nich měl o kartu méně, než slíbil, bylo po
partii a nám zbylo pouhých 15%.

♠J2
♥54
♦10973
♣Q9865
♠A765
♥A986
♦J6
♣AJ7

♠K94
♥K732
♦KQ84
♣K4
♠Q1083
♥QJ10
♦A52
♣1032

Eva Dítětová

ruce, přešel trefem na stůl a zahrál malé káro
do kluka. Jih prošel testem a propustil. Tislevoll vzal klukem, přešel na trumfového
krále a zahrál opět malé káro!

Naše soupeřka na Jihu z těchto dvou rozdání
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Západ sehrával po jednostranné dražbě 4♥.
Na některých stolech získal hlavní hráč nadzdvih po trefovém nebo károvém výnosu.
Nor Geir-Olav Tislevoll však dostal nezadávající výnos trumfem. Hlavní hráč vzal v
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♠K973
♥KJ83
♦AK105
♣3

♠A1064
♥10954
♦J84
♣AQ
♠QJ
♥A76
♦63
♣KJ10987

Soupeři vydražili 4♥ z Východu, poté co
ukázali oba drahé fity. Eva Dítětová vynesla
♠J! Soupeř prověřil, že vynášíme standardně
a vzal na stole králem, do kterého jsem namarkoval osmičkou lichý počet. Přešel trefovým esem a zahrál srdce do kluka. Vzal
jsem dámou a vrátil ♠5, svou vyšší piku jako
marku na kára. Hlavní hráč zaimpasoval a

zdvih vzal ♠Q. Pokračování kárem vzal stůl
esem a pokračoval srdcem. To vzala Eva a
zahrála další káro. Hlavnímu hráči se nechce
zbytečně padnout a tak zkouší impas. Ten
ovšem beru dámou a posílám pikový snap.
Bez dvou dalo 90% topu.
Podobně porazila závazek 4♠ i turecká dvojice Hayfavi – Yamut. Z Jihu přišel kárový
výnos propuštěný do dámy Severu a zpět
devítka kárová. Hlavní hráč vzal, zahrál
pikové eso a pik do desítky a dámy. Mimochodem správnější určitě bylo zahrát to tohoto zdvihu devítkou. Hráčka na Jihu naštěstí
nezapomněla, co Sever vracel do druhého
zdvihu, a pokračovala malou srdcí. Hlavní
hráč položil malou a tak kromě dvou srdcí
odevzdal ještě srdcový snap. Také bez dvou
za 200.
Rozdání 1 z 4. kola kvalifikace mixů.
Oba v první, rozdával Sever.

Západ

pas
pas
pas

♠108
♥Q743
♦A42
♣A965
♠Q632
♥AJ1082
♦865
♣Q

My jsme vydražili prosté 4♠ a za 420 získali
54%. Všichni však tak skromní nebyli.

Východ Jih
Dítětová
pas
2♦*)
pas
2♠**)
pas
pas

Západ

pas

*)

Transfer.
**)
Pokusná hláška hledající doplnění. Výzva.
***)
Minimum a 5list.
Výnos károvým klukem pokrytý dámou
vzala hráčka na Východě esem a vrátila
káro. Až soupeři trumfnou potřetí, nebude již
čím snapovat trefy. Takže přichází plán B.
Srdcový král a srdcový impas! Malé srdce
snapnuté velkým kárem, přechod do ruky ♦8
je zároveň dotrumfování a na dvě srdce
zahozené dvě trefy +1 dalo proti silným
Polákům pěkných 77%.

3 BT

Východ Jih
Emodi
1♠
pas…

Východ vynesl ♦7 a hlavní hráč vzal klukem
na stole. Pak zahrál trefový impas, vrátil se
pikem a následovalo srdce do devítky, aby se
nedostal do ruky nebezpečný soupeř. Východ vzal desítkou a vrátil srdce. Nyní hlavní hráč stáhl černé barvy a vznikla koncovka:
♠♥A6
♦K8
♣♠♥Q
♦2
♣KJ

♠J1098
♥A962
♦K84
♣AQ
♠754
♥Q75
♦102
♣KJ543

Sever
Yadlin

Sever použil typicky maskulativní mixovou
hlášku 3 BT. Teď již jen zbývalo splnit 10
zdvihů, jinak bude mít nulu.

Rozdání 3 z 4. kola kvalifikace mixů.
EW v druhé, rozdával Jih.

♠KJ4
♥K5
♦KQ973
♣1042
♠A975
♥96
♦J10
♣KJ873

Sever
Fořt
1 BT
2♥
3♦***)

♠♥J8
♦AQ
♣♠♥♦96
♣87

♠62
♥J1083
♦AQ753
♣109
♠AKQ3
♥K4
♦J96
♣8762

Eso srdcové a srdce dostalo Východ do nuceného výnosu od kár a cíl byl dosažen.
3 BT + 1 dalo 91%.
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ME juniorů a
školní mládeže
Tomáš Fořt

21. mistrovství Evropy juniorů a školní mládeže proběhlo 11. – 21. července v italském
Jesolu. Česká republika měla zastoupení v
kategorii juniorů, tedy hráčů a hráček do 25
let i v kategorii školních týmů, ve které se
mohou účastnit hráči do 20 let. Tyto turnaje,
do kterých mohou do každé kategorie poslat
jedno družstvo všechny země EBL, byly
zahájeny v roce 1968 v Praze.
Naše družstvo juniorů ve složení Kopecký –
Macura, Janková – Hoderová a Vlachová –
Beran nezačalo příliš dobře, ale po sérii
vítězství se čtyři kola před koncem soutěže
dostalo do první desítky z 22 družstev. Nakonec sice skončilo 11., ale je to je v první
polovině a ztráta na další družstva před nimi
byla jen minimální.
Pořadí:
1. Holandsko
2. Itálie
3. Polsko
4. Norsko

415.5
410
384
376

11. Česká republika

319.5

Butler našich juniorů (průměr IMP na partii
a počet rozdání):
12. Macura – Kopecký
46. Vlachová – Beran
51. Hoderová – Janková

+0,47
-0,25
-0,35

400
220
220

Pro zajímavost, Slovensko se na svém druhém týmovém mistrovství dlouho drželo v
okolí našeho družstva, ale závěr byl již moc
těžký a nakonec skončilo na posledním 22.
místě. Ale zkušenosti z každého mistrovství
jsou k nezaplacení a příště to už jistě bude
lepší.

Pořadí:
1. Polsko
2. Bulharsko
3. Francie
4. Anglie

316
259.5
249
248

14. Česká republika

188

A na závěr ještě volný překlad dvou článků,
které o našich hráčích napsal do bulletinu
renomovaný novinář Patrik Jourdain.
MILAN NENÍ JEN ITALSKÉ MĚSTO
Patrick Jourdain

I zde uvádím butlera, i když dobře vím, jak
jej může ovlivnit jeden povedený nebo naopak nepovedený zápas a nasazování na silné
nebo slabé dvojice.
26. Žylka – Teichmann
35. Barnet – Dudková
39. Petrásek – Frank

-0,03
-0,30
-0,42

240
200
159

Jediná kategorie, kterou jsme neobsadili,
byly dívky do 25 let. Zde skončily na čele
pořadí dvanácti družstev:
1. Polsko
2. Holandsko
3. Švédsko
4. Izrael

Ve 12. kole proti Rusku přišlo rozdání.
Krabice 18, rozdával Východ, NS v druhé.
♠10983
♥1076
♦432
♣A86
♠J7542
♠AK6
♥♥A842
♦A1087
♦J96
♣K743
♣Q92
♠Q
♥KQJ953
♦KQ5
♣J105

200,5
191,0
186,0
177,5

Západ Sever
Macura Osipov

Hrací místnost

Mladší školní družstvo Barnet – Dudková,
Frank – Petrásek, Teichmann – Žylka vedené
nehrajícím kapitánem Machátem skončilo v
silné konkurenci 16 družstev na 14. místě.
Zcela poslední 16. skončilo družstvo Walesu, které v celé soutěži udělalo z 21 zápasů
jen 11 (!) vítězných bodů, z toho 6 se stříbrným medailistou Bulharskem. To se nahání
butler, když v průměru s tímto soupeřem
vítězíte o 100 IMP.

*)

2♠
4♣
pas
11-14

pas
4♥
kontra

dámy. Klíčovým zahráním bylo další srdce
do snapu.
♠1098
♥♦♣A8
♠J7
♠K6
♥♥8
♦8
♦♣K7
♣92
♠♥QJ9
♦♣J10
Nyní následovalo další káro, které Sever
musí přebít osmičkou a stůl králem. Pak
trumf do kluka a trumfem vpuštěný Sever
musel vynést od ♣A.

Východ Jih
Kopecký Dobrin

1 BT*)
pas
4♠
pas…

kontra
3♥
pas

Sever vynesl srdce, které hlavní hráč vzal
esem a z ruky zahodil tref. Následoval kárový kluk pokrytý dámou a esem. Trumf do
esa vytáhl singl dámu a další káro vzal Jih
králem. Následovalo srdce do snapu a Milan
odehrál károvou desítku a zahrál tref do

Bridžoráma

Milan Macura

13

14

A protože na druhém stole Rusko hrálo jen
částečný závazek, dalo rozdání 10 IMP.

Západ Sever
Macura

Východ Jih
Kopecký

Tento závazek byl úspěšný i pro školní družstvo, protože v něm 4♠ splnila i Markéta
Dudková.

1 BT
pas***)
5♦
7♦

2♥**)
4♦
5♥
pas

Na zahájení 1♣ zasáhl Jih 1♥ a poté sehrávala Markéta 4♠ ze Západu po výnosu malým
srdcem. Srdce přebila, třikrát trumfla a pak
zahrála ♦9 do dámy a esa. Následovalo káro
do kluka a krále. Jih pokračoval srdcí, Markéta vzala na stole esem a z ruky zahodila
tref. Nyní přešla kárem do ruky.
♠10
♥10
♦♣A86
♠4
♥♦8
♣K74
♠♥Q9
♦♣J105

Na zahranou ♦8 má Sever jen dvě prohrávající přidání, ♥10 a ♣A. Naštěstí jedno z nich
zvolil a zahodil ♥10. Markéta již rozdání
nepustila z rukou. Následoval tref do dámy a
srdce snap. Sever sice může přesnapnout, ale
je v nuceném výnosu od trefového esa.

kontra
4♥
pas
pas

*)

11-14
Transfer
***)
Dubl pik
**)

Rozdání přineslo 16 IMP, protože na druhém
stole našli naši dobrou obranu 6♥ kontra -4.

Markéta Dudková

♠♥84
♦♣Q92

pas
3♥
pas
pas

O několik rozdání dříve ukázali také Kopecký – Macura umění licitace.

První malá
dobrodružství
Eva Dítětová

Rozdání 16, rozdával Západ, EW v druhé.
♠J1076
♥A762
♦–
♣J7654
♠AK9853
♠Q
♥J93
♥–
♦J109643
♦AKQ8
♣AKQ
♣1092
♠42
♥KQ10854
♦752
♣83

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.
Pozor na zablokování barvy

Obě dnešní partie jsou ze života, z letošního
turnaje Czech Open v Pardubicích.
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Dealer Jih, ♠Q753
EW v druhé ♥QJ864
hře
♦652
♣5
♠109
♥53
♦10973
♣AK643
♠A864
♥K1097
♦84
♣J97
Jih
pas
pas
pas

Západ
pas
2♦
pas

Sever
pas
pas
pas

♠KJ2
♥A2
♦AKQJ
♣Q1082

Východ
1♦
3NT

Jih vynáší ♥10. Po vyložení stolu vidíte, že
závazek vůbec není špatný. Máte 10 zdvihů
seshora a to v párovém turnaji bude 630. V
této partii se sice dá splnit 6♦, ale musí se
uhodnout, jak zahrát piky, což je 50% na
50%. Navíc do slemu na 27 bodů se moc
dvojic jistě nedostane. A výsledek 630 bude

lepší, než dosáhnou ti, kteří budou hrát jen
5♣ nebo 5♦ za 600. Takže to vypadá, že stačí
jen stáhnout svých 10 zdvihů a máte skvělý
výsledek.
Ale v partii je přece jen problém a je potřeba
na něj přijít hned při vytváření plánu sehrávky. Trefová barva se může velice snadno
zablokovat. Pokud automaticky zahrajete do
prvního trefového zdvihu dvojku, uvíznete
později v ruce a nijak se už nebudete moci
dostat na pátou vysokou trefu na stole.
Dvojku si musíte schovat na konec, abyste si
ji ve čtvrtém trefovém zdvihu mohli převzít
šestkou nebo čtyřkou na stole a odehrát
poslední trefu.
Druhá partie je na podobné téma, i když
trochu těžší:
Dealer
Východ,
všichni
ve druhé hře
♠K8764
♥Q962
♦A64
♣K

♠52
♥1084
♦87
♣J107632
♠AJ10
♥AK75
♦J32
♣A54
♠Q93
♥J3
♦KQ1095
♣Q98

Jih
pas
2♦
pas
pas

Západ
pas
2NT*
4♥

Sever
pas
pas
pas

Východ
1♥
3NT*
pas

V hlavním párovém turnaji hrálo 40 dvojic.

Velká cena
Metuje

* srdcový fit a síla alespoň na třetí stupeň
** 15-17 bodů a pravidelná rozloha
Celá partie záleží na tom, zda uhodnete, kde
je piková dáma. Pokud se Vám to podaří,
můžete splnit dokonce 7♥, 6♠ nebo 6NT. Ale
slem je opět trochu ostrý, tak ho většina sálu
licitovat nebude. Srdcový závazek je lepší
než pikový, protože na vypracované piky
můžete zahodit kára.
Vezmete kárový výnos esem, odehrajete
včas trefového krále, vytrumfujete tak, abyste zůstali v ruce a po vytrumfování zahodíte
na trefové eso jedno káro ze stolu. Nyní, i
když neuhodnete piky, soupeři mohou stáhnout jen jedno káro a zbytek je váš. Teď se
musíte rozhodnout, na kterou stranu zahrát
pikový impas. Pravděpodobnější je, že dámu
pikovou má Jih, protože zasáhl do licitace.
Zahrajte tedy klukem pikovým. Když Jih
nepokryje, přidejte ze stolu malou kartu. Pak
už můžete zahrát esem a desítkou do krále,
na piky zahodíte obě kára a splnili jste 7♥ 710.
Nejhorší, co byste mohli udělat, by bylo
zahrát 10♠ z ruky, převzít králem a pak impasovat do kluka. Jih by sebral zdvih dámou,
stáhnul by jedno káro a pak zahrál další káro.
Vy byste museli přebít trumfem na stole, ale
měli byste zablokované piky, již žádný přechod na stůl a soupeři udělají ještě jeden
trefový zdvih – pouze 620.
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Tomáš Fořt

Tradiční Velká cena Metuje proběhla letos o
víkendu 8.-10.6. v Novém Městě nad Metují.
Za účast 40 párů v hlavním turnaji by se
nemusela žádná jiná Velká cena stydět, ale
pro Nové Město jde trochu o ústup ze slávy,
protože v minulých letech přijíždělo párů
ještě více.
Pátečního úvodního párového turnaje se
zúčastnilo 26 dvojic.

1. Hozda-Picmaus
2. Janková-Frabša j.
3. Vajdová-Vozábal D.
4. Šlemr-Zajíček
5. Erdeová-Tomčíková
6. Jelínek Z –Nulíček
7. Krásová D.–Krása
8. Mizera-Źyĺa
9. Bahníková-Bahník P.
10. Schulzová V.–Krátký

TRU
TRU-TOP
TOP-BKP
BKP
BKP
BKP
BKP-TRU
POL
BKP
BKP-HER

61.74
57.39
57.29
56.83
55.41
54.76
54.71
54.00
53.34
53.04

Cenu Raketa za nejlepší zlepšení ve druhém
kole získali:

1. Janková-Šlemr
2. Pokorná-Kopřiva
3. Frabša j.-Hoderová
4. Krásová D.–Krása
5. Jelínek Z.–Nulíček
6. Černá-Macura
7. Bahníková-Bahník
8. Pivnička-Svoboda
9. Hozda-Picmaus
10. Novotná H.-Źylka
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TRU-BKP
BKP
TOP-NMM
BKP-TRU
BKP
PAR-ROZ
BKP
BKP
TRU
HER-HAV

60.58
58.81
56.25
55.61
54.65
54.49
54.01
54.01
53.37
53.04

11. Dítětová-Svoboda O. BKP

52.63

A cenu za nejlepší pár s juniorem:

1. Dítětová
2. Švec
3. Šlachta
4. Svoboda
Pivnička
6. Volhejn V.
7. Fořt
8. Heroutová
Miro
10. Škalda

12. Kopecký –Volhejn V. TRU-NMM 52.07

V neuvěřitelně dramatickém a vyrovnaném
finále turnaje patnácti družstev zvítězilo
DERI před současnou českou reprezentací
BVVMV, která bude za koncem června
bojovat v Turecku na open mistrovství Evropy.

Nejoceňovanější trofej z novoměstské série
si odnesla z pozdně večerního náročného
individuálu Eva Dítětová

58.75 %
57.50 %
56.88 %
55.00 %
55.00 %
54.38 %
53.75 %
53.13 %
53.13 %
52.50 %

5. KRT
133 (23)
Erdeová – Tomčíková, Erde - Mašek

Přestávka na oběd se dala vzhledem k velikosti porcí jen velmi těžko dodržet.
Nejlepším hráčem víkendu se pak stal Jakub
Šlemr

a druhé místo získal slovenský účastník Ivo
Švec.

Upozorňuji, že se jedná o porce pro jednoho.

1. DERI
145 (43)
Dítětová - Svoboda O., Martynek s .- Fořt
2. BVVMV
145 (39)
Kopecký - Volhejn, Martynek j. - Šlemr
3. Memphis
144 (42)
Pivnička – Vondřich, Pokorná - Kopřiva
4. Pivaři
133 (34)
Ertnerová J. – Ertner, Lhotský - Škalda
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a nejlepší hráčkou Eva Dítětová.
Organizace jako vždy díky Marušce Volhejnové a rozhodčímu Dušanovi Šlachtovi
klapala bezvadně. Víkend se neomezoval jen
na bridž, ale kromě prohlídky zámku nebo
návštěvy koncertů bylo možné navštívit i
kulinářský koncert v restauraci U Drašnarů.
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Kdybych uměl licitovat a
sehrávat tak, jako pan
Drašar umí míchat tatarský biftek, vyhrál bych asi
všechny Velké ceny na
světě.


Jaké karty musí mít soupeři, abyste splnili
6♠? Máte ještě několik doplňujících podmínek:
• Jih má šest kár.
• Jen jeden výnos poráží slem.
• Proti nejlepší obraně neuděláte nadzdvih.

Lámejte si
hlavu - řešení
Tomáš Fořt

Po srdci hlavní hráč přesnapne a vypustí
dvojkou trumfovou Sever. Slem poráží jen
pikový výnos. Všimněte si, že kdyby byly
přehozené malé piky, hlavní hráč by první
pik propustil a také splnil.
Problém 3

Problém 1
Jak rozehrajete následující kombinaci?

♠K7
♥AQ10942
♦A
♣QJ104

♠65

♠K7
♥AQ10942
♦A
♣QJ104
♠QJ63
♥J8
♦K864
♣765

♠A104
♥K
♦Q97532
♣932
♠9852
♥7653
♦J10
♣AK8


♠K109543

Zahrajte dvakrát impas. Do devítky a pak do
desítky. Čtyři zdvihy uděláte v 67%, tři v
26%, dva v 5% a jeden ve 2%.
Pokud očekáváte sílu u Východu, je nejlepší
v prvním zdvihu zahrát do devítky a pokud
ztratíte zdvih na kluka nebo dámu, zahrát v
druhém kole do krále. Snížíte si sice šanci na
čtyři zdvihy, ale zvýšíte na tři.
Problém 2
Tento problém je trochu jiný. Objevil se v
bulletinu v Antalyi.
♠AKQJ10987652
♥♦♣42

♠♥AK65432
♦AK5432
♣-

Pokud má jen jeden výnos porazit slem,
musí mít Sever maximálně jeden tref. Kdyby
to bylo ♣A a Sever neměl už pik, musel by
mít 12 červených karet. Pak by poráželo
partii jakékoliv srdce do snapu. Kdyby měl
Sever nějaký pik, pak by naopak splnil s
nadzdvihem po jakémkoliv červeném výnosu.

♠9852
♥7653
♦J10
♣AK8
V párovém turnaji sehráváte 4♥ ze Severu po
výnosu ♦5 do kluka, krále a esa. Jak budete
pokračovat?

♠3
♥QJ10987
♦QJ10987
♣♠AKQJ10987652
♥♦♣42

♠♥AK65432
♦AK5432
♣♠4
♥♦6
♣AKQJ1098 7653
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Jedna cesta je přejít na tref a impasovat srdce. Druhá je odehrát eso, vysnapnout druhé
káro, stáhnout trefy a pak odejít trumfem.
Pokud má krále Východ je v nuceném výnosu. Na pravděpodobnosti jsou oba způsoby
téměř stejné. A je zajímamé, že i když je
rozdání z mistrovství Evropy a experti milují
koncovky, tak zhruba plovina z nich hrála na
koncovku a polovina na impas.
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Víkendové
rozvernosti
Jan Špírek, Aleš Špírek
Osoba č. 1
„Děti, to je to nejcennější, co máme,“ říkají
rodiče, když hovoří o svých potomcích.
Nemám nic proti podobným názorům –
ztotožňuji se s nimi. Vždyť není větší radosti
matky, pokud přivede na svět zdravé dítě. A
není nad větší pýchu otce, když se dítě tak
zvaně „potatí“.

Naplňuje mne uspokojením, když mí vnuci
prožívají svá léta dospívání v relativní spokojenosti a v klidu rodiny. Jsem rád, pokud
jim mohu napomáhat řešit jejich problémy
jestliže mne o pomoc požádají. Někdy, když
si vzpomenu na svoje mládí, začínám srovnávat a to už tak spokojený nejsem.

Hádejte, na co myslí dnešní děti, když napadne sníh. No přece na to, že se po škole
půjdou koulovat, dělat sněhuláka, sáňkovat
atd. Když já jsem byl malé dítě, také jsem se
nemohl dočkat, až bude padat sníh. Ale
důvod byl jiný. Měl jsem s domovníkem
domluvu, že pokud odklidím sníh z chodníku, dostanu 4.- Kč. A za ty peníze jsem mohl
dvě hodiny bruslit na zimním stadionu na
Štvanici.
Každoročně přispíváme vnukům na jejich
sportovní soustředění o prázdninách, školu v
přírodě, zájezdy atd. Když byli mladší, tak
jsme je brali na společnou dovolenou do
zahraničí. Teď už nemáme tolik energie a tak
se musíme smířit s tím, že nás potěší pohlednice z míst, kde bychom si přáli být s nimi.
Vzpomínám si, jak jsem se těšil, až vyjedeme se Skautem k rybníku do jižních Čech.
Celý rok jsem po sousedech sbíral starý
papír, na skládce kusy železa nebo i rezavé
hřebíky, abych si na měsíční junácký tábor
vydělal. Nechci zde mentorovat nad tím,
proč oni ne a já ano. Doba se změnila a já
jsem rád, že je to tak, jak to je. Ale někdy mi
ale připadá, že v naší kultuře se stává zvykem dělat pro děti stále více a více a očekávat od nich stále méně a méně.
Když se člověk podívá kolem sebe, vidí, že
ve většině rodin jsou děti pro rodiče absolutní prioritou. Rodiče však zapomínají na to,
že mimo dětí je tu také jejich partner. Tedy
člověk, se kterým se před lety rozhodli žít po
celý život. Jednoho dne se stane, že děti
dorostou a opustí své rodiče. Je to zcela
přirozené.Vždyť je to jejich život, který si

přejí žít po svém. Vždyť ten největší dar,
který mohou rodiče svým dětem dát je to,
aby jim pomohli stát se samostatnými.

má Marta oči. Vždy, když jsem se přiblížil
na tu správnou vzdálenost, tak jsem ji obejmul. Ty její oči jsem uviděl až později.

A co Ti dva, kteří se rozhodli po dobu jedné
třetiny svého života dát přednost svým potomkům? Stává se, že najednou vedle sebe
žijí dva lidé, kteří si už nemají co říct…

Říká se, že lidské myšlení je poslední neobjevený kontinent. A toto naše myšlení, které
dostáváme v základní výbavě již při narození, je zadarmo. Paradoxem je, že všechno, co
má v životě velkou cenu – naše vědomí, naše
duše, naše tělo, sny, ambice, inteligence,
láska k rodině, k dětem a přátelům – všechny
tyto neocenitelné hodnoty dostáváme zdarma. Ale ty věci, za které platíme penězi a
které se dají nahradit, těm přisuzujeme daleko větší důležitost.

Neexistuje recept na šťastné manželství. Je
tu však něco, co mezi těmi dvěma lidmi
vytváří pevné pouto po celý život. A to něco,
to je Váš partner. Člověk, který má vaši
celoživotní důvěru, lásku a úctu, který spolu
s Vámi, když budete společně stárnout bude
schopen se o Vás v další třetině Vašeho
života postarat. K tomu je potřeba jistá dávka tolerance ze strany obou.
Jeden východní filozof řekl:
V mládí člověk vydává veškerou svoji sílu,
aby mohl změnit svět.
Ve středním věku hledá sílu, aby mohl změnit ty, se kterými se setkává a žije – známé,
přátele, rodinu.
Ve stáří prosí Boha, aby mu dal sílu změnit
sám sebe.
Když jsem se za svobodna seznámil s mladou ženou, bylo pro mne rozhodující, jaký
má hlas, pleť, obličej, tělo. Začal jsem s ní
chodit a až jsem zjistil, jakou má povahu,
rozešel jsem se s ní. Když jste starší nebo
získáte zkušenosti, vidíte věci jinak. Když
jsem si vzal Martu, teprve později jsem zjistil, co pro mne znamená. Dlouho jsem nevěděl, co mám. Měl jsem předsudky. Někdy
naše vědomí ví přesně, co chce, i když naše
oči to nevidí. V té době jsem nevěděl, jaké
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Každý z nás můžeme potvrdit, že život je
změna. Člověk se musí naučit změnám, aby
se začal zlepšovat. Uprostřed každého z nás
je semínko geniality, které do nás Bůh zasadil, ale vždy se najde někdo, kdo nás kritizuje. Čím jste úspěšnější, tím více se Vám
dostává kritiky. Když budete malí, budou
Vás pouze litovat. A proto se snažme - i
když si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme – o to, kolik života našim létům dáme.
Již jsem se zmínil, že neexistuje recept na
šťastné manželství. Existují však pomůcky,
které by měly obě strany dodržovat.
Pánové, chcete mít dobré manželství? Udělejte ho čerstvé…
Dámy a pánové, chcete mít dobrého bridžového partnera? Vyberte si takového, ke kterému budete mít úctu, ke kterému budete
cítit důvěru a který bude mít pochopení pro
Vaši nedokonalost. Zkrátka jako v manželství. 
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Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
Problém 1
Oba v první, rozdával Jih, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
1♥
pas
1♠
pas
1 BT*) pas
2♦**)
pas
3♦
pas
?
Jih: ♠AJ965 ♥97 ♦6543 ♣K7
*)
15-17
**)
Přirozené, forcing na jedno kolo
Problém 2
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1 BT
pas
2♦*)
pas
2♥
pas
?
Jih: ♠J92 ♥AKQ1098 ♦864 ♣5
*)
15-17
**)
Transfer
Problém 3
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♣
1♦
?
Jih: ♠K103 ♥J54 ♦7653 ♣A87

Odpovědi:
Problém
Vozábal
Svoboda
Martynek ml.
Pěkný
Čtenáři

dražit. Na 3 BT nemám.“ Dalších 50% čtenářů volilo 3 BT.
3 BT
pas
pas
pas
pas/3 BT

4♣
4♣
4♥
4♥
4♥

pas
kontra
1♠
pas
kontra

Problém 1
David Vozábal:
3 BT. Manš řeknu. Pětilist pikový jsem,
předpokládám, hláškou 3♦ již ukázal, takže
partner může případně opravit do 4♠ s rozlohou 3442.
Otakar Svoboda:
Pas, nevím, co bych ještě mohl nabídnout.
Jan Martynek mladší:
Pas. Předpokládám, že dražím ACOL (kde
má přednost zahájení s drahým 4-listem před
levným 4-listem) - pak má partner skoro
určitě rozlohu 2-4-4-3. 3♦ pak podle mě
nejsou forsing a ukazují spíše minimum
daného rozmezí (partner musel něco říct). V
první hře tak partii nebudu pružit a zapasuji.
Pavel Pěkný:
Pas, Předpokládám, že hláška 3♦ ukazuje
minimum, kárový fit a dubl pikový. V tom
případě podle mého názoru nemám žádný
důvod pokračovat v dražbě.
Čtenáři:
Jen polovina čtenářů použila pas, který se
jevil jako dobrá varianta expertům. Jeden z
nich byl i Jaroslav Maňák, který píše: „Pas,
vydražil jsem svou sílu a nemám co dál

Problém 2
David Vozábal:
4♣, splinter. Pokud partner náhodou nemá
zbytečné hodnoty v trefech, slem tam nejspíš
může být.
Otakar Svoboda:
4♣, proti trefovému vyloučení je slem pravděpodobný.
Jan Martynek mladší:
4♥. Hraniční list pro použití splintera. Do
slemu skutečně potřebuji silně kontrolový a
dobře lokalizovaný list s úplným trefovým
vyloučením. Spíše se ale přikláním ke konzervativním 4♥ (které jsou i tak v mnoha
systémech považovány za "lehký" pokus o
slem - jinak jsem mohl použít vysoký
transfer).
Pavel Pěkný:
4♥. Opět další problém z oblasti slemového
rozhodování. Osobně nedávám výzvu do
slemu, když neexistuje pár ideálních minimálních listů, které by partner mohl mít a
slem by byl ložený. Tady se takové listy
hledají jen velmi obtížně a osobně bych
zvolil takovou cestu do závazku 4♥, která
neukazuje zájem o slem. V mém systému by
to bylo pomocí transferu 4♦.
Čtenáři:
Experti dělili své sympatie rovnoměrně mezi
splinter 4♣ a konzervativnější 4♥. Je vidět,
že rozhodování opravdu není lehké. Čtenáři
dávali v 60% případů přednost 4♥ a ostatní
varianty měly již jen málo procent.
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Problém 3
David Vozábal:
Pas. Na kontra nemám drahé barvy, na hlášku 1NT nemám károvou zádrž. Nevidím
jediný důvod, proč bych měl s rozlohou
4333 a osmi body podnikat nějakou akci
jinou než pas.
Otakar Svoboda:
Kontra, tohle je list jako stvořený pro podlicitování - bez drahého čtyřlistu a s délkou v
barvě soupeře s absencí zádrže. Nemusíme
tam nic zajímavého mít ani třeba s 26 body
na lince. Má-li však partner singl káro, bude
všechno jinak - může nám jít třeba trefový
slem.
Jan Martynek mladší:
1♠, těžká situace - nejlepší by asi byl pas, ale
stejně bych pak nevěděl, co dělat po pobídkovém kontru od partnera... 1NT se mi také
říkat nechce - pokud bychom měli hrát NT,
tak od partnera na kontra mám mít systémově oba drahé 4-listy Nakonec jsem vybral 1♠
s tím, že v případě nezdaru se partnerovi
pokorně omluvím.
Pavel Pěkný:
Volím pas, protože každá jiná hláška je určitě horší. Dražba přeci ještě nekončí a nebojím se, že bych neměl šanci ještě ukázat, že
něco mám.
Čtenáři:
Naši čtenáři volili v 60% kontra a ve 30%
pas. Michal Kopecký volí pas: „Počkám na
reopen a pak řeknu 2♣.“ Australští experti
zvolili nejčastěji pas v 43% nebo kontra v
29%. Australští čtenáři naopak nejvíc, v
51%, preferovali 1 BT, hlášku, které australští experti dali jen 9%. 
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Výsledky
turnajů
Tomáš Fořt
Czech Open Pardubice
1. vedlejší turnaj dvojic YETTI SPORT
OPEN, 18 dvojic
1. Kopřiva - Svoboda
BKP
68.51
2. Jelínek Z. - Růžička T. BKP-TOP 63.22
3. Holtslag - Gemmink
NED
54.81
4. Kraus - Ludvík
PAR
54.33
5. Picmausová - Picmaus TRU
52.40
2. vedlejší turnaj dvojic P MINISTER
OPEN, 18 dvojic
1. Kopřiva - Svoboda
BKP
64.35
Kertesz - Kootz
HUN-GER 64.35
3. van Egdom - van Witzenburg NED 59.62
4. vanWezel - Schouw
NED
56.94
5. Picmausová - Picmaus TRU
56.71
Hlavni turnaj dvojic IRISBUS OPEN, 18
dvojic
1. Martynek j – Šlemr
BKP
61.29
2. Tomčíková – Konvalina BKP
59.74
3. Holtslag - Gemmink
NED
58.15
4. Pudlik - Lyskawa
POL
57.90
5. Bahníková - Bahník P. BKP
57.08
6. van Egdom – Walgemoet NED
56.46
7. Jelínek Z. - Růžička T. BKP-TOP 55.71
8. Grosmanová – Grosman OLO
55.67
HAV
55.52
9. Kuvert – Stareček
10. Číža - Medlín A.
BKP
55.10

SABE OPEN, Turnaj tymů, 13 družstev
1. P.S.
173
Vozábal - Šlemr, Martynek j. - Zadražil
2. Parjas
159
Parjaszewski-Krawczyk, Chrost-Niedbach
3. Crazy
157
Gabrys - Nicieja, Lyskawa - Pudlik
4. Sysel
145
Galbavý - Horová, Galbavý-Tegze
5. Jarov
143
Plhal - Pešout, Molák – Šklíba
Univerzitní mistrovství Evropy
32 družstev se sešlo v belgických Brugách
na Univerzitním mistrovství Evropy. Českou
republiku reprezentovali Kopecký, Macura,
Janková a Hoderová. Po 26 kolech skončili
na úžasném na 5. místě, když první čtyři
družstva postupovala dále do semifinále.
1. Hist
485
2. Konga
476
3. Paris Sud
474
4. Warsaw 1
471
5. Prague
462
Ve finále K.O. pak zvítězila Paris Sud.

Pozvánka na
Tref
Miloš Bahník

Na letošní jubilejní 40. turnaj o Perníkový
tref 28.9.-30.9. se chystají pořadatelé velmi
důkladně. Účast již předběžně přislibilo
mnoho dvojic a tak se výroční turnaj bude
odehrávat v důstojném prostředí v budově

IDEON, vedle plaveckého stadionu, kde se
již před několika lety hrál první ročník
CZECH Open.
Vzhledem ke státnímu svátku 28.9. začne
soutěž již v pátek v 930 IMP soutěží dvojic a
večer bude pokračovat švýcarskou soutěží
týmů, která bude dohrána v neděli dopoledne. Hlavní dvoukolový párový turnaj proběhne v sobotu od 1000. Pro skalní příznivce
se v sobotu večer koná ještě od 2000 individuál.
Můžete přijet pouze na sobotní párový turnaj, který patří mezi největší a nejlépe obsazené v republice nebo na celý víkend. Ubytování organizuje Milan Šklíba telefon
731 031 898, mail mskliba@seznam.cz.
Perníkový tref je nejstarší víkendový turnaj v
České republice, seznam jeho vítězu je dlouhý jako jeho tradice a obsahuje významná
bridžová jména. Jako jeden z prvních u nás
se počítal pomocí výpočetní techniky, původně na děrných štítcích, později i optickým snímáním dat.
Na 40. Perníkový tref zveme všechny hráče,
kteří zde již v průběhu let hráli i ty, kteří zde
ještě nebyli a chtějí se zúčastnit jednoho z
největších turnajů u nás. A pro ty, kterým
nestačí se jen zúčastnit jsou přichystány
ceny. 3 000 Kč za první místo v párech nebo
v týmech, 2 000 v IMP tunaj a další. Nejúspěšnější hráč dostane pohár a všichni účastníci by si letos měli odvést opravdové perníkové trefy.


27

Odposlechnuto
Eva Dítětová
• „Správný rozhodčí musí být při vytváření
problémů o krok před hráčem.“
• Když obránce v tandemovém turnaji slabšího hráče se silným nevzal zdvih esem a
soupeři splnili, zeptal se zkušenější hráč:
„Vy jste rád poslední?“
• „Co to znamená to otočení linek?“ ptá se
začátečník na tunaji. „To se máš otočit zády ke stolu,“ odpovídá jeho partner.
• Výrok z individuálu: „Když jsem přišla ke
stolu, tak mě všichni pozdravili, když jsem
odcházela, tak někteří již ne.“


Lámejte si
hlavu

Problém 2
Tento problém je trochu jiný než obvykle.
Objevil se v bulletinu na ME v Antalyi.
♠AKQJ10987652
♥♦♣42

♠♥AK65432
♦AK5432
♣

Jaké karty musí mít soupeři, abyste splnili
6♠? Máte ještě několik doplňujících podmínek:
• Jih má šest kár.
• Jen jeden výnos poráží slem.
• Proti nejlepší obraně neuděláte nadzdvih.
Problém 3
♠K7
♥AQ10942
♦A
♣QJ104

Tomáš Fořt
Problém 1
Jak rozehrajete následující kombinaci?

♠9852
♥7653
♦J10
♣AK8

♠65

♠K109543
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Sehráváte 4♥ ze Severu po výnosu ♦5 do
kluka krále a esa. Jak budete pokračovat?


