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Ocenění pro
Samaranche

38. Bermuda
Bowl

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Známý španělský diplomat Juan Antonio
Samaranch, který vedl od roku 1980 do roku
2001 mezinárodní olympijský výbor, byl
oceněn za velký přínos pro uznání bridže
jako sportu.

Jazyková úprava

Cover Photo

Předání, které proběhlo v Madridu, byli
přítomni prezident WBF José Damiani, prezident EBL Gianarrigo Rona, prezident španělské bridžové asociace Eduardo Molero a
mnoho bridžových hráčů.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně

Juan Antonio Samaranch
se zasadil o přijetí bridže
mezi mezinárodní sporty
v roce 1999 a pronesl při
jeho
zařazování
do
Olympijského
muzea
známou větu, že „bridž
je sport a jako takový má
místo zde mezi ostatními
olympijskými sporty.“


Neprodejné
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22 týmů v každé ze tří kategorií bojovalo
začátkem října o nejatraktivnější bridžové
trofeje mistrů světa. Osm nejlepších z kvalifikací postoupilo do čtvrtfinále, kde dále
hráli vyřazovacím způsobem.
Postup USA a Itálie se očekával, ale překvapilo vyřazení minule stříbrného USA 2 a
Polska. Také předposlední místo Kanady
bylo zklamáním. Naopak Švédsko, které se
po první třetině mistrovství pohybovalo na
konci tabulky, ukázalo obrovskou morální
sílu a dostalo se až do postupové skupiny. O
obrovské smůle mohou hovořit další favorité
Brazilci, které od postupu dělilo jen 1/2
bodu.

Tabule s výsledky

Kvalifikace Open (Bermuda Bowl):
Pořadí Družstvo
VP
1. Itálie
375
2. USA 1
362
3. Holandsko
349.5
4. Norsko
348
5. Austrálie
342
6. Švédsko
332
7. Čína
331
8. Jižní Afrika
326.5
9. Brazílie
326
10. Japonsko
323
11. USA 2
321
12. Polsko
320
13. Indonésie
312
14. Egypt
311
15. Argentina
301
16. Thajwan
299.5
17. Irsko
293.5
18. Pákistán
292
19. Indie
285
20. Nový Zéland
268
21. Kanada
263.5
22. Trinidad a Tobago
215.5
Z kvalifikace 22 družstev žen (Venice Cup)
postoupili do čtvrtfinále:
Pořadí Družstvo
VP
1. USA 1
400
2. Německo
383
3. Čína
382

4.
5.
6.
7.
8.

USA 2
Francie
Egypt
Kanada
Anglie

Již ve čtvrtfinále došlo k prvnímu velkému
překvapení, když Jižní Afrika vyřadila favorizované Italy.

358
354
344
343
342

Z kvalifikace 22 družstev seniorů postoupili:
Pořadí Družstvo
VP
1. Kanada
391
2. Polsko
368
USA 2
368
4. Francie
365
5. Itálie
363
USA 1
363
7. Brazílie
351
8. Indonésie
346

Itálie – Jižní Afrika
USA 1 – Austrálie
Švédsko – Holandsko
Norsko – Čína

167 – 184
216 – 124
107 – 274
208 – 116

Zlato — Boye Brogeland, Glenn Groetheim,
Geir Helgemo, Tor Helness, Erik Saelendsminde, Ulf Tundal.
Stříbro — Steve Garner, George Jacobs,
Ralph Katz, Zia Mahmood, Michael Rosenberg, Howard Weinstein.
Bronz — Ton Bakkeren, Huub Bertens,
Sjoert Brink, Bas Drijver, Bauke Muller,
Simon de Wijs.

Také v semifinále udržela Jižní Afrika s
druhým z velkých favoritů krok, ale nakonec
jen těsně nepostoupila dál.

Další dvě zlaté medaile za ženy a seniory ale
USA získaly.

USA 1 – Jižní Afrika
Holandsko – Norsko

207 – 199
248 – 278

Finále žen:
USA 1 - Německo

A finále Bermuda Bowl:
USA 1 – Norsko

245 – 334

Sestava mistryň světa: Jill Levin, Irina Levitina, Jill Meyers, Hansa Narasimhan, Debbie
Rosenberg, JoAnna Stansby.

Norsko vítězilo prakticky v každé šestnáctce,
stále zvyšovalo svůj náskok a nakonec získalo nejcennější trofej. Tak se Norové konečně
po druhém místě v Chile 1993, třetím v
Tunisu 1997, druhém v Paříži 2001 a třetím
v Monaku 2003 dočkali i zlata.

Finále seniorů:
Indonésie – USA 2

242 -158

127 – 205

Mistři světa seniorů jsou Roger Bates, Grant
Baze, Bart Bramley, Rose Meltzer, Alan
Sontag, Lew Stansby.
Ve finále Transnational týmů se utkali:
Zimmermann – Rusko
103 – 99

A kdo jiný by mohl kvalifikovaněji ukončit
kvalifikace, než známý terminátor Arnold
Schwarzenegger. Ten navštívil mistrovství
ovšem v nové roli guvernéra státu Kalifornie
a zúčastnil se zde tiskové konference o
Olympiádě.
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Zlatí Norové
Medailisté mistrovství světa tedy jsou:
Vítězové Transnational
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Zlato:
Michel Bessis, Thomas Bessis, Fulvio Fantoni, Franck Multon, Claudio Nunes, Pierre
Zimmermann.
Stříbro — Cezary Balicki, Alexander Dubinin, Andrei Gromov, Victoria Gromova,
Tatiana Ponomareva, Adam Zmudzinski.
Bylo to neuvěřitelně těsné vítězství. Zápas
rozhodovala až poslední partie, před kterou
ještě Rusové (a Poláci) vedli. V něm se
Zimmermann zastavil na 3♠, zatím co na
druhém stole soupeři vydražili hru a padli za
200.

Angličanky na druhém stole poněkud nezvládly licitaci a zastavili se příliš nízko.

Rozdání 26, rozdával Východ, oba v druhé.
♠AKQ983
♥A7
♦♣AJ732
♠J5
♠764
♥K843
♥J10952
♦A10763
♦KJ98
♣64
♣K
♠102
♥Q6
♦Q542
♣Q10985

Západ Sever Východ
pas
pas
2♠
pas
pas
4♣
pas
pas
pas
pas

Jih
pas
3♣
4♠

Po silném dvoutriku, který se opravdu asi
hraje již jen v Anglii, byly 3♣ negativka.

Závazek je ve skutečnosti velice šťastný.
Sever nemá přechod na stůl a tak musí hrát
trefy shora. I kdyby se pokusil dostat na stůl
na zahrání trumfového impasu třetím kolem
piků, Západ nepřebije a tak hlavní hráč jistě
impas hrát také nebude.

Domácí v bridžorámě již počítali tučný bodový zisk, ale někdy vše nedopadne podle
očekávání. Rhona Goldenfield vynesla do
partie ♥J. Hlavní hráčka položila ♥Q a Michelle Brunner propustila! Číňanka radostně
přijala tento dar a zaimpasovala trumfy, aniž
by měla stín podezření, že jde o dar danajský. Ztráta 13 IMP místo zisku 17 IMP.

Velká cena
Prahy
Tomáš Fořt

O víkendu 12.-14.10.2007 proběhl turnaj
velké ceny Prahy. V párovém turnaji 53
dvojic se na čele umístili:
1. Macura - Volhejn
2. Vozábal - Zadražil
3. Vachtarčík - Žylka
4. Hoderová - Janková
5. Martynek - Martynek
6. Bahník - Bahníková
7. Galbavý - Medlín
8. Svobodová - Vondřich
9. Kopřiva - Pokorná
10. Kopecký - Šlemr

64.62
63.50
63.44
59.54
57.24
55.68
55.00
54.96
54.92
54.76

Podívejme se ale, co se přihodilo v zápase
žen domácí Číny s Anglií.
Západ Sever Východ
Brunner Liu
Goldenfield
pas
pas
1♣
pas
pas
2♠
pas
pas
3♣
pas
pas
5 BT pas
pas
pas
pas
Zajímavých rozdání bylo mnoho. V tom
následujícím hráči v několika čtvrtfinálových zápasech vydražili 7♣ ze Severu.

Jih
Wang
pas
1♦
2 BT
4♣
7♣

V oblíbených čínských systémech je 1♣
silný a 1♦ negativní. 5 BT byl pokus o velký
slem, který Wang přijala vzhledem ke svému
pětilistu.
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Paul Chemla také viděl tuto možnost obrany
a vyprávěl o ní Sabine Auken. Ta se jej zeptala, zda někdo přišel na tuto obranu při
hře. „Ne nikdo,“ odpověděl Chemla se
skromností jemu vlastní, „Já jsem nehrál.“ 
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Medailisté

V turnaji 10 týmů pořádaných švýcarským
systémem byli nejúspěšnější:

1. P.S.
166
Vozábal, Zadražil, Šlemr, Kopecký, Vajdová
2. SILESIA
142
Stachowski, Drabczyk, Osadnik, Radomski
3. Howkie Powkie
139
Jelínek P., Dudková, Černá, Petrásek
4. WP
136
Lauer, Doubravský, Zouchová, Fládr
5. DEBAKL
133
Laštovička, Schulzová, Suchá, Mokrán
Občas jsem si nebyl jistý, zda do turnaje
nezabloudila partie z guláše. Například hned
partie 1 z druhého kola byla z těch, o kterých
probíhaly bouřlivé diskuse.
♠8743
♥1072
♦QJ94
♣42
♠AJ1052
♥AJ8654
♦10
♣5

♠KQ6
♥KQ93
♦8632
♣Q3

Západ
Rubač

Sever
Fořt
pas
rekontra pas
3♥
pas
kontra pas
pas
kontra

Východ
Rubačová
1♦
pas
pas
4♥
pas…

Jih
Dítětová
kontra
3♣
4♣
pas

Tomáš Fořt

Pondělí 22.10., 8 dvojic
1. Tokárová L. – Zlacký
2. Krása O. – Píša
3. Suchá – Mokráň
Popelišová – Popeliš
5. Lóňay – Ochvat

SK
CZ
SK/CZ
SK
SK/CZ

66.67 %
58.93 %
53.57 %
53.57 %
48.21 %

Týmovému a párovému mistrovství Slovenska předcházel bridžový týden. A protože se
oboje konalo ve Vysokých Tatrách, spojilo
mnoho zahraničních účastníků bridž s turistikou. Tomu také odpovídala účast v prvních
dvou večerních párových turnajích.

Úterý 23.10., 8 dvojic
1. Ochvat – Šlachta
2. Tokárová L. – Zlacký
3. Krása O. – Píša
4. Piela – Sagan
5. Popelišová – Popeliš

CZ
SK
CZ
PL
SK

57.38 %
51.79 %
51.31 %
49.76 %
49.17 %

Středa 24.10., 16 dvojic
1. Dula – Henc
2. Dítětová – Fořt
3. Tokárová L. – Zlacký
4. Vajdová – Vozábal
5. Rinon – Tulvanen

SK
CZ
SK
CZ
FIN

59.34 %
57.97 %
55.77 %
55.22 %
53.85 %

Mistrovství
Slovenska

Partnerka po zahájení Východu pravé 1♦
nalicitovala, že má silný list a přesně 10
zdvihů na dlouhých trefech. Když jí Západ
ještě 4♣ trestně okontroval, těšil jsem se na
Severu na top. Hráčka na Východě však
neposlechla svého partnera a z kontra utekla
do 4♥. Také já jsem si zhodnotil svá kára
spíše do obrany a varoval jsem svým kontrem, že do 5♣ nemám ani zdvih. Jak se
ukázalo, měl jsem dva, ale naopak do srdcového závazku jsme mohli stáhnout maximálně dvě esa. 16% za rozdání nebylo příliš
mnoho, ale i tak to bylo zhruba o 16% více,
než jsem čekal.

♠9
♥♦AK75
♣AKJ109876

Ve středu a čtvrtek pak ještě probíhala skupinovka jednotlivců, kde však většina hráčů
nevyužila možnost střídání a hrála v pevných
dvojicích.
Pohled z pokoje hotelu

Sever pasoval a na některých stolech Východ zahajoval slabým BT, na který často
přicházelo kontra. Bohužel, když občas
spekulativně vydržel v kontru Západ, utekl
Sever. Škoda, mohlo by to být bez šesti. I na
našem stole probíhala ostrá, když ne zcela
přesná dražba.

Ubytování bylo v pěkných pokojích, stravování velmi dobré a personál na naše poměry
až neuvěřitelně nefalšovaně přívětivý. I když
některé maličkosti by se jistě také daly vylepšit. Například bar v hale zavíral pravidelně v 2200, takže kdo si chtěl po turnaji dát
ještě kávu nebo posedět u skleničky a rozebírat partie, měl smůlu. Ale to byly opravdu
jen drobnosti, které nemohli pokazit celkový
dojem z povedené akce.

Nejlepší junioři Vlachová – Barnet
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Skupinovka jednotlivců, 23 účastníků
1. Piela – Sagan
PL
2. Ochvat – Tatranský
CZ/SK
3. Tokárová L. – Zlacký SK
4. Dítětová – Fořt
CZ
5. Suchá – Mokráň
CZ/SK

113
113
107
99
95

Posledním předmistrovským turnajem byl
páteční blesk družstev, kde již hrála většina
zahraničních účastníků.

Blesk 13 družstev
1. STS Chvojkovice
CZ
63
Vajdová – Vozábal, Dítětová – Fořt
2. Repicha
PL
56
Ropska-Chrost, Gabrys – Niedbach
3. Rimon
FIN
54
Honkavuori – Honkavuori, Rimon –
Tolvanen
4. Trenčín
SK/CZ
53
Suchá – Mokráň, Tatranský – Velčko
5. Lech29
PL/SK
52
Hugiel – Hugiel, Mucha – Smejkal

Párové mistrovství Slovenska, 52 dvojic
1. Stefaniuk – Skuciński
PL
59.62
2. Tomčáni – Velecký
SK
59.21
3. Quinn J. – Quinn S.
USA
58.94
4. Dítětová E. – Fořt
CZ
58.62
5. Hugiel I. – Hugiel L.
PL
58.12
6. Ochvat – Rezek
CZ/SK 57.81
7. Drabczyk – Stachowski PL
57.75
8. Honkavuori – Honkavuori FIN
56.92
9. Krása O. – Píša
CZ
56.88
10. Vajdová P. – Vozábal CZ
56.04

Štrbské pleso stálo za návštěvu
Z pokoje jsme měli výhled přímo na Gerlach

Mistrovství dvojic se zúčastnilo 52 párů z
šesti zemí. Kromě domácích, zde bylo i 12
dvojic z Polska, 6 dvojic z Čech a 3 jednotliví čeští hráči hrající se Slováky, po dvou
párech z Finska a Rumunska a dokonce
jedna dvojice známého jména z USA. Tedy
velmi slušná zahraniční účast. Přání Edy
Veleckého, aby v první desítce byly tři slovenské dvojice, se však letos ještě nesplnilo.
I to však svědčí o úrovni turnaje i bridžového týdne, které všem doporučuji.

V pátek a neděli se pak hrály týmy.
Mistrovství Slovenska týmů, 22 družstev
1. Urzy
RO
180
Tulbu – Bartla, Fulop – Nadas
2. Trenčín
SK
160
Suchá – Mokráň, Tatranský – Velčko
3. Halinka
PL
158
Swiech – Piwowonski, Piela – Sagan
4. STS Chvojkovice
CZ
155
Dítětová – Fořt, Vajdová P. – Vozábal
5. Boroš
SK
149
Boroš – Munka, Lohay – Ploscica
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Úroveň hry na Slovensku stále roste. Kromě
tradičních center v Košicích, Michalovcích a
Bratislavě byli vidět i hráči z dalších měst.
Pozitivní byl i evidentní vzestup mladých a
jejich zájem o hru. Na mnoha hráčích mimo
špičku byl však také znát nedostatek praxe a
hlavně málo odehraných těžkých soutěží, ať
již domácích nebo zahraničních.
Protože jsem nestihl sehnat žádné rozdání v
podání domácích, ukáži alespoň jedno naše z
vedlejšího párového turnaje.
Rozdání 1 ze středečního turnaje párů.
♠Q84
♥J863
♦AK107
♣106
♠A102
♠J
♥AQ
♥K107542
♦953
♦Q862
♣AKQ97
♣85
♠K97653
♥9
♦J4
♣J432
Vydražili jsme 4♥ z Východu. Soupeři vynesli ♦J převzaté králem, odehráli ještě eso a
pokračovali malým kárem. Eva Dítětová
však sehrávala ostražitě. Položila jen osmičku, a když soupeři zahráli pik, vzala a zkusila vytrumfovat. Poté co Jih nepřiznal hned
na první srdce, následoval pik snap, stažení
kára, přechod na stůl dalším trumfem a opět
zkrácení pikem na K10 za J8. Na závěr stačí
již jen přechod trefem na stůl a hraní trefů.
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Kvalifikace na
přebor IMP
Tomáš Fořt

O víkendu 3.-4.11. se v restauraci u Kosteleckých Černé za Bory odehrál další ročník
kvalifikace na IMP přebor republiky. Je
velká škoda, že účast byla tentokrát oproti
minulým letem jen poloviční, protože jde o
soutěž zajímavou a dobře obsazenou.
1. Krása – Pulkrab
2. Martynek – Šlemr
3. Frank – Nulíček
4. Dítětová – Vajdová
5. Bahníková – Bahník
6. Tichá M. – Vachtarčík
7. Frabša – Zajíček
8. Baláš – Martynek sen.
9. Fořt – Šklíba
10. Kopecký – Macura
11. Teichmann – Žylka
12. Diblík – Navrátil
13. Horáček – Škalda
14. Haman – Pivnička
15. Hoderová – Janková
16. Laštovička – Stupka
17. Rokosová – Vyoralová

1,523
1,038
1,017
0,441
0,394
0,307
0,153
0,000
-0,081
-0,210
-0,297
-0,333
-0,333
-0,528
-0,556
-0,667
-2,015

Prvních 12 dvojic postupuje do finále. O
konečném pořadí na 12./13. místě dle propozic rozhoduje los.
Podmínky v hrací místnosti byly podobné
jako v minulých letech. První kolo se odehrálo v chladu, i když pan majitel po připo-

mínkách hráčů na druhé a třetí zatopil. Trochu mystický rozměr dodávalo některým
zahráním i šero v místnosti. Naopak o zábavu nebyla nouze. Zvláště když si odpoledne
a večer přišli do hrací místnosti místní štamgasti na velkoplošné televizi sledovat fotbalovou ligu. Prý se zde ale již další soutěže
hrát nebudou, protože pro pana majitele
nepředstavují bridžisté, nyní již nekonzumující alkohol, žádný velký kšeft. Přesto ale
byla úroveň hry dobrá a partie dramatické.
Zde je jedna z nich.
Rozdání 11, 3. kolo, oba v první, rozdával S.
♠762
♥Q43
♦104
♣98754
♠AK8
♠Q943
♥AK
♥109762
♦A9652
♦K73
♣A102
♣8
♠J105
♥J86
♦QJ8
♣KQJ8
Západ, který ukázal velmi silný pravidelný
list, sehrával na skoro všech stolech 3 BT.
Jen na dvou stolech zvolili EW 4♥, které
mají výrazně větší šanci na splnění. Ale i na
stolech, kde se hrály 3 BT, plnili hráči většinou +2. Sever totiž z listu bez hodnot vynášel na partnera a to nekončilo dobře. Pavlína
Vajdová dokonce splnila 3 BT +3. To jde,
pokud soupeři neničí kárové přechody.
Hlavní hráč odehraje dvě srdce, čtyři piky a
vyrazí soupeřům poslední srdci.

♠♥♦104
♣9875
♠♥♦A965
♣A10

Letní týden
na Slapech
♠♥97
♦K73
♣8

Eva Dítětová

♠♥♦QJ8
♣KQJ

Odpoledne byla volná nebo probíhaly přednášky na téma „Markování“, „Na figuru
figura“ a „Tajemné hieroglyfy“ (luštění
licitačních sledů). Zbylo tedy i dost času na
další aktivity, jako velmi úspěšné sbírání hub
nebo výlety do nádherné okolní přírody.

Pak sebere tref, přejde károvým králem na
stůl a na dvě srdce skvízuje Jih mezi trefy a
káry.
Jen na dvou stolech vynesl Sever ♣9 a na
obou závazek 3 BT pak spadl dvakrát. Trefový výnos je zřejmě správný i teoreticky.
Při takové bodové síle soupeřů je nutné
vynášet aktivně, protože pokud netrefíme
správnou barvu, na opravný pokus již asi
znovu čas nedostaneme.

Letní bridžový týden na Slapech jsme zahájili rautem s jednohubkami a šampaňským
a tentokrát jsme jej uzavřeli opékáním prasátka.

Kromě nás bránili závazek po trefovém
výnosu také Baláš a Martynek starší. Hlavní
hráč zkusil srdcové AK, zda nespadne QJ,
ale když tato přídavná šance nevyšla, soustředil se na piky. Odehrál AK a sledoval, co
se děje. Soupeři však perfektně vytvářeli jiný
obraz o partii. Jirka Baláš namarkoval sudý
počet piků a Honza Martynek zahodil ♠5 a
do druhého kola ♠J. Taková souhra přinesla
výsledek. Hlavní hráč zahrál v třetím kole do
devítky a soupeři stáhli své porážející zdvihy.
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Další novinkou byly
pravidelné populární ranní rozcvičky
pod vedením zkušené
instruktorky
Libušky Paříkové.

Výsledky turnajů
Neděle večer, úvodní, 22 dvojic
1. Petrovští
2. Březinová – Ronin
3. Pick – Zieleniec
4. Grosmanovi
5. Dohnálek – Fořt
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67.05 %
66.59 %
65.91 %
61.14 %
60.23 %

2. Roninová – Dítětová
3. Petrovští
4. Kulišanovi
5. Pick – Zieleniec

Pondělí ráno, jackpot, 17 dvojic
1. Petrovský – Fořt
2. Kulišanovi
3. Pokorná – Grosman
4. Damsová – Prassová
5. Zieleniec – Dohnálek
Březinová – Roninová

69.29 %
62.14 %
60.06 %
58.93 %
58.57 %
58.57 %

Bohužel, pondělní ranní turnaj byl poslední,
který si s námi Zdeněk Grosman zahrál.
Hlavní párový turnaj, 21 dvojic
1. Čechovi

66.00

65.93
62.78
60.19
59.03

4. Březinová – Ronin
5. Roninová – Dítětová

60.56 %
60.28 %

Čtvrtek ráno, jackpot, 16 dvojic
1. Fořt – Petrovský
2. Čechovi
3. Pokorná – Petrovská
4. Tomčíková – Paříková
5. Langerová – Vyskočilová

73.30 %
64.77 %
61.65 %
59.94 %
57.67 %

Pátek večer, vedlejší 22 dvojic
1. Tomčíková – Pick
2. Ronin – Zieleniec
3. Březinová – Roninová
4. Petrovská – Čechová
5. Kulišanovi

Vítězové dvoukolového hlavního turnaje
Květa a Jára Čechovi

Úterý ráno, jackpot, 16 dvojic
1. Pokorná – Petrovský
2. Gerychová – Pick
3. Liegertová – Čech
4. Kulišanovi
5. Vronská – Večerková

72.40 %
62.66 %
58.77 %
57.14 %
56.49 %

Středa ráno, jackpot, 17 dvojic
1. Rokosová – Paříková
2. Kulišanovi
3. Langerová – Novotná
4. Petrovská – Fořt
5. Čechová – Petrovský

64.94 %
62.66 %
62.01 %
58.57 %
56.17 %

Středa večer, vedlejší, 21 dvojic
1. Pokorná – Tomčíková
2. Kulišanovi
3. Dohnálek – Fořt

63.38 %
61.94 %
60.86 %
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64.77 %
64.55 %
64.09 %
63.64 %
62.27 %

Ani večerní rozbory partií nebyly bez půvabu
Guláš, 18 dvojic
1. Kulišanovi
2. Petrovští
3. Krajícovi
4. Rokosová – Picková
5. Roninová – Březinová

73.86 %
58.24 %
57.95 %
57.10 %
55.68 %

Pátek ráno, jackpot, 17 dvojic
1. Březinová – Roninová
2. Pokorná – Pick
3. Dítětová – Fořt
4. Kulišanovi
5. Paříková – Liegertová

68.57 %
64.61 %
61.69 %
59.29 %
53.93 %
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V pátek jsme také oslavili narozeniny
Hany Kynclové

Sobota ráno, jackpot, 17 dvojic
1. Petrovští
2. Pokorná – Čech

70.71 %
65.00 %

3. Paříková – Gerychová
4. Tomčíková – Čechová
5. Dvořáková – Krebsová

63.57 %
59.74 %
57.14 %

Další fotografie a kompletní výsledky všech
soutěží jsou uvedené na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/Slapy07.htm
Protože se nám v
hotelu
Hladina
líbilo, objednali
jsme předběžně
stejný termín i na
příští rok. Těším
se s vámi nashledanou letos na
Silvestra na Malé Skále 27.12.2007-1.1.2008
a příští rok na některé z dalších akcí:
• Horní Bradlo - Velikonoce - 19.-24.3.
• Slapy - hotel Hladina - víkend 1.-4.5.
• Malá Skála - 28.6.-5.7.
• Slapy - hotel Hladina - 23.-30.8.
• Silvestr - 27.12.-2.1.

Sobota odpoledne, závěrečný 12 dvojic
1. Kadeřábková – Němcová
65.00 %
2. Tomčíková – Pokorná
62.27 %
Petrovští
62.27 %
4. Březinová – Roninová
58.64 %
5. Těšíková – Vlasák
54.55 %

Alena a Mario Petrovští

Po turnaji jsme rozdali ceny za turnaje a
absolvovali náročné závěrečné prasátko.

Absolutně nejlepším účastníkem týdne se
stal Mario Petrovský a hráčkou Alena Petrovská.
Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Petrovský Mario
323
2. Kulišan Jiří
250
3. Fořt Tomáš
202
4. Čech Jaroslav
192
5. Pick Petr
178
6. Zieleniec Wlodzimer
143
7. Ronin Michal
109
8. Dohnálek Jaromír
93

Hráčky:
1. Petrovská Alena
2. Kulišanová Jarmila
3. Pokorná Jana
4. Roninová Renáta
5. Březinová Jana
6. Tomčíková Zdena
7. Čechová Květuše
8. Paříková Libuše

258
250
247
208
197
178
166
162

A ještě alespoň jedno z mnoha zajímavých
rozdání. V druhém kole hlavního párového
turnaje sehrával Jaromír Dohnálek 4♠.
♠7
♥A92
♦KJ1092
♣KJ43

král nevypadl, pokračoval třetím kolem.
Východ vzal a vrátil tref do namarkovaného
esa partnera, který pokračoval dalším trefem.
♠♥9
♦KJ109
♣J

♠J86
♥♦A84
♣-

Zdá se, že stále vše závisí na uhodnutí kár.
Jaromír ale odehrál ještě dvě kola trumfů, na
která zahodil ze stolu kára. Když pokračoval
třetím kolem, dostávali se soupeři do nepříjemných odhozů mezi káry, trefy a dokonce i
srdci. Závazek tak splnit bez nutnosti hádat
kára a pěkných pár bodů bylo doma.

♠AJ108632
♥3
♦A843
♣2
Nejlépe umístěnou absolventkou bridžových
kurzů se stala již potřetí Libuška Gerychová
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Soupeři vynesli srdce a Jaromír rozehrál
trumfy. Soupeř vzal dámou a pokračoval
srdcí. Hlavní hráč zahrál ještě piky, a protože
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Renata Roninová musela kára hádat, protože
vydražila kárový slem. Uhodla a tak získala
na partii čistý top. 

Individuál, 20 hráčů
1. Dudková
2. Macura
3. Svoboda O.
Bahník Š.
5. Šklíba
Kraus
7. Baláš
8. Bahník M.
9. Jelínek P.
10. Wachnowski
Holý

Perníkový
tref
Tomáš Fořt

Opět v prostředí pardubického Ideonu se
konal jubilejní 40. Perníkový tref. Státní
svátek v pátek 28.9. umožnil tentokrát odehrát více soutěží a hráči toho využili a přijeli
v hojném počtu nejen z Čech, ale účastnili se
i hráči ze Slovenska, Polska, Holandska a
Izraele.

Perníky byly letos téměř pro každého
Úvodní párový turnaj IMP,
28.9.2007, 30 dvojic
1. Bahník Š. – Holý
BKP-KRA 2.40
2. Křivánek – Netuka
UST-TEP 1.54
3. Kopecký M. – Macura TRU-ROZ 1.15
4. Góra – Sejud
POL 0.98
5. Janková – Šlemr
TRU-BKP 0.73
6. Kraus J. – Ludvík
PAR 0.71
7. Andrzejewski – Smaza HER-POL 0.69
8. Bahníková – Bahník P.
BKP 0.67
9. Pogodziński – Wachnowski POL 0.60
10. Novotný J. – Pojman
PAR 0.54

Druzí v úvodním turnaji IMP
Hlavní párový turnaj o Perníkový tref
29.9.2007, 57 dvojic
1. Bahníková – Bahník P.
BKP 59.47
2. Jeleniewski – Wachnowski POL 58.70
3. Kopecký – Macura
TRU-ROZ 58.41
4. Formánek – Habětínek
PAR 57.44
5. Krásová D. – Krása j.
BKP 56.62
6. Dítětová – Baláš
BKP 56.04
7. Křivánek – Netuka
UST-TEP 55.63
8. Novotný J. – Pojman UHR-PAR 55.16
POL 55.06
9. Pogodziński – Poslednik
10. Fořt – Jelínek Z.
PAR-BKP 54.78

Vítězové hlavního párového turnaje
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60.63 %
58.75 %
56.25 %
56.25 %
55.63 %
55.63 %
54.38 %
53.75 %
53.13 %
50.63 %
50.63 %

Týmy,
28. a 30.9.2007, 15 družstev
1. Ilanka Polska
163
Jeleniewski – Wachnowski, Pogodzinski
– Posledník
2. ACOL
161
Bahníková – Bahník P., Medlín J.j. –
Svoboda O.
3. Eso
151
Polanský – Winter, Haman – Pivnička
4. Cepisek
150
Kořínek – Maňák, Šidlova – Pulkrab
5. Bax
147
Ertner – Ertnerová J., Horáček – Škalda
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Stříbrný tým

Partie 26 z druhého kola párového turnaje.
♠Q9765
♥A863
♦3
♣KQ8
♠K102
♠3
♥♥J952
♦KJ87
♦A109542
♣A107654
♣J2
♠AJ84
♥KQ1074
♦Q6
♣93
Západ

Sever

2♣
pas

4♦
pas

Východ Jih
pas
1♥
pas
4♥
pas

Ze Severu nejdou 4♥ splnit, ale z Jihu to jde
i po nepříjemném pikovém výnosu.
I když první zdvih ♠2, ♠5, ♠3, ♠4 vypadá
kouzelně, stojíme po něm zdánlivě před
neřešitelným dilematem. Vytrumfujeme-li,

odevzdáme pik, dvě kára a tref. Nevytrumfujeme-li, má západ dva vstupy, aby poslal dva
pikové snapy.
Ale řešení existuje. Musíme se zachovat
trochu jako chytrá horákyně. Trumfneme jen
třikrát a zahrajeme pik ze stolu. Západ pak
musí propustit, my vezmeme esem a vrátíme
malý pik, čímž piky vypracujeme.
V praxi je zde ale další problém, jak trumfnout třikrát a zůstat na stole. Letmý pohled
do karet soupeře by nás dovedl k řešení
zahrát hned v prvním kole ze stolu impas
srdcový do desítky, ale bez věšteckých
schopností zahrajeme jistě napřed do dámy.
Nyní nezbývá než hrát do esa a pak teprve
do desítky. Z ruky ale pik hrát nemůžeme a
tak zahrajeme trefový expas.

Samozřejmě, pokud by měl ♣A Východ řeší
situaci včasné zahrání kára a přestřižení
komunikace. Ale po trefovém zásahu je
pravděpodobnější, že bude trefové eso u
Západu.
Mnoho zajímavých rozdání přišlo i v turnaji
týmů. Toto je jedno z nich. Na obou stolech
vydražili hráči 4♥, ale ani jeden z nich je
nesplnil.
♠1062
♥AK106
♦KQ
♣K1063
♠QJ98
♥♦A765
♣AJ952
♠AK53
♥J8752
♦942
♣4

♠Q976
♥8
♦3
♣KQ8
♠K10
♥♦KJ87
♣A107

♠74
♥Q943
♦J1083
♣Q87

♠♥J
♦A109542
♣J2
♠AJ8
♥K7
♦Q6
♣93

Západ je v koncích. Pokud propustí, hrajeme
podle plánu pik. Pokud vezme, může poslat
jen jeden snap od originálu. Když přepustí
partnera na káro, aby trumfnul, zahodíme
druhé káro v ruce na tref.

Západ
1♦
3♦
pas

Sever
kontra
3♥
pas

♠6
♥K106
♦K
♣K106
♠J9
♥♦765
♣J952

♠6
♥K10
♦♣10
♠♥Q94
♦J103
♣Q8

♠K5
♥J875
♦94
♣Je velmi snadné přehlédnout problém s tempováním. Nesmíme odehrát ♥K, a k cíli
nevede ani netrumfovat, odehrát kára a zahodit pik na trefového krále. Přecházením do
ruky na kárový snap si vyčerpáme trumfy a
až se dobere Východ na ♥Q, zkrátí nás posledním kárem.

Správná cesta je odblokovat ♦K, zahrát ♥10
a odevzdat tempo, dokud nám soupeř nemůže uškodit. I když vrátí trumf, což je nejlepší,
co může udělat, zůstaneme v ruce, přebijeme
káro, shodíme na tref pik a bez problémů se
dostaneme do ruky na dotrumfování před
odehráním piku.

Východ Jih
2♦
2♥
pas
4♥
pas

Existuje ale ještě
jedna cesta. V osmikartové koncovce uvedené výše,
odehrajeme kárového a trefového
krále a úmyslně se
zkrátíme
snapem
trefu a přebijeme
káro.

Na jednom stole měl ale Jih šanci svůj závazek splnit. Výnos ♠Q vzal hlavní hráč esem a
hned zahrál tref. Západ vskočil esem a odehrál ♦A. Pak pokračoval malým pikem.
Hlavní hráč vzal na stole desítkou a nyní už
se zdá vše snadné. Pokud jsou trumfy 3–1,
není již žádný problém. Hlavní hráč tedy
hraje ♥A a ukazuje se, že je ještě třeba bojovat.
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♠J9
♥♦7
♣J9

♠♥Q94
♦J
♣-

♠K
♥J87♦♣Další tref ze stolu přebijeme a odejdeme
pikem. Východ jej musí přebít a pak je nucen vynést do srdcí stolu. Při drobném zaváhání Východu by tato sehrávka fungovala, i
kdybychom v ruce měli místo krále malý
pik. Ve skutečnosti by se pak ale mohl Východ také zkrátit snapnutím trefy malým
trumfem a na pik by se v koncovce dostal
jeho partner.

Nejlepším hráčem víkendu se stal Milan
Macura a získal kromě poháru i obří perníkový tref.

Milan Macura


Partie z
pražské ligy
Jiří Kopřiva

Tuto partii jsem hrál v minulém ročníku
pražské ligy. Licitace nebyla nejlepší a tak
nehrajeme ideální závazek 6♣., ale 6♥.
♠A
♥AKQ64
♦A107
♣KJ93
Západ
1♥
2♠
3♠
6♥

♠64
♥J9
♦J9862
♣AQ54
Sever
1♠
pas
pas
pas

Východ
kontra
3♦
4♥
pas

Jih
pas
pas
pas
pas

Výnos přišel ♠K, a pokud budou trumfy
aspoň trochu příznivě, pak by normálně byla
obrovská šance splnit na opakovaný kárový
impas. Jenže na N přišel zásah a pravděpodobnost, že má obě kárové figury je daleko
větší, než že jsou dělené. Co s tím? Začal
jsem od trumfů. Nejprve k J na stole a zpět k
vysoké figuře v ruce. Oddechl jsem si, když
se podělily a pokračoval jsem dalším vysokým trumfem. N neznal a zahodil pik, já se
stolu káro. Na další vysoký trumf N opět pik
a já opět káro. Nyní hraji trefy. Nejprve K, J
v ruce a třetí tref na stůl. N opět nezná a
zahazuje další pik. Nyní přichází kritický
moment, kdy se musím rozhodnout, jestli
budu hrát opakovaný kárový impas, nebo na

něco jiného. Vracím se k analýze licitace. N
zasáhl pikem a N-S mají dohromady 10 piků
na lince. Nejpravděpodobnější rozloha piků
je 6–4, neboť při 5–5 by se asi S po kontru
ozval nějakým blokem a při 7–3 by asi razantněji dražil N. Jih už ukázal 4♥, 3♣, asi
má 4♠ a tedy jen 2♦. Není tudíž třeba hrát
impas okamžitě a mohu stáhnout poslední
tref. Jih bez problémů zahazuje pik a sever
po chvíli přemýšlení pikovou 10. Nyní již je
téměř jisté, že původní rozloha N byla 6-2-32 s oběma mariáši, protože kdyby neměl celý
mariáš karový, skoro jistě by skočil na 2♠.
Zbývá tedy jen technicky dokončit sehrávku.
Hraji se stolu pik (nesmírně důležité bylo si
ho na stole ponechat), který snapuji v ruce
(od N padá Q). Z ruky nyní hraji malé káro a
doufám, že se neprobudím s rukou v nočníku. N nakonec s povzdechem vstupuje Q a k
mé radosti vrací káro, protože už nic jiného v
ruce nemá.
Celé rozdání vypadalo takto:
♠KQ10852
♥32
♦KQ3
♣107
♠A
♥AKQ64
♦A107
♣KJ93
♠J973
♥10875
♦54
♣862


První malá
dobrodružství
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Západ

Sever

pas
pas
kontra* pas
pas
pas

1♣
3NT

1♦
pas

Eva Dítětová

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

Nezapomínejte na plán sehrávky

Dnešní moje partie je opět ze života, z kvalifikace IMP přeboru.
Dealer Východ, ♠82
oba v druhé hře ♥A872
♦AK752
♣84
♠KQJ
♥J105
♦QJ10
♣AKJ9
♠7654
♥63
♦96
♣Q6532

♠64
♥J9
♦J9862
♣AQ54

Východ Jih

22

♠A1093
♥KQ94
♦843
♣107

*Kontra slibuje obě drahé barvy alespoň 4-3
a 8 bodů
Sever vynáší pětku károvou. To je moc dobrý výnos, protože zachovává komunikace.
Jakmile by se Jih dostal něčím do zdvihu,
zahraje další káro a partie bude poražena. Na
některých stolech byl výnos eso kárové a pak
král kárový a další káro. V této partii je to
také dobře, protože Sever má ostrý dozdvih
na eso srdcové. Kdyby se dostal do zdvihu
Jih, zahraje srdci a Sever už jen stáhne svoje
kárové štychy.
Hlavní hráč musí nyní udělat plán sehrávky.
Rychlých zdvihů má jen sedm – čtyři pikové, dva trefové a jeden kárový již udělal.
Jakmile zahraje srdci, soupeři vezmou a
stáhnou svoje čtyři kárové zdvihy, takže jistě
spadne. Jediná šance je, že sedí impas trefový. I když není velká šance, že dámu trefovou má Jih, je to jediná možnost na splnění
závazku. Odehraje piky z ruky, poslední pik
si převezme esem na stole, odehraje desítku
pikovou a pak hraje impas desítkou trefovou.
Pokud Jih dá malou, přidá z ruky devítku a
desítka drží. Tím zůstává na stole a hraje
znovu tref, pokud Jih znovu dává malou,
přidá z ruky kluka. A již má svých devět
zdvihů a partie je splněna. 

Mistrovství
malých svazů
Tomáš Fořt

Monako, zřejmě již trochu znechucené neustálými umístěními na konci tabulek na mistrovstvích Evropy, se rozhodlo uspořádat 7.9.11. těsně před každoročním velkým turnajem v Monte Carlu mistrovství Evropy malých bridžových svazů. Účast sice limitovalo
500 členy svazu, ale napoprvé až tak důsledně na této hranici nelpělo, takže dostala
pozvání i naše země.
Kromě opravdových bridžových trpaslíků
typu Albánie se na mistrovství dostalo i
několik obrů, jako například Bulharsko,
patřící dnes v reálním počtu hráčů a ve hře
ke světové špičce. Nikoliv však v počtu
členů svazu, protože Bulharsko razí strategii
co nejmenšího oficiálního počtu členů a tedy
i co nejmenších odvodů EBL. Další silná
země byla Libanon, který již mnoho let
úspěšně využívá trenérských schopností
Kryštofa Martense a to se na výkonu v posledních letech silně projevilo.
Celá akce šitá na míru malým svazům, takže
například i s nulovými vklady a levným
ubytováním, která se odehrála v Monte Carlo
Country Clubu, vznikla iniciativou viceprezidenta monacké bridžové federace a dlou-

holetého reprezentanta Monaka Jean-Charles
Allaveny.
Hrálo se ve
dvou skupinách
po 8 družstvech
a pak následovalo semifinále
a finále. Českou
republiku reprezentovalo družstvo ve složení
Volhejn – Kopecký, Hnátová
– Svoboda. Před
závěrečným
zápasem
ve
skupině jsme na druhé Lucembursko ztráceli
jen 2 body, ale to mělo slabší soupeře, kdežto my favorizované Bulhary. My jsme prohráli 10:20 a Lucembursko dokonce 6:24, a
tak skončilo až za naším týmem. Ale bohužel Monako 2 se svými 24 body z posledního
zápasu český tým předběhlo a postoupilo do
semifinále.

6. Korsika
7. Bělorusko
8. Malta

102
91
52

(16)
(19)
(21)

Pro nás zajímavé je i to, že ve druhé skupině
si dobře vedlo Slovensko, které dosáhlo
několika vysokých vítězství. To hrálo ve
složení: Mokráň – Suchá, Henc – Dula a Tal
– Rovan. Bohužel vysoká prohra v posledním kole se San Marinem je připravila o
lepší umístění.
1. Litva
2. Rumunsko
3. San Marino
4. Libanon
5. Lichtenštejnsko
6. Slovensko
7. Monako 1
8. Albánie

153
130
120
117
103
97
72
36

(7)
(13)
(5)
(5)
(18)
(24)
(25)

V prvním semifinále Bulhaři porazili Rumunsko o 4 IMP a v druhém Litva Monako 2
o 6 IMP. Finále již tak vyrovnané nebylo,
Bulhaři rozdrtili Litvu o 75 IMP a stali se
prvními mistry Evropy malých bridžových
svazů.
Akce jistě splnila očekávání, i když možná
ne sportovní cíle samotného Monaka, a zdá
se, že zakládá další evropskou tradici.

Pořadí ve skupině a výsledky našich:
1. Bulharsko
2. Monako 2
3. Česká republika
4. Lucembursko
5. Estonsko

142
118
110
108
103

(10)
(23)
(10)
(11)
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Po skončení turnaje malých svazů se české
družstvo zúčastnilo silně obsazeného turnaje
56 týmů a impového turnaje párů. V týmech
se startovní pole po kvalifikaci rozdělilo na
skupinky po čtyřech a v nich ještě hrála
družstva o ceny systémem každý s každým.
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Naši byli ve skupině E s týmy Vikingové,
Líná esa a Línější esa. Nutno říci, že Línější
esa naše předehnala, kdežto Líná esa skončila až za námi. Slovensko hrálo skupinu K.
Celkově vyhráli Bulhaři Stamatov, Stojanov,
Christov, Ivančev. Francouzi Zaleski, Chemla, Levi, Mouiel byli třetí a tým Lavazzy v
nejsilnějším složení čtvrtý.

V velkém IMP páráku skončili Volhejn –
Kopecký na skvělém 4. místě a Svoboda –
Hnátová na také výborném 15. místě.
A ještě jedno rozdání z týmů v podání a s
popisem Vítka Volhejna.
♠A8
♥A102
♦AJ98
♣J965

♠KJ102
♥J54
♦765
♣742

Partner na západě zahájil v druhé hře 1 BT
(11–14). To nevypadá dobře, ale první soupeř pasuje a tak se snažím rovnou kličkovat

a dražím 2♣. Soupeři pasují a partner odpovídá 2♦, na které bez mrknutí oka dražím 2♥
– 4-4 na drahých a slabé. Ty jdou do pasu.
První malé vítězství.

Lámejte si
hlavu - řešení

A soupeř vynáší malé srdce a pokládá se
stůl. Ze stolu přidávám malou, soupeř dává
devítku a beru klukem. Druhé malé vítězství.

Tomáš Fořt

Ale teď už vidím, že 1 BT byl lepší. Tak
hraji káro do osmičky. Soupeř bere desítkou
a hraje další srdce. Přidávám a druhý soupeř,
který vyneslo od Kxxx by teď byl blázen,
aby hrál krále, takže beru druhý srdcový
zdvih na desítku. Třetí malé vítězství.

♠AQ104
♠K92
♥KQ54
♥AJ1032
♦96
♦A73
♣J83
♣A4
Sehráváte 6♥ po výnosu ♣K, když Jih zasáhl
2♣. Jde o rozdání z poháru evropských šampiónů ve Wroclawi a ukazuje, proč byl německý tým tak nebezpečný. V zápasu proti
domácím vzal německý hráč Piekarek tref
esem, vytrumfoval a zahrál další tref. Zmudzinski na Jihu sebral dámou a vrátil bezpečně
další tref, na který Balicki zahodil káro.
Jakou linii sehrávky zvolíte?

Dál hraji eso kárové, další káro, a kára se
vysypou. A soupeři nesou srdce potřetí. Na
čtvrté káro soupeř vpravo zahazuje tref (to se
mi líbí) a zdvih bere soupeř vlevo králem
srdcovým – teď je vidět, že soupeři jsou
trochu otřeseni. A hraje pik od dámy – čtvrté
malé vítězství.
Beru v ruce desítkou, odehrávám eso pikové
a hraji tref od kluka – soupeř vpravo se zamyslí a pak tam skočí esem – to vypadá na
další malé vítězství a druhý soupeř chvíli
váhá a potom přidává malou. A teď už mají
soupeři poslední šanci, ale nevyužili jí –
soupeř vpravo hraje tref, který bere jeho
partner a hraje od dámy pikové do mé vidle.
Jak je vidět, žádná partie se nemá vzdávat a
hlavně je potřeba se stále tvářit, že vím, co
dělám. I sebelepší soupeři dělají chyby. Na
druhém stole jsme si připsali k našim 110
dalších 200. 

♠J765
♥97
♦J10852
♣75
♠AQ104
♥KQ54
♦96
♣J83

Problém 1

------------------------------------------------------

V dalším zahrání není skryté žádné bridžové
kouzlo, jen efektivita a preciznost. Hlavní
hráč přešel na stůl ♠A a zahrál pik do ♠9.
Když měl Jih šest trefů a Sever jen dvě,
mluvila pravděpodobnost pro delší piky u
Severu.
A protože celé rozdání bylo následující,
získal Bamberk 13 IMP.
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♠K92
♥AJ1032
♦A73
♣A4
♠83
♥86
♦KQ4
♣KQ10962



Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
Problém 1
EW v druhé, rozdával Sever, páry.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
?
Jih: ♠74 ♥7643 ♦A108432 ♣7
Problém 2
EW v druhé, rozdával Sever, páry.
Západ Sever
Východ Jih
pas
2♥
?
Jih: ♠Q95432 ♥AQ84 ♦Q2 ♣7
Problém 3
Oba v druhé, rozdával Sever, páry.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
?
Jih: ♠4 ♥106 ♦AJ983 ♣AJ753
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Odpovědi:
Problém
pas 2♠ 1♦
Vozábal
Martynek ml. 3♦ 2♠ 1♦
3♦ 2♠ 1♦
Pěkný
3♦ 2♠ 2 BT
Čtenáři
Problém 1
David Vozábal:
Pas. Na 3. místě v páráku a navíc ve výhodných manších se dá dražit leccos, leckdy se
ale podobnou akcí, jako říci s tímto listem
3♦, dá nadělat více škody než užitku. Dá se
samozřejmě dražit i nějaká taktická hláška
jako třeba 1 NT, ale to není můj styl.
Jan Martynek mladší:
3♦, v první proti druhé na třetím místě jsem
se rozhodl soupeřům znepříjemnit dražbu; na
této pozici nemáme systémově žádná omezení, a proto mi nevadí ani boční drahý (velmi slabý) čtyřlist. Za jiného stavu her či jiné
pozice bych však pasoval.
Pavel Pěkný:
Volím určitě 3♦. Na třetím místě mohu mít
opravdu ledacos. Tohle je pro mě úplně
normální list pro takovou hlášku. S partnerem po pasu určitě nevadí ani ten drahý
čtyřlist.
Čtenáři:
Rozdání 19 z kvalifikace párů na ME. Marcin Lesniewski zvolil 3♦ a už padal za 1100.
Billy Eisenberg, kromě jiného mistr světa, na
dotaz, co by dražil on, také odpověděl: „3♦,
to je automat.“ A nebyl sám. V turnaji se až
47 ze 70 stolu dostalo na Severu do problémů v kárech od 500 až po 1400. Ty ostatní

nejspíš zachránil Východ s jedenácti body a
4333 na kárech zahájením 1♦.

Partner může chtít reopnout třeba 3♣, a to
bude ještě horší.“

Dva ze tří našich expertů také volili 3♦, což
je podobný poměr jako na ME. I čtenáři
volili podobně, když 60% bylo pro 3♦ a 40%
pro pas. Pro pas byl i Michal Kopecký: „Pas.
3♦ jsou alternativa pro silné povahy.“

Čtenáři byli konzervativnější než experti. V
60% volili 2♠ a v 40% pas.

Problém 2
David Vozábal:
2♠. Mám 6list, rozlohu 6–4 s příznivě položenými srdcovými figurami, nějaké body
taky, tak nebudu v páráku pasovat. Klidně
nám mohou jít 4♠.
Jan Martynek mladší:
2♠, piků mám šest, král srdcový velmi pravděpodobně sedí – podle mého názoru jasný
zásah.
Pavel Pěkný:
Pro mě jasné 2♠. Sílu listu vyvažuje dobrá
rozloha a při šestilistu nevadí ani slabší
barva.
Čtenáři:
Ve skutečné partii z Malé Skály šly soupeřům 3♦ i 3♣, naše linka již ze 2♠ jednou
padala. Takže zdánlivě žádné neštěstí. Mnoho hráčů také zasahovalo piky a téměř polovina ostatních tuto hlášku preferovala. Problém byl v tom, že partner, který očekával o
trochu silnější kartu, šel výše a 300 pro soupeře bylo častým výsledkem.

Michal Kopecký: „V týmáku pas, je to hraniční. Rozhodně si od zásahu moc neslibuji,
ale pasovat se mi v páráku taky nechce.

Domácí
soutěže

Odposlechnuto

Tomáš Fořt

Eva Dítětová

Přebor republiky v individuálu
Memoriál Karla Textora, 1.12.07, 24 hráčů

• „Měli jsme nedorozumění v licitaci. Partner myslel, že vím, co dražím.“
• „Hrajeme forcing pas,“ vysvětluji soupeřům. „My hrajeme forcing váhání,“ odpovídají oni.
• Po zahájení partnera 1 BT pokládá hráč
dotaz 2♣, ale spoluhráč pasuje. „Přeci
jsme se domluvili na Staymanovi,“ diví se
hráč. „Ale já Stamana v tomto sledu nehraji,“ odpovídá partner.


Problém 3
David Vozábal:
1♦. Hraniční list. Rozloha 5–5 mě asi opravňuje zahájit. Proti pasu bych ale také nic
nenamítal. Zahájení 2 BT jako 5–5 na levných nehrajeme, a i kdybychom ho hráli,
hlasoval bych proti, je to koleda o malér.
Jan Martynek mladší:
1♦, pokud nemám v systému k dispozici
zahájení 2 BT na levných (které bych použil), tak zvolím 1♦ - mám slušný pětilist a
nemám problémy s rebidem.
Pavel Pěkný:
Jsem pro 1♦ jako první krok v budoucí pravděpodobné soutěži o částečný závazek. Jestli
mám k dispozici i zahájení 2 BT jako obě
levné, tak bych ho určitě použil.
Čtenáři:
Rozdání 7 z druhého kola kvalifikace párů
na ME. Na naší lince jdou 4♣ i 4♦ a soupeřům 3♠. Experti se i tentokrát shodli a volili
(alespoň při zaškrtnutí odpovědi)1♦. Čtenáři
tak jednotní nebyli. Nejčastější odpověď
byly 2 BT ve 40% a 1♦ v 30%.

A do třetice Michal Kopecký: „2 BT, mám
obě levné a tak aspoň zaberu nějaký prostor
soupeřům.“
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1. Textor, Michael
2. Suchá, Eva
3. Vrkoč, Petr
4. Kopřiva, Jiří (+Etlík)
5. Laštovička, Zdeněk
6. Lauer, Zbyněk
7. Hnátová, Daniela
8. Engelová, Mária
9. Křížek, František
10. Volhejn, Vít

BKP
TRI
BKP
BKP
BKP
BKP
BKP
BKP
BKP
NMM

58,75
57,09
56,46
55,42
54,38
54,17
53,96
52,92
52,71
52,70

Párový přebor republiky seniorů
8.12.2007, 38 párů, klub BKP Praha

1. Štulc, Vondřich
2. Kulišan, Kulišanová
3. Ertner, Vaněk
4. Peka, Sajal
5. Bahník, Šklíba
6 Jiránek, Kašák
7. Hebák, Chvalina
8. Pokorná, Tomčíková
9. Filip, Jireš
10. Kotěšovcová, Slaninová


28

67.15
63.03
59.67
58.87
58.17
57.59
56.52
56.46
55.50
54.49

Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt
Problém 1
♠AQ104
♥KQ54
♦96
♣J83

♠K92
♥AJ1032
♦A73
♣A4

Sehráváte 6♥ po výnosu ♣K, když Jih zasáhl
2♣. Jakou linii sehrávky zvolíte?


