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ME 2007 –
rozdání (2)

Martin Löfgren, který začínal hraním za
Švédsko, pak hrál za Luxemburg, hraje nyní
v barvách Německa. A mimochodem žije v
Africe.

Tomáš Fořt

Weber vynesla ♦A a pokračovala desítkou.
Löfgren stáhl ještě dvě kára, ale před stažením posledního se zamyslel.

Rozdání 19 z 4. kola kvalifikace mixů.
EW v druhé, rozdával Jih.

♠J7
♥K732
♦♣A94

♠J742
♥K732
♦53
♣A94
♠106
♥104
♦KQJ42
♣J853

Jazyková úprava

♠AQ93
♥J965
♦A109
♣Q6
♠K85
♥AQ8
♦876
♣K1072

Cover Photo

Na našem stole soupeři po slabém BT Jihu a
dvou pasech zasáhli 2♣ slibující obě drahé.
Chudák Západ vybral piky a dvakrát spadl za
80% pro nás.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

♠106
♥104
♦4
♣J853

♠AQ9
♥J965
♦♣Q6
♠K85
♥AQ8
♦♣K107

Na poslední káro by neměla jeho partnerka
co zahodit. Srdce zadá zdvih přímo, tref je
dovolí vyimpasoval po stažení krále a pik
umožňuje vypracovat pětku.

Na dalším stole se však licitace vyvinula
komplikovaněji:
Západ Sever
Východ Jih
Löfgren Brandsnes Weber Mayer
1♣
1♦
kontra
rekontra pas
pas
1♥
1♠
pas
pas
1 BT
kontra pas…

1

2

Čas běží

Löfgren tedy místo poslední káry zahrál pik
a hlavní hráč musel jednou spadnout.
Rozdání 5 z 1. kola semifinále mixů.
NS v druhé, rozdával Sever.
♠3
♥K8
♦KQJ97632
♣109
♠AK107
♥AQ
♦A105
♣AQ74

♠8654
♥J97532
♦4
♣J3
♠QJ92
♥1064
♦8
♣K8652

Západ Sever
Fořt
Gromoeller
3♦
3 BT 4♦
kontra pas

Východ
Dítětová
pas
pas
pas

Jih
Gromoeller
pas
pas
pas

S osmilistem károvým viděl německý hráč
rudě. Na 3♦ jsem měl ještě snadnou volbu a
kontra na 4♦ sice pobízelo, ale také ukazovalo užitečné hodnoty, takže partnerka neměla
problém v první proti druhé zapasovat.
Partnerka vynesla ♣J. Krále stolu jsem převzal esem a zahrál ♠A, abych stáhl hlavnímu
hráči odchody a nedovolil mu na další trefy
zahodit ztrátové zdvihy. Po marce ukazující
sudý počet, jsem se vrátil do trefů, odehrál
dámu a zahrál vyšší tref jako marku na piky.

Hlavní hráč ale doufal v lepší rozlohu kár,
takže přebil klukem a pokračoval králem.
Toho jsem propustil, vzal následující dámu,
odehrál vysokou desítku a odešel pikovým
králem. Nyní jsem již jen čekal na další dva
srdcové zdvihy. Hrůzných -4 v druhé za
1100 dalo 99%.
Rozdání 15 z finále mixových párů.
NS v druhé, rozdával Jih.
♠AQJ32
♥Q65
♦K
♣A854
♠87
♠K96
♥A8
♥J10732
♦AQ4
♦J10876
♣KJ10732
♣♠1054
♥K94
♦9532
♣Q96
Západ
Fořt

1♣
pas
3♣
pas

Sever

1♠
2♠
pas
pas

Rozhodčí Petr Jelínek

Východ Jih
Dítětová
pas
2♥
pas
pas
pas
3♦
pas

Partnerka dala neforsírující 2♥ a pak, když
jsem vyloučil kárový 4list tím, že jsem dal
3♣ a nikoliv kontra, ukázala ještě 5list kárový. S pasování 3♦ jsem tedy neměl žádný
problém.
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Přišel výnos pik a pikové pokračování. To
vzala hlavní hráčka králem a propustila srdce. Severu se myšlenka na křížové snapy
nijak nelíbila, ale nesebral v párovém turnaji
odvahu k trumfnutí singl králem za impasem. Vrátil tedy srdce do esa. Do malé trefy
ze stolu vskočil esem a přišel tak o něj. Následoval snap srdce na stole a chvíle na další
zamyšlení.
♠J32
♥♦K
♣854
♠♠9
♥♥107
♦AQ
♦J1087
♣KJ1073
♣♠5
♥♦9532
♣Q9
Přecházet do ruky snapem na impas kárový
téměř ještě nepřinese zdvih, nýbrž fatální
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zkrácení. Eva proto zahrála ze stolu eso
trumfové a nešťastný Sever stejně o svého
krále za impasem přišel. Následoval ♣K, na
něj zahozený pik a trefový snap do ruky. Na
♥7 zahranou z ruky zahodila hráčka na Jihu
pik a hlavní hráčka dohrála zbytek křížem. I
+1 by byl slušný výsledek, ale takhle dala
partie 80%.
Rozdání 28 z finále mixových párů.
NS v druhé, rozdával Západ.
♠10852
♥A542
♦K10542
♣♠J6
♠KQ3
♥1098
♥J7
♦AQ83
♦J6
♣KQJ2
♣A87653
♠A974
♥KQ63
♦97
♣1094
Západ
Fořt
1 BT
3 BT

Sever

pas
pas

Východ Jih
Dítětová
2 BT
pas
pas
pas

Soupeř vynesl ♦4 a já vidím jen osm zdvihů.
Na jiném turnaji bych možná zahrál pik a
doufal, že soupeři propustí nebo vrátí káro,
ale takové šťastné příhody se mistrovství
děly jen velmi zřídka.
Položil jsem tedy ze stolu šestku a pokryl
devítku Jihu dámou. Pak jsem hned zahrál
sám srdce do kluka a dámy. Dáma na Jihu

pokračovala kárem, které jsem propustil a
Sever vzal králem. Ten měl ovšem oprávněné obavy, ze zahrání kára od desítky a tak se
pokusil dostat partnerku do zdvihu pikem.
Opět jsem zatajil kluka v ruce a přidal ze
stolu krále. Na Jihu už ale bohužel nejsou
kára. Naštěstí vrátila hráčka druhou barvu
partnera a pokračovala pikem. To jsem už
ukázal karty a nárokoval +1, což dalo 88%.
Rozdání 13 z finále A mixových párů.
Oba v druhé, rozdával Sever.
♠Q1032
♥J5
♦Q1086
♣K76
♠AK98
♠74
♥AKQ9
♥8763
♦J97
♦AK5432
♣94
♣10
♠J65
♥1042
♦♣AQJ8532

Zemřel Zdeněk
Grosman

Letní Malá
Skála - 2007

Tomáš Fořt

Eva Dítětová

V pondělí 27. 8. 2007 tragicky zemřel skvělý
člověk a vynikající bridžový hráč Zdeněk
Grosman.
Znal jsem jej již v dobách, kdy hrával v
Hradci Králové a s tehdejším hradeckým
družstvem dosáhl mnoha úspěchů, mimo jiné
i ve velmi ceněném finále týmů v Mariánských Lázních. A i když později hrál v Olomouci, odehrál jsem s ním i mnoho turnajů
Velkých cen i několik ročníků Krkonošských
bridžových týdnů. V posledních letech jsme
spolu také hráli v úspěšných družstvech na
mistrovstvích Evropy a světa mixů. Cítím
velký smutek, že se s ním už nebudeme
potkávat na turnajích ani na bridžových
týdnech.

Turnaje řídil zodpovědně a ke spokojenosti
všech účastníků Dušan Šlachta, který také
počítal výsledky do několika minut po skončení hry. K analýzám rozdání sloužily vytištěné diagramy s uvedením optimálních závazků.

Nástup na mixy

66 hráčů, 10 psů a nesčetní rodinní příslušníci si přijeli užít si letošní tradiční letní bridžový týden na Malé Skále od 30.6. do 7.7.

Západ
Sever Východ
Jih
Lesniewski
Harasimowicz
pas
pas
4♣
kontra
pas
4♥
pas…

Harasimowicz dostala výnos eso trefové a
dvojku trefovou. Dvojka již zavání károvou
chicane a tak po třech kolech trumfů zahrála
♦7 a když Sever pokryl osmičkou, propustila! Vrácený pik vzala esem a zahrála ♦J
pokrytého ♦Q, kterou opět propustila! Pěkné
zahrání dalo spravedlivě 80%. 

Přehlídka psů


5

Týden začal jako
vždy
přivítacím
rautem s jednohubkami a šampaňským
s jahodami. Pak už
hned
následoval
úvodní turnaj, a kdo
chtěl, mohl hrát celé
dny.
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Výsledky turnajů
Sobota večer, úvodní, 27 dvojic
1. Modritzer - Orel
2. Klas - Literák
3. Dítětová - Petrovská
4. Ochvat - Rezek
5. Pardubová - Parduba

63.30 %
61.76 %
61.31 %
60.10 %
58.17 %

Neděle ráno, jackpot, 14 dvojic
1. Březinová - Boháč
2. Paříková - Roninová
3. Kafka - Kafka
4. Liegertová - Orel
5. Petrovská - Fořt

70.45 %
67.42 %
57.95 %
57.20 %
55.68 %

3. Dítětová - Petrovská
4. Roninová - Boháč
5. Pardubová - Rovinská

59.09 %
54.92 %
53.41 %

Vítězky tandemu
Makrovací nehtíky

Pondělí ráno, jackpot, 16 dvojic
1. Liegertová - Čech Jar.
2. Losmanová - Vronská
3. Grosmanová - Pokorná
4. Vyoralová - Fořt
5. Paříková - Vondráčková B.
Hlavní párový turnaj, 30 dvojic
1. Dítětová - Fořt
2. Klas - Literák
3. Petrovská - Petrovský
4. Modritzer - Orel
5. Březinová - Boháč

Úterý ráno, jackpot, 14 dvojic
1. Čech Jar. - Petrovský
2. Liegertová - Pick

64.29 %
61.36 %
60.71 %
58.77 %
52.60 %

62.56
59.83
59.63
59.26
59.20

67.80 %
67.42 %

Individuál, 52 hráčů
1. Frabša
2. Przybylski
3. Ochvat
4. Vilím
5. Literák

71.31 %
60.42 %
59.62 %
57.53 %
57.21 %

Guláš, 23 dvojic
1. Grosmanová - Grosman
2. Petrovská - Petrovský
3. Klas - Literák
4. Mödritzer - Orel
5. Ochvat - Rezek

65.42 %
63.08 %
57.71 %
57.50 %
54.58 %

70.96 %
64.14 %
60.86 %
59.09 %
58.84 %

Čtvrtek odpoledne, 21 dvojic
1. Březinová - Boháč
2. Čechová - Čech
3. Kadlec - Kafka O.
4. Petrovská - Grosman
5. Roninová - Ronin

64.90 %
59.34 %
59.17 %
54.72 %
54.29 %

Pátek ráno, jackpot, 21 dvojic
1. Severská - Bečka
2. Pokorná - Čech
3. Kadlec - Kafka O.
4. Benák - Hlaváčová
5. Březinová - Boháč

69.70 %
60.28 %
59.60 %
56.67 %
55.30 %

Pátek odpoledne, 23 dvojic
1. Čechová - Čech
2. Petrovská - Pokorná
3. Dítětová E. - Mödritzer
4. Grosmanová - Grosman
5. Fořt - Literák

65.86 %
63.39 %
63.08 %
62.60 %
61.25 %

Tandemový turnaj, 24 dvojic
1. Petrovská - Těšíková
2. Modritzer - Kafka O.
3. Talpa - Hadačová
4. Benák - Liegertová
5. Pokorná - Kafka T.

76.14 %
64.55 %
64.09 %
61.14 %
60.68 %

Čtvrtek ráno, jackpot, 20 dvojic
1. Severská - Bečka
2. Ochvat - Rezek
3. Rokosová - Modritzer
4. Paříková - Fořt
5. Liegertová - Przybylski

Mixový turnaj, 29 dvojic
1. Pokorná - Šlachta
2. Severská - Klas
3. Vyoralová - Frabša
4. Dítětová - Petrovský
5. Petrovská - Fořt

61.06 %
60.11 %
59.54 %
59.13 %
57.27 %

Středa ráno, jackpot, 21 dvojic
1. Roninová-Fořt
2. Paříková - Rovinská
3. Petrovská - Grosman
4. Severská - Fišer Jiří
5. Čech Jar. - Petrovský

72.50 %
66.16 %
64.39 %
62.22 %
56.39 %

Týmy, 8 družstev
1. Deri
124
Petrovští, Dítětová, Fořt
2. Therapy
123
Pokorná, Paříková, Vyoralová, Gerychová, Frabša
3. Kelti
122
Čechovi, Klas, Literák
4. Banán
119
Kafka T., Kafka O., Benák, Kadlec, Talpa,
Rovinská
5 Klasik
111
Severská, Bečka, Ochvat, Rezek
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5. Liegertová Dana
6. Paříková Libuše
7. Březinová Jana
8. Roninová Renáta
9. Grossmannová Táňa
10. Rovinská Zuzana

Partie 10, oba v druhé, rozdával Východ.
♠742
♥KQ97
♦Q1032
♣73
♠A106
♠Q9853
♥105432
♥J8
♦J5
♦A764
♣KJ6
♣105
♠KJ
♥A6
♦K98
♣AQ9842

179
178
177
170
166
140

V pátek jsme oslavili narozeniny Miládky
Fišerové, rozdali ceny za turnaje a absolvovali náročný závěrečný raut.

Absolutně nejlepším účastníkem týdne se
stala Alena Petrovská.
Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráčky:
1. Petrovská Alena
2. Dítětová Eva
3. Severská Marie
4. Pokorná Jana

292
244
204
189

Letošní účastníci mají rezervováno místo i
na příští rok. Účast je třeba potvrdit do
31.1.2008. Těším se s vámi nashledanou
příští rok na letní Malé Skále 29. 6. - 5. 7.
2008.

Hráči:
1. Fořt Tomáš
2. Čech Jaroslav
3. Petrovský Mario
4. Modritzer Miloslav
5. Boháč Jiří
6. Literák Luboš
7. Klas Jan
8. Orel Aleš
9. Kafka Ondřej
10. Pick Petr

253
232
226
212
199
199
196
190
176
176

Další fotografie a kompletní výsledky všech
soutěží jsou uvedené na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/
MalaSkala/MalaSkala.htm.

9

Letní Malá Skála je soutěžněji zaměřená a
tak se hrálo prakticky pořád. Kromě brutálních partií v guláši se vyskytlo i mnoho
technických zahrání. Jedno z nich přišlo i v
pátečním jackpotovém turnaji.

10

V zápalu lovu na top pominul hlavní hráč
optimální trefový závazek, kdy lze uhrát 3♣
za 110, a zastavil se na 1 BT z Jihu, za který
lze proti nejlepší obraně získat maximálně
90. A Západ začal opravdu skvěle. Vynesl
♠10! Východ položil dámu, kterou hlavní
hráč vzal králem. Nabízí se propustit tref a v
dalším kole zkusit trefový impas, ale soupeři
dobře vynesli a není čas na odevzdávání
zdvihů. Jih tedy zahrál káro do dámy. Východ vzal esem, soupeři stáli všechny své
piky a zahráli tref. Jih vzal esem.
♠♥KQ97
♦103
♣♠♠♥10543
♥J8
♦J
♦764
♣K
♣10
♠♥A6
♦K9
♣Q9

Západ musí držet v šesti karové koncovce
čtyři srdce, jeden tref a dvě kára.

zastavil na také splnitelných 2♥ a dal tak
obraně šanci k festivalu odhozů.

Když zahodí káro, nebo jej má dubl, jako
zde, stáhneme dvě kára, tak abychom zůstali
v ruce a na druhé káro je Západ opět v odhozových potížích. To se také ve skutečné
partii při této rozloze kár stalo. 1 BT +1 za
120 tak dal lepší výsledek než minimax a
zasloužené body v párovém turnaji.

Hlavní hráč nehrál sice teoreticky zcela
správně, ale v praxi byly jeho akce celkem
úspěšné. Výnos ♣J vzal hned a následovala
♥Q do krále a esa. Pak odehrání pikového
esa a pikový snap. Nyní vypustil tref, který
Sever vzal desítkou a samozřejmě trumfl
velkým trumfem. Hlavní hráč vzal, ale na
stole již neměl čím přebít tref a tak odehrál
kárové eso.

Kdyby ale měl Západ o káro více a měl
možnost volby, tak pokud by zahodil tref,
má později stejný problém mezi káry a srdci.
Nejlepší by bylo zahození srdce, které dělá
následný skvíz poziční a spolu s vrácením
trefy by ušetřilo obraně jeden zdvih.
Další partie je z mixového volenkového
turnaje. Partie 1, oba v první, rozdával Sever.
♠K98
♥K10972
♦2
♣KJ104
♠2
♥QJ863
♦AJ74
♣A62

♠K
♥972
♦♣K4
♠♥86
♦J74
♣6

♠J10
♥♦Q985
♣-

♠Q7643
♥5
♦K106
♣Q973

Optimální závazek v partii jsou sice 3 BT,
ale ty lze v praktickém životě těžko sehrát a
ještě hůře vydražit. V této partii se Západ

Nyní zahrál malé káro. Sever ale nepřehlédl
nebezpečí, že se muže na závěr partie dostat
do výnosu od svých srdcí. Zkrátil se raději
hned přebitim trumfem a podehrál malý tref
do partnerčiny dámy. Ta odehrála kárového
krále, na kterého Sever zahodil pikového
krále. Pak zahrála pikovou dámu a Sever
zahodil trefového krále. Nyní už mu zůstaly
♥97 za 86 hlavního hráče a partnerkou na
výnosu to znamenalo v koncovce všechny
zdvihy pro obranu a bez dvou za 92%.
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ho týdne. Ještě jednou dík a nashledanou na
některé z dalších akcí BK Herold Ostrava.

Jan Krátký

Letošního 6. bridžového týdne BK Heroldu
Ostrava se zúčastnilo více jak 150 účastníků
z Polska, Slovenska a České republiky. Sladit tak početné pole hráčů a splnit vysoké
nároky na zdárný průběh týdne znamenalo
pro obsluhující personál, organizátory a v
nemalé míře vedoucího soutěží velké úsilí.
Kde se v republice hraje hlavní párový turnaj
o 72 párech, či se v individuálu utká 96 hráčů?
Pro účastníky organizátoři připravili, jak je u
nás ve středu pravidlem, volný den. Prohlídka městského pivovaru ve Štramberku, pohoštění a seznámení se s obyčeji a životy
našich předků bylo příjemným zpestřením
celého týdne. Aniž bychom tušili, poslední
den se konala na Bílé rallye historických
vozidel. Z této nečekané události byli všichni
účastníci skutečně nadšeni.

♠Q7
♥♦K10
♣Q9
♠AJ106
♥A4
♦Q9853
♣85

Bílá Beskydy 2007

High scorery týdne se stali Wieszek Źyla z
Opole a Soňa Heroutová z Havířova. Byla
udělena také cena fair play Libušce Vyskočilové a byl oceněn nejstarší a nejmladší
účastník. Diplomy a ceny byly předány, líté
boje skončily.
Rád bych poděkoval zvláště Mili Kostkové,
vedoucímu soutěží Dušanovi Šlachtovi,
Ondrovi Krásovi pří sbírání lístků a všem
ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem
přičinili o úspěšný průběh našeho bridžové-
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Hlavní párový turnaj, 72 dvojic
1. Heroutová-Hájek
2. Freundová-Toufar
3. Ochvat-Rezek
4. Lukaszuk-Sagan
5. Mizera-Źyla
6. Klimala-Marciszewski
7. Krásová-Krása
8. Klimčík-Menyhért
9. Horňák-Vysocký
10. Schulzová V.-Laštovička

64.17
60.72
60.14
60.00
59.97
58.61
58.41
58.11
57.36
57.00

Družstva, 20 týmů
1. Kelti
216
Čechová-Čech Jar., Pokorná-Tomčíková
2. SoVa
212
Jabornický-Krátký, Jiránek-Kašák
3. Opole
207
Czech-Mazur, Klimala-Marciszewski
4. Akmont
200
Kotěšovcová-Kowalczyk, Mizera-Źyla
5. Debakl
195
Suchá-Mokráň, Laštovička-Pavlů

IMP, 36 párů
1. Henc-Lohay
2. Lahuta-Růžička T.
3. Hugiel-Hugiel
4. Piotrowska-Pietosa
5. Jiránek-Kašák
Malewicz-Malewicz
7. Klimčík-Sagan
8. Klimala-Marciszewski
9. Czech-Mazur
10. Novotný-Čech Jan

68 IMP
47 IMP
39 IMP
37 IMP
32 IMP
32 IMP
28 IMP
26 IMP
23 IMP
21 IMP

Individuál, 96 hráčů
1. Hugiel J.
2. Přerovský
3. Bečka
4. Novotná A.
5. Klimala
6. Źyla
7. Míčová
8. Beyga
Herout
10. Czech

63.95 %
62.68 %
62.14 %
61.96 %
59.42 %
59.33 %
58.88 %
58.15 %
58.15 %
57.79 %

Volenka NS, 28 dvojic
1. Kotěšovcová-Źyla
2. Vyoralová-Kosmel
3. Šmidtová-Mokráň
4. Paříková-Przybylski
5. Heroutová-Bielecki

66.69 %
58.62 %
58.00 %
55.85 %
55.69 %

Volenka EW, 28 dvojic
1. Danišová-Lohay
2. Bubeníčková-Jiránek
3. Tomčíková-Jansa
4. Pokorná-Čech Jar.
5. Krásová-Hájek

63.85 %
62.38 %
61.92 %
61.46 %
59.38 %

♠AKJ10
♥AJ963
♦86
♣95
♠Q4
♥KQ107
♦92
♣AQ10864

♠987532
♥84
♦Q3
♣K3
♠6
♥52
♦AKJ10754
♣J76

Druhá partie rovněž z individuálu a i zde
měli hráči problém dojít do 6♠.
♠AKQJ3
♥K10632
♦A95
♣♠9
♠10
♥95
♥AJ874
♦KQ10762
♦J83
♣QJ72
♣K983
♠876542
♥Q
♦4
♣A10654

První partie je z individuálu a ne každý došel
do vykládané hry 5♦.

Třetí partie se vyznačuje dobrým úsudkem a
nalezením obrany 5♣ proti 4♠.
♠K2
♥A76
♦2
♣J987652
♠AQ83
♠J1097
♥2
♥K94
♦AQ109653
♦KJ74
♣Q
♣K10
♠654
♥QJ10853
♦8
♣A43
Čtvrtá partie je zase ze slemové dražby oproti nechodícím 6♥ nalezení 6♣.
♠J1084
♥65
♦A1076
♣865
♠A96
♠K75
♥KQ
♥A10983
♦KQ95
♦2
♣AKQ10
♣J973
♠Q32
♥J742
♦J843
♣42
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Bílé perličky
Dušan Šlachta
Občasník, vycházející v průběhu bridžového týdne BK Herold na Bílé
21.-28.7.2006

Bílé perličky 1
Rekord
Nepřekonatelný rekord vytvořil v 1. kole
párového turnaje pár Pokorná-Jansa. Ani v
jedné ze 13 sestav nedokončil hru v časovém
limitu. Jejich výkon je třeba vyzdvihnout i
proto, že podmínky byly velmi nepříznivé:
časový limit byl o minutu delší, než je na
turnajích běžné, a seděli celou dobu na jednom místě, takže nemohli ztrácet čas přesuny k jinému stolu.
Horolezecké kolo
Na počest druhého našeho horolezce, kterému se podařilo zdolat druhou nejvyšší horu
světa K2, byly vytvořeny karty pro 2. kolo
párového turnaje. Kde jen to bylo možné, byl
do karet zakomponován dubl K2, někdy byly
i dva v jednom rozdání.
Organizace
Pokud se vám zdá, že ze strany hotelu, restaurace, pořadatelů nebo vedoucího turnajů
není vše perfektně zorganizováno, zkuste
ohodnotit také úroveň řešení organizačních
úkolů hráči. Například úkol přihlásit se právě
jednou do turnaje a pak se na něj dostavit má

úspěšnost řešení jen těsně nad 90 %. Daleko
horší je to s úkolem ponechávat v posledním
kole na stole rozbalené zápisové lístky – tady
se stále nedaří překonat úspěšnost 50 %.
Zápisy
Při luštění zápisů si vedoucí často připadá
jako Champollion nebo Hrozný, známí to
luštitelé písem. Výjimečné nejsou ani případy bermudských trojúhelníků, kdy zápis ze
záhadných důvodů na lístku vůbec není.
Hodně práce hráčům ušetří, když výsledek
nemusí počítat, ale stačí ho opsat od svých
předchůdců – tím se daří případnou chybu
šířit dál a tím i maskovat. „Opisování“ se
nepovedlo také v jednom rozdání párového
turnaje, kde ve druhé hře byli pouze EW.
První zápis byl 3BT –6 bez uvedení sehrávajícího za 600 pro NS. Když o něco později
splnili hráči na NS 4 piky, ze zápisu 3BT za
600 usoudili, že jsou jistě ve 2. hře a zapsali
620. Tohoto příkladu se pak drželi i všichni
další, kdo zapisovali hru na NS. Na první
pohled těžko odhalitelný problém se naštěstí
podařilo opravit pomocí programu, kontrolujícího syntaktickou správnost zápisů. 620 se
totiž v 1. hře nedá uhrát žádným způsobem.
Bílé perličky 2
Připravená rozdání
Po vydání našich prvních Perliček došlo v
areálu Pokroku k šíření fámy, že jsou snad
rozdání manuálně upravována. To musíme
rozhodně dementovat, protože opak je pravdou. Podle karet je upravována skutečnost.
Například v uváděném příkladu s horolezením na K2 byla rozdání vytvořena v době,
kdy pan Uher ještě ani nedorazil do Himálaje

a ani nevěděl, na kterou horu bude lézt. Jelikož v kartách vyšla K2, dostal příslušný
pokyn a posléze dobyl právě K2.
Málo je taky známo, jak se organizátoři
brání proti fatální chybě, aby nedali do ruky
hráčům karty nebo výtisky rozdání z jiného
turnaje, než jaký se právě hraje. Všelijaké
označování a popisování není spolehlivé.
Účinné je vložení tajné značky do rozdání,
podle které na první pohled poznáte, že jde o
správné karty. Většinou se k tomuto účelu
používá rozdání číslo 1, ale není to podmínkou. Tak třeba v hlavním párovém turnaji
bylo 1. kolo označeno jedním singlem, druhé
dvěma a třetí pro změnu třemi dubly. Volenkový turnaj obsahuje v jednom z listů prvního rozdání spolčení dámy s mladším i starším pánem (KQ a QJ), ve druhém rozdání je
dublem KJ naznačeno, že se nebráníme ani
tzv. moderním trendům. Individuál je ocejchován … to by asi bylo předčasné. Ale
vždyť to můžeme využít k soutěži: poznáte,
jakým způsobem jsou označeny karty pro
individuál ?
I když stížnosti hráčů typu „No jo, počítačová rozdání“ jsou běžným koloritem bridžových sálů od počátků generování rozdání
programem, ve skutečnosti kritizovaná rozdání hráči potřebují ke zvýšení svého zážitku
z turnaje. Nikoho by totiž dlouho nebavilo
hrát pravidelné rozlohy s ideálním dělením
všech barev a sedícími všemi impasy. Proto
jsou generovací programy formou umělé
inteligence vypracovávány k tomu, aby zařazovaly žertovné a adrenalinové prvky. Neříkejte, že vám nezvýší tlak, když vašeho singl
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krále partner zašlápne esem nebo když před
vaším singl esem nacpe do zdvihu svého
krále. A ta úleva a radostné souznění v páru,
když se ukáže, že singl zkrátka byly obě tyto
figury!
Programy také samozřejmě vědí, pro koho
generují, a podle toho se chovají. Rozlohy
6-6, osmilisty či šikeny proti sedmilistům se
častěji vyskytují v turnajích s nesehranými
páry (volenka, losovaný, individuál), neboť
tyto si s nimi užijí daleko více legrace. K
běžným podmínkám též patří, že výrazně
méně bodů se dává na linku, na níž bude v
turnaji sedět pan Krátký.
Nebo jsme to všechno neměli říkat ???
Bílé perličky 3
Zranění
Bridž je sport, v němž dochází ke zranění jen
velmi zřídka. Proto je opravdovou perličkou,
že i na našem týdnu k jednomu došlo. Jak
jistě pochopíte z pozdějšího textu, nemůžeme uvést jméno zraněného. Jednak k úrazu
došlo při utajované činnosti, jednak bychom
mohli čelit žalobě na ochranu osobnosti.

Oficiální verze tvrdí, že ke zranění došlo tak,
že byl dotyčný sražen autem při cestě po
chodníku. Od začátku jsme si těžko představovali, v jaké pozici by člověk musel držet
nohu, aby mu auto zasáhlo právě jenom
jeden kotník. Nakonec se nám podařilo zjistit
pravý průběh událostí.
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Zraněný s partnerkou nacvičovali nový systém markování. Při nácviku bez stolu šlo
všechno hladce a zdálo se, že je systém
zvládnutý. Při ostrých pokusech i se stolem
došlo při markování sedmilistu k příliš silnému kopu od partnerky a tréninkem i častými turnaji poslední doby již poněkud opotřebovaný kotník zkrátka nevydržel.
Navštívili jsme i primáře chirurgického
oddělení polikliniky v Rožnově pana doktora
Chlebovského, který zranění ošetřoval. Řekl
nám: „Se zraněním podobného druhu naši
ambulanci navštívilo tento týden několik
bridžistů, ale většinou se jednalo pouze o
lehké výrony nebo pohmožděniny. Takto
vážné zranění je zcela výjimečné. Ošetřili
jsme ovšem také několik případů vybočení
krční páteře, způsobené pravděpodobně
opakovaným nakláněním hlavy a části těla
na obě strany. Při jaké činnosti k tomu došlo
a proč ji hráči prováděli, to netuším. Tvrdili
například, že vyhlíželi číšníka nebo kontrolovali úplnost soupeřových bidding-boxů.“
Doufáme tedy, že zranění našeho účastníka
se brzo zahojí a že celý pár bude opět dosahovat dřívějších úspěšných výsledků, neboť
vinou zranění aktuální výkonnost dosti poklesla. Jestli ale oficiální verzi o zranění
uvěří pojišťovna, to jsme tedy zvědaví.
Bílé perličky 4
Rozchod
Rozchodem skončila účast dvojice KunertKvasnica na našem týdnu. Poslední kapkou
vzájemných rozporů, jejichž hlasité řešení

často rušilo jiné hráče, bylo rozdání závěrečného turnaje. Už ani nevíme, který z pánů
vynesl krále, a když vzal zdvih, pokračoval
dvojkou k esu partnera. Jisté je, že poté nedostal přebitek v této barvě. Pan K posléze
obhajoval tuto linii obrany tak, že u vynášejícího očekával dámu a přebití hlavním hráčem. Na to vynášející opáčil, že každý moula
ví, že K2 musí být dubl, protože to psaly
Perličky, a ukončil spolupráci.
Zranění - oprava
Máme tady ještě dvě upřesnění. Obrátila se
na nás partnerka nejmenovaného zraněného
pána s tím, že to nebyla ona, kdo poranil
jeho kotník. Byl to on sám. Když vracel po
markování sedmilistu nohu zpět do výchozí
polohy, nabral si kotník druhé nohy podpatkem. Oba zúčastnění již pracují na nové,
méně nebezpečné formě této marky.

Také již máme zprávu, že pojišťovna uznala
uváděnou verzi události. To nás opravdu
překvapilo, protože naše zkušenosti s těmito
ústavy jsou takové, že každou malou nesrovnalost okamžitě využívají k neposkytnutí
náhrady za škodu. Například při jedné z
brigád na plnění seníků senem pro laňky
došlo k úrazu jedné pracovnice pádem na
vidle. Ošetřující lékař ve zprávě omylem
vynechal jedno písmeno a místo „pracovala
v seníku, spadla tam“ napsal „spala tam“.
Nikdo si toho nevšiml, až úředník pojišťovny. Nejenže byla ihned zavržena naše verze,
že šlo o pracovní úraz, ale ještě nás udal
lesákům, že nepracujeme, ale spíme.

Vše pro Krátkého
Jak jsme již uvedli, pro pana Krátkého byla
generována natolik snadná rozdání, aby je
nezkazil, i kdyby usnul. Jediným důvodem k
tomu byla skutečnost, že nastupoval vyčerpán mnoha organizačními záležitostmi. Poté,
co projevil hlasitě svou nelibost s tímto počinem, byla mu do posledního turnaje dodána již neredukovaná sada rozdání pro běžného platícího účastníka. Kupodivu opět nebyl
spokojen. Organizační výbor proto rozhodl,
že příští rok si pan Krátký vygeneruje a dodá
vlastní sady rozdání, které se v turnajích
budou sehrávat pouze u jeho stolu. Výsledky
se samozřejmě budou zapisovat do lístků
oficiálních rozdání pro turnaj.
Dementi
Na závěr našeho týdne jsme se rozhodli
přiznat, že ne všechny naše zprávy byly
zcela pravdivé. Proto bychom nyní chtěli
dementovat všechny špatné informace, bohužel si už ale nepamatujeme, které to byly.

Víkendové
rozvernosti
Jan Špírek, Aleš Špírek
Představivost

Chcete-li něco dělat úspěšně, musíte si předem ve své mysli učinit představu, co chcete
dělat a jak to chcete udělat. Vaše podvědomí
pak převezme kontrolu nad Vašimi pocity a
vytvoří si to správné schéma, které při hře
uplatníte. Jinými slovy – chcete-li se stát
úspěšnými bridžisty, nestačí pouze studovat
bridžovou literaturu, hrát a čekat, kdy to
přijde.
K dosažení úspěchu je třeba si vytvářet ve
své mysli správná duševní vnímání a provádět pravidelná duševní cvičení. Do těchto
dvou kategorií patří Vaše představivost.
Představujte si, že patříte do vyšší výkonnostní třídy, než máte. Že jste dosáhli stejné
úrovně, jakou mají špičkoví hráči, že se s
nimi můžete bez obav srovnávat. Využívejte
každou volnou chvíli k tomu, abyste si v
hlavě přehrávali zajímavá rozdání a představili si schémata koncovek, která povedou
k optimálním výsledkům.
O Napoleonovi je známo, že studoval různé
vojenské techniky mnoho let před tím, než
vytáhl do skutečného boje. Conrad Hilton si
již jako malý chlapec představoval, jak v
dospělosti povede svůj hotel. Slyšel jsem
vyprávět příběh o Walt Dysneyovi. Letěl
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jednoho dne nad Floridou, uviděl jezero,
krásnou krajinu a rozhodl se vybudovat v
těch místech zábavní středisko. Land a
World. Nedožil se však jejich dobudování.
Jeden člověk letěl po létech s jeho synovcem
nad tímto místem a ten člověk poznamenal:
„Škoda, že se Walt nedožil toho všeho, aby
viděl, jak krásně to tu vypadá.“ „Pane“,
odpověděl mu synovec: „Strýc už při prvním
letu přesně věděl, jak to bude dnes vypadat.“
Taková je skutečnost.
Umění si představovat bylo ve středověku
spojováno s magií. Většina lidí si nedokázala
představit, že se jedná o normální činnost
lidského mozku. Pokud si dokážeme představit žádoucí cíl, vede nás to k pozitivnímu
myšlení, jak cíle dosáhnout. Nezbavuje nás
to práce, námahy a někdy i značného duševního úsilí, ale na druhé straně jsme oproštěni
od stresujícího konfliktu, který vzniká, když
děláme jednu věc, zatímco si představujeme
něco jiného. Psychologové vědí, že většina
lidí má o těch druhých lepší mínění, něž o
sobě samých. Prof. Maxwell Maltz ve své
knize Psycho-kybernetika uvádí, že lidé ve
jsou svých představách utvrzováni i tím,
pokud jsou v kontaktu s takovými jedinci,
kteří dávají na odiv svůj komplex nadřazenosti. Nenechte se mýlit. Jejich navenek
prezentovaný komplex nadřazenosti je ve
skutečnosti komplexem méněcennosti. Jejich
nadřazené Já je vlastně kamufláž zastírající
jejich pocity méněcennosti a nejistoty. Lidé
trpící tímto komplexem ve skutečnosti mívají opačné vnitřní pocity.

Pokud se dopracujete do situace, ve které si
začnete představovat, že začínáte vítězit,
vězte, že tato představa Vám dopomůže k
tomu, že úspěšní budete. No řekněte sami,
nebylo by nádherné, pokud byste dělali pouze to, co byste chtěli dělat a byli byste tím,
čím byste chtěli být?
Na tomto světě nic není definitivní, nic není
jisté a zaručené. Rozdíl mezi úspěšným a
neúspěšným jedincem nespočívá v tom, že
úspěšný člověk má větší schopnosti, než jeho
protějšek. Úspěšný člověk má odvahu a
nachází v sobě způsob, jak své myšlenky
prezentovat a uplatňovat je v praxi.
Bylo to kde jinde, než na chalupě u Zdeňky,
kdy přišlo zajímavé rozdání:
♠AK3
♥AJ1085
♦A102
♣72

♠54
♥K43
♦K743
♣AKQ7

Na jihu jsem sehrával 6 BT a západ vynesl 6
srdce. Ze stolu jsem přidal 10 a východ si
odhodil 3 tref. Spočítal jsem si zdvihy a
došel jsem k názoru, že jsem ve správném
závazku. Jelikož se jednalo o družstva, vynesl jsem k druhému zdvihu 2 káro, z ruky

jsem dal 3 a položil karty na stůl. „Pět srdcových, dva piky, tři trefy a dvě kára,“ konstatoval jsem a začal sbírat karty. „Počkej,
jakýchpak pět srdcových,“ divil se Jirka na
západě, „máš jenom čtyři“.
„Tak hraji na rozložená kára“, holedbal jsem
se navenek a v duchu jsem se srovnával
nepřejte si vědět s kým. „Tak to Ti asi nevyjde“, s radostí v hlase ušklíbl se Jiří na východě. „Kára jsou dělena nepravidelně:“ A
teď to bylo na mně. V týdnu jsem studoval
některé jednodušší skvízy a na konci učebnice, když jsem si prohlížel skvízy s alternativní sehrávkou jsem se dočetl, že pokud je
jedna z barev držena pouze jedním z obránců, je závazek neprůstřelný. Jako doyen
kroužku jsem to nechtěl nechat tak a domýšlivě jsem prohlásil, že závazek je tam proti
jakékoliv obraně i jakékoliv rozloze. To
začalo zajímat i ostatní členy a u stolu se
shromáždili všichni přítomní. Vyložili jsme
karty na stůl a Jirka na západě začal:
♠AK3
♥AJ1085
♦A102
♣72
♠Q1092
♥Q9762
♦J5
♣J2

„Při výnosu 2 káro stolu vezme západ J a
vrátí káro.“ Tento způsob obrany se mi docela líbil a koncovku jsem uviděl okamžitě.
„Odehraji AK v kárech, abych věděl, kdo v
nich je nebezpečný protivník. Východ je
nucen vzdát se držení v pikách. Potom odehraji AK v pikách a východ je v jednoduchém trefovo-károvém skvízu.“
„A co když kára budou u mne“, pokračoval
Jirka na západě. „Důležité je odehrát si AK v
kárech, abych věděl, kdo je drží“, pokračoval
jsem. „Potom není důležité, kdo drží piky.
Po odehrání kár si odbouchnu AK v pikách a
budu pokračovat v trefech. Jednodušší károvo-srdcový skvíz si lze jen těžko představit.“
♠3
♥AJ85
♦♣72
♠Q
♥Q972
♦5
♣J

♠J87
♥♦♣10984
♠♥K4
♦7
♣AKQ7

♠J876
♥♦Q986
♣109843

„To samé platí o trefech“, triumfoval jsem.
Jestliže zjistím, že kára drží východ, je lhostejné, kdo drží trefy. Odehraji srdce a A pik.
Při odehrání K pik mohu položit karty“.

♠54
♥K43
♦K743
♣AKQ7

19

20

♠K3
♥5
♦♣72
♠Q2
♥Q
♦♣J2

♠♥♦Q
♣10984
♠♥♦7
♣AKQ7

„Nyní je lhostejné, který z obránců drží
trefy, protože při odehrání K pik proti hrozbě
stolu v srdcích a pikách a u HH držení v
trefech a hrozbě v kárech se obrana sesype.
„A co když budu držet při rozloze 5-4-4-0
držet spolu se srdci kára i trefy“, nedal se
Jirka na západě. I mne tato myšlenka zaujala.
„Zkusme si to zahrát“, řekl jsem a rozložil
karty. Výsledek byl fatální. Po prvním zdvihu stačí vynést A pik… a západ se ocitá v
druhém zdvihu v obrovských potížích. Prozatím si odhodí káro, ale na K pik je v kaskádovém skvízu. Když si HH odehraje tu
barvu, ve které se západ vzdal držení, následuje další tlak na jeho činné karty ve zbylých
barvách, takže HH hraje 13 zdvihů.
Takže, teprve nyní mne to napadlo. Po vzetí
prvního zdvihu na 10 srdce je správné si
napřed odehrát A pik a teprve potom pokračovat malou v kárech. Přiznám se však, že
ani nyní při řešení podobných situací moje
představivost až tak daleko nesahá. 

Chaos kemp
Přemysl Posledník

Družstvo Chaosu ve složení Bahník Ondra,
Posledník Přemek), Jelínek Petr, Sigmund
Martin, Hlaváč Honza, Nulíček Vláďa vyhrálo hlavní soutěž dvanácti týmů Chaos
kempu na zámku Jemčina. Povedlo se nám
zaskočit oba favority soutěže. Acol sice
prošel soutěží neporažen, těsné výhry však
nepřinášely dost bodů. ZOO se nevzpamatovalo z porážky 6-24 v úvodním kole a vůbec
nepostoupilo do finálové skupiny.
Chaos byl v bezpečí již po prvním dni, kdy
porazil Wunderbar 25-3 a po porážce 11-19
od Acolu si další pětadvacítkou zajistil postup. Díky výtečné sérii Wunderbaru (2x 25
+ 14-16 s Acolem) bylo navíc jasné, že do
finále půjde Chaos s komfortním přenosem
36 VP ze dvou zápasů, který se nakonec
ukázal být nejvyšším v turnaji.
Ve finálové části už Chaos první místo neopustil a po výhrách 23-7 a 20-10 si vybudoval dostatečný náskok, takže nevadila ani
závěrečná prohra 14-16 s dalším medailistou, družstvem Anna K.
1. Chaos
93
Bahník Ondra, Posledník Přemek, Jelínek
Petr, Sigmund Martin, Hlaváč Honza, Nulíček Vláďa

2. Acol
84
Svobodová Pavlína, Svoboda Ota, Bahníková Eva, Bahník Petr
3. Anna K
81
Krausová Anička, Šklíba Milan, Hozda
Miloš, Vaněk Jirka, Navrátil Franta
4. Nádraží Řečany
74
Kraus Jirka, Ludvík Bohouš, Vajdová
Pavlína, Kupková Lucka, Laštovička Zdeněk
5. Cokoliv
69
Teichmann Lukáš, Žylka Kamil, Novotný
Honza, Pojman Míla

Ve finálové skupině měl Chaos zastoupení i
v družstvech Wunderbar a Cokoliv, která
sice neuspěla, ale výtečnými výsledky proti
Acolu (14-16 resp. 13-17) pomohla tomu, že
pohár zůstal doma.
Doplňující párový turnaj se konal na 9 stolech 6.7.2007. Na prvních místech se na
svých linkách umístili:
NS:
1. Bahníková – Bahník
2. Bahník O. – Posledník
3. Hozda – Vaňek
4. Ludvík – Kraus
5. Kyptová – Humpál
EW:
1. Krausová – Šklíba
2. Nulíček – Laštovička
Teichmann – Žylka
4. Svobodová – Svoboda
5. Kupková – Vajdová


66.44 %
56.94 %
54.86 %
52.08 %
50.93 %

56.94 %
5.56 %
55.56 %
54.86 %
51.85 %
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Výkonnostní
třídy
Jaroslav Hájek

V polovině prázdnin a dovolených skončila
letošní bridžová sezóna, která přinesla českému bridži dalšího dva doživotní nositele
titulu mistr. Mezi elitní experty se zařadili
Bohumír Zajíček a Jan Martynek mladší. Pro
příští sezónu jsou hned tři žhaví kandidáti.
Všichni z nové dravé vlny. Konkrétně to
jsou Petr Pulkrab, Jakub Šlemr a Milan Macura.
Také řady kandidátů mistra posílily o Aleše
Hamana, Jaroslava Holého, Vladimíra Nulíčka a dvě slečny Janu Jankovou a Pavlu
Hoderovou. Naopak Vladimír Machát o
tento titul přišel. V příští sezóně ztráta tohoto
titulu hrozí v případě nedosažení kandidátské
podmínky Jaroslavu Holému, Jiřímu Maškovi a Zdeňku Pírkovi.
První výkonnostní třídu nově získali tito
hráči: Jaroslav Chvalina, Anna Marie Černá,
Miloslav Pojman, Štěpán Harwot, Václav
Kašák, Kateřina Tichá, Josef Holakovský,
Alexandr Fischer, Magdaléna Tichá, Tomáš
Růžička, Michal Králík, František Králík,
Pavel Kučera, Alois Ježek, Jan Svoboda a
Irena Zachařová.
Druhou výkonnostní třídu nově získali Ivan
Stareček, Anna Novotná, Eva Rokosová,
Pavel Toufar, Petr Pick, Jiřina Gerhardová,

22

Jitka Kotěšovcová, Monika Kyptová, Vratislav Janko, Petra Danišová, Zoša Vyoralová,
Libuše Gerychová, Václav Kypta, Michal
Plánička, Michal Ronin, Martina Voborníková, Isabela Santusová, Wlodzimierz Zieleniec, Jakub Lahuta, Marcela Zítová, Tomáš
Kafka, Jan Škalda, Pavel Snopek, Věra Bohdalová, Jiří Dudek, Petr Šimek, Helena Picková, Helena Maternová, Jan Ručka, Hana
Dandová, Pavel Vilím, Mária Engelová a
Nelly Štáfková.
Třetí výkonnostní třídu nově získali Petr
Herrmann, Marcela Kaniová, Renata Vronská, Jiří Červenka, Adriana Vrátná, Adam
Janas, Jiří Fišer, Ondřej Gallik, Dana
Losmanová, Naďa Murmaková, Věra Bezděková, Martin Kramář, Radek Voborný, Markéta Nosková, Jiřina Jasná, Jana Vítečková,
Eva Skyvová, Miluše Svobodová, Nataša
Hadačová a Marie Klausová.
A konečně čtvrtou výkonnostní třídu letos
nové získali Jana Nachtigallová, Ivo Řezáč,
Věra Čechová, Oldřich Pokorný, Hana Jandová, Petr Mentlík, Tomáš Kasza, Edvard
Outrata, Vít Krutílek, Jiří Pernica, Milan
Homolka, Oldřich Kurka, Jan Králík, Igor
Nachtigall, Hana Špatná, Jana Pancířová,
Kateřina Gucklerová, Shely Berstein, Hana
Šaržíková, Ilona Adamírová, Zdeněk Friš,
Šárka Stejskalová, Miloslava Rokytová,
Pavel Hůlovec, Miroslava Čermáková,
Blanka Stará, Ondřej Kafka a Pavel Vlasák.
Všem patří gratulace a ovace.


Představivou obranu předvedl Michal Kopecký v rozdání 20 z prvního kola.

VC České
Budějovice
Tomáš Fořt

15.9. se konal za účasti 30 dvojic párový
turnaj VC Českých Budějovic. Za posledních 10 let je to druhá nejvyšší účast po roce
2004. A aby blýskání na nové časy nebylo
dost, proběhl turnaj i novém přiměřeně velkém prostředí. V příštím roce se dokonce
bude možné ubytovat přímo v místě hraní.
1. Hoderová – Šlemr
2. Volhejn V. – Kopecký M.
3. Jelínek Z. – Martynek ml.
4. Laštovička – Lauer
Kopřiva – Pivnička
6. Krásová – Krása
7. Jelínek P. – Píša
8. Galbavá – Galbavý
9. Maňák ml. – Vrkoč P.
10. Šídlová – Pulkrab Petr

58.93
57.49
57.28
56.25
56.25
54.67
53.98
53.43
52.95
52.75

♠J975
♥107
♦10864
♣AQJ
♠A632
♥983
♦A5
♣9743

♠KQ104
♥Q42
♦K93
♣K65
♠8
♥AKJ65
♦QJ72
♣1082

Oba v druhé, rozdával Západ.
Západ Sever
Východ
Kopecký
pas
pas
1 BT
pas
2♥
pas
2♠
pas
pas
pas
pas
pas

Jih
Volhejn
2♦
pas
kontra

Lámejte si
hlavu - řešení

pustit na stůl. Samozřejmě zahodím na druhé
srdce překážlivé eso kárové.


Julius Timar

První malá
dobrodružství

Problém 1
Julius Timar

2♦ byla transfer do srdcí. Pobídkové kontra
Volhejna změnil Kopecký na trestné. Ale na
takovou dražbu musí hráč také disponovat
skvělou obranou. Jak je vidět na první pohled, 2♠ jsou při běžném průběhu hry k neporažení. Impas pikový se jasně ukáže v
druhém kole a ani v expas trefový a snap
kára není nic převratného.
Michal vynesl desítku srdcovou, a když
držela, na dlouhou dobu se zamyslil. Pak
pokračoval trefovou dámou! Hlavní hráč nic
zlého netuše automaticky jednou propustil.
Michal nyní odehrál ♣A a pokračoval další
srdcí. Vítek stáhl třetí kolo, na které Michal
odhodil ♣J. Pak následoval trefový snap jako
porážející zdvih.
14.-16.9. proběhl turnaj šesti družstev:
1. Vojta
109
Volhejn, Z. Jelínek, Kopecký, Martynek ml.
2. Skwely tim
78
Janková, Hoderová, Frabša ml., Šlemr
3. Denisa
72
Pěkná, Píšová, Vajdová, Vozábal
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♠J8
♥53
♦9
♣9

Eva Dítětová
♠♥K97
♦1063
♣-

♠975
♥8
♦A
♣10

♠♥J106
♦Q75
♣-

V 6-ti kartové koncovce Jih nese a uhraje
4 zdvihy v BT.
Tento problém se vyskytl v rozdání hraném
17.6.2007 v Mariánských Lázních. Začneme
odehráním trefu, na který zahodíme ze stolu
káro. Pokud se Východ zbaví kára, je to
relativně jednoduché. Odehrajeme ještě káro
a zahrajeme srdce do devítky. Po stažení
kára nám Východ musí zahrát do srdcí.
Když Východ zahodí na první zdvih srdce,
umožnil mi vypracovat další srdce. Hraji
tedy srdce do krále a další srdce, kterým
pustím Východ. Ten mě už musí kárem
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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.
O pokrývání vysokých figur a vysokých
horách
V letošním roce jsem se poprvé zúčastnila
bridžového týdne ve Vysokých Tatrách. I
když termín ani počasí nebylo ideální, moc
se mi tam líbilo.

Ubytování bylo v hezkém a velikém hotelu v
Tatranských Zrubech, na strategicky skvělém místě, přímo u stanice električky. Takže
jezdit nebo chodit na výlety se dalo na
všechny strany. Turnaje se hrály každý den
večer a týden byl zakončený Mistrovstvím
Slovenska. Někteří hráči přijeli jen si příjemně zahrát a užít si krásné přírody Vysokých Tater a Mistrovství Slovenska se ani
nezúčastnili. Tomu, kdo má rád Tatry, mohu

tento týden určitě doporučit. Pár fotografií je
na http://www.bridgecz.cz/tatry07v.htm.
Následující partie je ze soutěže týmů:
Dealer Západ, ♠K6
oba v první ♥Q97
hře
♦J753
♣A982
♠A984
♠QJ7532
♥108
♥J2
♦9864
♦AK102
♣Q65
♣K
♠10
♥AK6543
♦Q
♣J10743
Jih

Západ

Sever

Východ

2♥
5♣
pas

pas
4♠
pas
kontra

pas
pas
5♥
pas…

1♠
pas
pas

Jih licitací řekl, že má velice zajímavou
rozlohu, minimálně 5–5. Západ vynesl pikové eso a pak káro, takže obrana na začátku
partie získala dva zdvihy. Hlavní hráč vytrumfoval, zůstal posledním trumfem v ruce
a zahrál trefového kluka. Co uděláte s kartou
západu – pokryjete trefového kluka nebo
nepokryjete?
Smyslem pokrytí figury je vypracovat sobě
nebo partnerovi nějakou nižší kartu. Ve
svém listě nemám žádnou kartu, která by
mohla vyrůst. Jih řekl licitací, že má alespoň
pětilist trefový, na stole je čtyřlist a já mám
třílist, takže partner má maximálně jeden
tref. A ten bude muset přidat do tohoto zdvihu, takže není šance, že by mu nějaká karta

vyrostla. A pokud má náhodou singl krále,
jako je to právě v této partii? Pokryji kluka
dámou, hlavní hráč dá eso, partner musí
přidat krále a neuděláme ani jeden trefový
zdvih. Soupeři splní svou kontrovanou partii
na vysokém stupni. Ale když nepokryji,
hlavní hráč buď dá malou kartu a partner
udělá krále nebo dá eso, partner přidá krále,
ale moje dáma je velká.
Kdo byl s námi na letním týdnu na Slapech a
zúčastnil se přednášky o pokrývání a nepokrývání figur, ten by na to jistě přišel a poznal, že to je právě ten případ, kdy se pokrýt
nemá.
A ještě jedna partie na stejné téma. Je také ze
života, z mistrovství republiky mixů. Nebyla
jsem sice u ní osobně, ale slyšela jsem o
podobné partii vyprávět.
Dealer Jih,
oba v první
hře

♠Q743
♥Q97
♦J753
♣AK

Celé rozdání vypadalo takto:
Dealer Jih, ♠Q743
oba v první ♥Q97
hře
♦J753
♣AK
♠A
♥108
♦9864
♣1089652
♠109852
♥AK6
♦AKQ
♣QJ

♠KJ6
♥J5432
♦102
♣743

Když pokryjete, uděláte jen dva zdvihy místo tří, které vám náleží.
A poučení na závěr: Nepokrývejte figuru,
když pokrytí vaší lince nemůže vypracovat
žádnou nižší kartu. 

Licitační
soutěž

♠KJ6
♥J5432
♦102
♣743

Tomáš Fořt

Jih zahájil ve Standardu 1♠ a nakonec se
zastavil na závazku 5 piků. Sedíte na Východě, partner vynáší trefu, hlavní hráč ji
bere na stole esem. Nese ze stolu dámu pikovou. Pokryjete s kartou východu nebo ne?
Je to těžké, ale nesmíte pokrýt, musíte dát
malou! Hlavní hráč má pět piků, takže partner má singl nebo chicane. Pokrytím můžete
jen srazit vašeho krále s esem, ale nemůžete
udělat nic navíc.
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Problém 1
Oba v první, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
3♠
pas
pas
?
Jih: ♠- ♥9876432 ♦8 ♣A10542
Problém 2
NS v druhé, rozdával Sever, páry.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
1♣
pas
pas
4♥
?
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Jih: ♠AQJ ♥10 ♦J93 ♣AKQ542
Problém 3
EW v druhé, rozdával Západ, páry.
Západ Sever
Východ Jih
2♥
2♠
pas
?
Jih: ♠92 ♥96 ♦1085 ♣AKJ842
Odpovědi:
Problém
4♣ kontra pas
Vozábal
Martynek ml. pas kontra pas
5♥ kontra pas
Pěkný
pas kontra pas
Čtenáři
Problém 1
David Vozábal:
4♣. Zajímavé. Druhá alternativa, nad kterou
jsem dlouze uvažoval, je pas. Vypadá to, že
soupeři mají docela dost bodů, protože partner s opravdu hodně silným listem by nepasoval, ani kdyby měl trapping pas, protože
by neriskoval, že to již na tak vysokém stupni nereopnu, to by radši zkusil 3 NT. Kontra
nedal pravděpodobně proto, že nemá srdce.
Proto hlášku 4♥ vylučuji kvůli katastrofální
kvalitě barvy. Partner lehce po mé hlášce 4♥
může jít do slemu a přitom budeme dávat
seshora 3 srdcové zdvihy. Po 4♣ máme větší
šanci, že najdeme správný závazek. A pasovat se 7–5 se mi prostě nechce, i když mám
málo bodů.
Jan Martynek mladší:
Pas, na partnera sice vychází poměrně dost
bodů, ale také bude mít dost piků (východ
neřekl 4♠). V I. hře se podle mě není kam
hnát.

Pavel Pěkný:
5♥. Tak co víme. Partner má jistě nějaké
piky, když Východ pasoval. No a partner i
Východ budou mít zhruba tak primérku,
protože oba by nejspíše se silnějším listem
něco podnikli (partner třeba 3BT). Žádný
jasný závěr z toho asi nevyplývá a osobně
budu určitě dražit 5♥, protože pasovat se 7–5
mi není vlastní.
Čtenáři:
Experti neměli jednotný názor, ale častěji
dražili. Čtenáři nejčastěji pasovali a to v
55%. Australští experti také častěji dražili a
dávali v 52% přednost 4♥. Australští čtenáři
stejně jako naši pasovali v podobném poměru 58%.
Důvody vedoucí k pasu popsal Michal Kopecký: „Nemám problém s tím reopnout
něco na 4 body, ale teď vůbec nevím, co se v
partii děje a jsem celkem spokojen, že soupeři budou hrát 3♠.“
Problém 2
David Vozábal:
Kontra. Kontra je jasné. Pokud partner nezapasuje, ale řekne 4♠, budu mít těžké rozhodování, zda zapasovat nebo říci 5♣.
Jan Martynek mladší:
Kontra. Bodová rezerva, krátkost srdcová,
sice jen tři, ale za to krásné piky – nemám
lepší hlášku než pobídkové kontra.
Pavel Pěkný:
Jasné kontra, které ukazuje hlavně body a
nechává rozhodnutí, zda hrát či bránit, na
partnerovi.
Čtenáři:
Experti jednoznačně a čtenáři v 45% volili
kontra. Pas byl zastoupen jen minimálně. To
je dobré znamení o české dražbě. Rozdání je

z druhého kola kvalifikace párů na ME v
Turecku a značná část dvojic nechala soupeře hrát 4♥, které jdou a nezkusila 5♣ bez
jedné.
Problém 3
David Vozábal:
Pas, na to, abych dal forsírující hlášku 3♣,
rozhodně nemám. To může být dobře jedině
tehdy, když má partner slušné napojení trefové, drží srdce a má další 2 rychlé zdvihy,
abychom uhráli 3 NT. Takovou vyskládanou
manš v první oželím ve prospěch toho, že až
příště řeknu 3♣, partner bude vědět, že na to
mám slušný list.
Jan Martynek mladší:
Pas, ve II. hře v týmech bych možná nějakou
akci zvažoval, ale v páráku se spokojím se
zápisem na své straně.
Pavel Pěkný:
Tak tady půjde o konkrétní dohody s partnerem. Jestli jsou teď 3♣ jen forsing na kolo a
následnou opravu do 3♠ nevezme partner
jako forsující sfitování, tak jsou 3♣ moje
volba. Ale s většinou partnerů hraji 3♣ už
jako forsing do hry, a to mi bohužel nezbude
nic jiného než pasovat, což budu ale činit jen
velmi nerad.
Čtenáři:
Opět rozdání z ME párů v Turecku, kde se
málokdo dokázal udržet. V konkrétním rozdání soupeřům jde 1♥ a nám 1♠, když partner má chicane trefovou. Byl jsem zvědavý,
kdo se zastaví u nás. A byl jsem také velmi
příjemně překvapen. Experti měli disciplinovaně pas jako jasnou volbu. A čtenáři sice
volili v 45% 3♣, ale v nadpolovičních 55%
se také přikláněli k pasu.
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Odposlechnuto
Eva Dítětová
Dražím, co mám
Na bridžovém turnaji v bavlnce odchází hráč
dříve a musí jej na poslední rozdání nahradit
úplný začátečník, který se ještě před absolvováním celého kurzu přišel podívat na
opravdový turnaj. Zatím sice o hře ještě nic
neví, ale jeho partner jej uklidňuje: „Jen
licituj, co máš v kartě a přiznávej barvu.“
Západ

Sever

pas
pas
pas
kontra

2♥
3♣
4 BT
pas

Východ Jih
1♣
pas
2♠
pas
3♥
pas
7♦
pas
pas

Jih bere výnos ♠K esem, odehrává dva vysoké trumfy, přechází ♣A do ruky a hraje kára.
Na poslední káro je ještě Západ ve skvízu
mezi srdci a piky a když zahazuje srdce,
hlavní hráč dohrává na srdce.
Když ale soupeři po partii vidí, co má Jih v
ruce volají mě, a Jih vysvětluje svou dražbu:
„Měl jsem přeci dražit, co mám. A já mám
1 tref, 2 piky, 3 srdce a 7 kár!“


Lámejte si
hlavu
Julius Timar
Problém 1

A zde je celé rozdání:
♠J8
♥53
♦9
♣9

♠A9
♥AKQ65
♦AK
♣Q1054
♠KQ108
♥J1097
♦Q10
♣KJ8

♠76542
♥8
♦J9
♣987632
♠J3
♥432
♦8765432
♣A
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♠♥K97
♦1063
♣-

♠975
♥8
♦A
♣10

♠♥J106
♦Q75
♣-

V 6-ti kartové koncovce Jih nese a uhraje
4 zdvihy v BT.


