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Tomáš Fořt
46 dvojic, z toho 4 hráči z Polska a 4 ze
Slovenska, se sešlo 19.-20.1.2008 v klubu
BKP Praha, aby bojovalo ve třech kolech
párového turnaje o titul přeborníka ČR.
Počet dvojic se již blíží k legendárním 52, na
které se hrával přebor před mnoha lety.

Jazyková úprava

Cover Photo
Bridžovou osobnosti roku 2007 byl zvolen
Zia Mahmood. Zia který má dnes již americkou státní příslušnost, má dvě děti a živí se
hraním bridže a bridžovou novinařinou.
Přesto, že jej mnozí pokládají za nejlepšího
hráče na světě, nikdy světový titul nezískal a
ani mistrovství světa v roce 2007 nebylo
výjimkou.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

Zia, který má kromě amerického stále i britské a pákistánské občanství, se stále angažuje i pro svou rodnou zemi Pákistán. Mimo
jiné v poslední době sehnal 150 tisíc dolarů
na vybudovaní v roce 2007 otevřené školy v
zemětřesením postižené části země.
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Zlatí medailisté
1. Kopecký-Volhejn.
TRU-NMM 57.45
2. Vozábal-Zadražil
BKP
56.36
3. Jaroš-Kučera
ZLI-ZLI
55.91
4. Teichmann-Žylka
HAV
55.73
5. Spálovský-Tomčíková TRI-BKP 54.92
6. Kopřiva-Pokorná
BKP-BKP 54.75
7. Lauer-Medlín j.
BKP-BKP 54.57
8. Hnátová-Svoboda
BKP-BKP 54.06
9. Šlemr-Zajíček
BKP-BKP 54.05
10. Batela-Batelová
CBR-CBR 53.91

A ještě alespoň jedno hezké rozdání.
Partie 5, 2. kolo, NS v druhé, rozdával N.
♠Q653
♥1092
♦AK10
♣1064
♠AJ1074
♥AQ63
♦J5
♣52

1♠
pas

Titul pro
Francii

Po stažení trefů a dvou kar, nese hlavní hráč
káro ze stolu a z ruky zahazuje poslední
srdci.

Tomáš Fořt

♠98
♥8754
♦98643
♣87
♠K2
♥KJ
♦Q72
♣AKQJ93

Západ

maximálně dva piky a tak, pokud nemá srdcové eso, už si v partii nezahraje. Naopak
Východ má se srdcovým esem a alespoň pěti
piky, starostí nad hlavu.

Sever
pas
1 BT
pas

Východ Jih
pas
1♣
pas
3 BT
pas

Po srdcovém výnosu z libovolné strany nebo
pikovém výnosu z Východu splní Sever jen
deset zdvihů. Východ však vynesl na sebe
káro a tak může hlavní hráč splnit ještě o
zdvih více.
Na první pohled se zdá, že by jej mohl přinést srdcový impas, ale ten je jen optickou
iluzí. I kdyby seděl, což je po zásahu méně
pravděpodobné, soupeři vrátí srdce a už se
musíme spokojit s deseti zdvihy. Totéž platí
o srdcovém expasu a stejně tak nevede k
jedenáctému zdvihu vypracování piky.
K cíli vede potrápení soupeřů stažením
dlouhých barev. O Východu víme, že má

♠Q653
♥10
♦♣♠AJ10
♥AQ
♦♣-

V boji o bronz zvítězil Jack nad Q-Plus.

I když dva poslední světové tituly družstev
patří USA a ten nejdůležitější Norsku, ani
Francie nepřišla zkrátka. Na 11. světovém
mistrovství počítačů v Shanghai získala
prvenství i ona.

Vítězství programu Yvese Costela není zas
takovým překvapením. Vyhrál již před dvěmi lety v Estorilu, od roku 1999, kdy se
mistrovství pořádají, končil vždy na medailových místech. V dlouhodobém pořadí je
druhý, za suverénním Jackem.
Jack se v semifinále ještě pokoušel finišem
zvrátit výsledek, ale ani tato předposlední
partie již zápas nemohla ovlivnit.

Na mistrovství počítačů se dostalo 8 programů, které hrály rozřazovací zápasy na 32
rozdání systémem každý s každým. Do finále postoupily první čtyři.

♠98
♥87
♦8
♣♠K2
♥KJ
♦Q
♣-

1. WBridge5
2. Jack
3. Bridge Baron
4. Q-Plus

Západ si může vybrat. Zahodí-li srdce, vpustí jej hlavní hráč srdcem. Zahodil tedy pik,
ale hlavní hráč zahrál pikového krále a opět
má 11 zdvihů zaručených. Západ se ještě
rozhodl, že si počká, až Sever zahraje srdce z
ruky, vzal pikového krále a vrátil pik. Na
srdce však již nedošlo, ale to byla jen třešnička na dortu a 95% za 12 zdvihů místo
80% za 11 zdvihů.
O celkové úrovni soutěže, vypovídá i to, že
za 3 BT + 1, které splnila přesně polovina z
26 stolů, by bylo jen 36%. V silnějších párových soutěžích nestačí jen hrát se sálem, ale
je třeba stále se snažit o lepší výsledek.
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(Francie)
(Holandsko)
(USA)
(Německo)

143
136
128
117

Další v pořadí byli Micro Bridge (Japonsko),
Shark Bridge (Dánsko), RoboBridge (Holandsko) a TUT (Japonsko). Wbridge5 vyhrál všechny zápasy, kromě jediného s
Bridge Baron. Za zmínku stojí také skvělý
finiš, kterým se Q-Plus dostal do finálové
čtyřky.
Semifinále na 64 rozdání:
WBridge5 : Q-Plus Bridge
Bridge Baron : Jack

278–165
190–153

Ve finále rozdrtil WBridge5 svého soupeře
až v poslední šestnáctce.
Wbridge 5 : Bridge Baron
206–101
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♠AKJ87
♥Q983
♦A52
♣J
♠Q1063
♥A
♦J1094
♣7643

♠952
♥106542
♦Q6
♣1052
♠4
♥KJ7
♦K873
♣AKQ98

Západ Sever
Východ Jih
Jack
B. Baron Jack
B. Baron
1♣
pas
1♠
pas
2♦
pas
2♥ *
pas
2 BT
pas
6 BT
pas…

Výnos ♠3 je hodně nepříjemný, protože nutí
hlavního hráče nyní impasovat, i když jsou v
partii ještě další větší možnosti, nebo se
impasu vzdát navždy.

Jack tedy jako správný expert vzal esem a
zahrál malé srdce do krále a esa soupeře. Ten
vrátil káro, které vzal Jack na stole. Hlavní
hráč pak odehrál ♠K, odblokoval ♣J a po
přechodu srdcovým klukem do ruky se ukázala špatná rozloha srdcí. Jack stáhl ještě
velké trefy a před odehráním posledního z
nich zůstala čtyřkartová koncovka, ve které
již musí získat všechny zdvihy.
♠J
♥Q9
♦5
♣♠Q10
♥♦109
♣-

♠9
♥106
♦Q
♣♠♥7
♦K8
♣9

Pro počítač není tak těžké dopočítat, že jediný, kdo zde může být ve skvízu je Západ
mezi piky a káry. Odehrál tedy poslední tref,
a když přecházel srdcem na stůl, byl Západ
opravdu v odhozové tísni. 13 IMP ale přišlo
již pozdě a do finále postoupl Bridge Baron.
Stejně jako u lidí tak i u počítačů platí, že
kdo špatně licituje, musí skvěle sehrávat.
Tuto poučku prokázal i Bridge Baron, když
v následujícím rozdání napřed příliš odvážně
vydražil ze Západu 6 BT, ale pak je dokázal
splnit. 12 zdvihů bylo nad síly většiny jeho
lidských konkurentů, což se mohlo snadno
srovnat, protože počítače sehrávali zcela

stejná rozdání jako hráči v právě probíhající
kvalifikační části Bermuda Bowle.
Rozdání 8, oba v první, rozdával Západ.
♠KQ8542
♥75
♦Q106
♣32
♠AJ73
♠6
♥10
♥AKQ8
♦AK73
♦J84
♣AK75
♣QJ1084
♠109
♥J96432
♦952
♣96

Tomáš Fořt
ME mixových týmů

Rozdání 10 z kvalifikace mixových týmů.
Oba v druhé, rozdával Východ.
♠AK987
♥K
♦32
♣AQ752
♠Q
♥7432
♦A10865
♣K43

Bridge Baron správně vzal výnos ♠K esem,
odehrál pět trefových zdvihů, tři srdcové a
přešel károvým esem do ruky.

♠J10542
♥J96
♦K974
♣6
♠63
♥AQ1085
♦QJ
♣J1098

♠Q
♥♦Q10
♣♠J
♥♦K7
♣-

zaskočila i svého partnera a výsledkem byl
závazek na šest trumfů.

ME 2007 –
rozdání (3)

Západ Sever
Východ
Welland Kostatinov von Arnim
pas
pas
2♠
pas
pas
4♥
pas...

♠♥8
♦J8
♣♠10
♥J
♦9
♣-

*)
*)

Nyní vpustil Sever pikovým klukem a ten
musel vynést od kárové dámy.
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Západ Sever Východ
Ignatov Zia
Mineva
pas
pas
1♣
pas
pas
pas
1♠
pas
3♠
pas
pas
pas
pas

Jih
Auken
pas
1♥
3♣
3 BT

Sabine Auken hrála ještě beznadějnější závazek, ale spadla jen jednou a získala 3 IMP
pro svůj tým a pomohla mu v tomto zápase
zvítězit.
Jih
Nalbatska
2♦ *)
3♦ **)

Multi
Přesně dvě kára

Bulharka použila trochu ostřejší Multi než je
zvykem v našich zeměpisných šířkách. Ale

6

Na trefový výnos přidal Welland po delším
váhání krále. Hlavní hráč odblokoval srdcového krále a zahrál tref. Von Arnim přebila a
pokračovala pikem, což vedlo ke dvěma
pádům. Hlavní hráč mohl splnit, kdyby přebil trumfového krále esem a zahrál ještě dvě
kola srdcí.

I v dalším zápase bylo toto rozdání dramatické.
Západ Sever Východ
Covo Holland Delacourt
pas
1♦
1♠
2♦
pas
3♣
pas
pas
4♦
pas
pas
pas
pas

Jih
Brunner
pas
2♥
3♦
5♣

Slabé zahájení 1♦ zabránilo soupeřům najít
špatné 3 BT a přivedlo je tak do optimálního
závazku.
Po dvou kolech kár zahrála obrana srdce.
Hlavní hráč vzal esem a zahrál dvakrát trumfový impas. Když Východ na druhé kolo
nepřiznal, musel se rozhodnout, kterou drahou vypracuje. Napřed zahrál ještě ♥Q.
O Západu se ví, že má pět kár, tři trefy a
nejméně dvě srdce a tak tedy by piky musely
být 3–3, jinak přesnapne stůl. Přebil tedy
další srdce, a když se objevil kluk, bylo
vyhráno.
Na druhém stole soupeři nezahájili kárem a
tak do 5♣ nepřišel výnos kárový, ale srdcový. Hlavní hráč radostně zahodil káro na
druhé srdce, ale pak zkusil vypracovat piky.
Západ přebil druhý pik a pokračoval káry.
Hlavní hráč tak uvízl na špatné straně a paradoxně po příznivějším výnosu spadl.
Rozdání 15 z kvalifikace mixových týmů.
NS v druhé, rozdával Jih.
♠AK952
♥AJ
♦K1074
♣A6
♠76
♥K876
♦A3
♣87542

♠J1083
♥54
♦Q96
♣J1093
♠Q4
♥Q10932
♦J852
♣KQ

Západ
Sever
Východ
Jih
Willenken Holland Michielsen Brunner
pas
pas
1♠
pas
2♥
pas
2 BT *) pas
3 BT
pas
pas
pas
*)

Forcing
Východ vynesl proti 3 BT ♣J.
Partie skrývá nebezpečí. Pokud vezmete na
stole a zahrajete srdcový impas, máte potíže,
pokud bude sedět. Na srdce můžete zapomenout a tak budete muset volit mezi spolehnutím na rozpad piků nebo uhodnutím kár.
Ve skutečné partii Holland převzal tref v
ruce esem. Pak zahrál srdcové eso a kluka a
Západ samozřejmě propustil. Hlavní hráč ale
přešel pikem a vypracoval srdce. Nyní měl
již devět zdvihů.
Rozdání 26 z kvalifikace mixových týmů.
Oba v druhé, rozdával Východ.
♠J104
♥J9532
♦4
♣AQ103
♠982
♠Q763
♥AKQ108
♥76
♦KJ10
♦AQ97
♣J5
♣K64
♠AK5
♥4
♦86532
♣9872

Západ

Sever

1♥
1 BT
3 BT

pas
pas
kontra

Východ Jih
pas
1♠
pas
2 BT
pas
pas…

V zápase Francouzů proti Norům dal norský
hráč svému soupeři tygří kontra. Sever slyšel, že soupeři jdou do 3 BT přes výzvu po
limitované hlášce a se srdcem za srdci usoudil, že soupeřům nic nesedí.
Tato kontra bývají obvykle velmi úspěšná, i
když ještě raději bych měl jen dubl pik, aby
nepříznivé rozlohy byly ještě jistější. Bohužel občas je soupeř varován a zvolí sehrávku
jak z otevřených karet.

Stůl pokryl vyneseného kluka pikového
dámou a Jih králem. Trefové pokračování
vede zřejmě připřené obraně k pádu, ale Jih
pokračoval podle přání partnera srdcem.
Hlavní hráč vzal králem a vrátil pik. Sever
mohl stále zachránit situaci, kdyby vzal
zdvih a zahrál A nebo Q trefové. Takto se
dostal naposledy do zdvihu Jih a zahrát tref.
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Sever položil dámu pro případ, že by přeci
jen měl Jih kluka a stůl vzal králem. Pak
hlavní hráč odehrál smrtící čtyři kola kár.
♠10
♥J95
♦♣A3
♠9
♥AQ108
♦♣J

♠76
♥7
♦A
♣64
♠5
♥♦86
♣872

Při odehrání posledního vznikla situace, kdy
Jih zahodil káro a Západ pik. Co si má ale
počít ubohý Sever? Pik nebo srdce odevzdávají partii hned a tak zahodil Sever tref.
Hlavní hráč jej ale vpustil trefem a Sever
musel na závěr vynést od svého srdcového
držení. Francouzi tak splnili za 750 a získali
13 IMP.

Rozdání 4 ze švýcaru mixových týmů.
Oba v druhé, rozdával Západ.

Rozdání 13 z K.O. mixových týmů.
Oba v druhé, rozdával Sever.

♠8732
♥K532
♦J5
♣AJ2
♠A4
♥♦AKQ8432
♣K876

♠KQ65
♥AQJ106
♦97
♣94
♠J109
♥9874
♦106
♣Q1053

Západ
Shenkin
1♦
3 BT
4♠
5♥

Sever
Zia
pas
pas
kontra
pas

Východ
Migry
1♥
4♦
rekontra
6♦

laskavě pustili, a zahrál srdcový impas proti
trumfům. Bez jedné!

Jih
Auken
pas
pas
pas
pas…

Kontra na 4♠ byla rutinní akce – pro Ziu.
Ten také vynesl malý trumf.
Běžná sehrávka je stáhnout všechny trumfy i
eso pikové a čekat jak se Sever usmaží. Ten
musí v pětikartové koncovce držet tři piky,
dvě srdce a eso trefové, což jak všichni uznáte, neudrží.
Zde však hlavní hráč na výnos pětkou trumfovou položil sedmičku a Sabine Auken
šestku! Sehrávajícímu svitla dodatečná šance, na pohled větší než trojitý skvíz proti
Severu. Zůstal na stole, kam jej soupeři tak

♠AQ632
♥J9732
♦K9
♣4
♠K
♥AK108
♦QJ7
♣109763

♠J5
♥64
♦10654
♣AK852
♠109874
♥Q5
♦A832
♣QJ

Západ
Bessis

pas
*)

Sever
Shenkin
1♠
4♠

Východ Jih
Bessis Migry
pas
3♦ *)
pas…

Limitovaní zvýšení v pikách

Veronika Bessis vynesla ♣A a po marce
počtu změnila na srdce. Západ stáhl dvě
srdce, do kterých však Shenkin zahodil 9 a J.
Západ tak nenašel srdcové pokračování a
hlavní hráč závazek splnil. Nebyl to však
zisk, protože na druhém stole zahrála obrana
dvě kola trefů a bylo po nadějích obrany.
A ještě dvě partie z finále mixových týmů.
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Partie 2, NS v druhé, rozdával Východ.
♠1064
♥AQ102
♦1073
♣753
♠AJ97
♠53
♥9753
♥J8
♦98
♦KJ542
♣K104
♣QJ92
♠KQ82
♥K64
♦AQ6
♣A86

Partie 15, NS v druhé, rozdával Jih.
♠K75
♥♦KQJ875432
♣8
♠J9863
♠A104
♥KQ10732
♥AJ64
♦♦A9
♣A9
♣J754
♠Q2
♥985
♦106
♣KQ10632

Západ Sever
Východ Jih
Dhondy Gromov Dhondy Gromova
pas
1♣
pas
1♦
pas
1 BT
pas
3 BT
pas…

Západ Sever
Východ Jih
Dhondy Gromov Dhondy Gromova
pas
1♥
4♦
4♥
pas…

Gromovovi ve své verzi Polského trefu
skončili v 3 BT. Hlavní hráčka vzala pasivní
srdcový výnos esem a zahrála pik do krále a
esa. Západ pokračoval dalším srdcem, které
Gromova vzala v ruce a pokračovala pikovou dámou a dalším pikem na piky 3–3 nebo
vypadnutí kluka či devítky. Západ ale stáhl
čtvrté srdce a trpělivě pokračoval srdcí. Na
další srdce však Východ musí rozhodovat,
zda zahodí od ♦KJ5 nebo ♣QJ9. Heather
Dhondy zahodila káro a partie jde splnit.
Gromova zahrála kárový impas a pokud by
stáhla i eso kárové udělá na šestku devátý
zdvih. Bohužel však viděla ještě další možnost a to vpustit Východ trefem. Za tu také
zahrála, jednou spadla a ztratila 6 IMP místo
zisku 10 IMP.

10

Slem je neprůstřelný a tak se zdálo, že Gromovova hláška 4♦ slavila úspěch. Na druhém
stole přišlo zahájení 1♠ a Popililov zvolil
také 4♦. Na 4♠ však nevydržel a dražil ještě
o stupeň výše. Soupeři se ale ani přesto nevzbudili a tak jen dostal kontra a spadl jednou. Tím získal pro své družstvo dalších
7 IMP.



kteří ve finále přehráli Wroclaw hned v první
šestnáctce a pak již náskok udrželi až do
konce. Stříbrný tým hrál ve složení: Cezary
Balicki, Adam Zmudzinski, Alexander Dubinin, Andrei Gromov, Wojciech Olanski,
Wlodzimierz Starkowski. Třetí skončilo
Německo.


Skupina B:

Pohár
šampiónů

1. SAPW – Polsko

91

2. BR – Německo

90

3. BR – Island

77

4. FNC – Francie

70

5. GAMAX – Maďarsko

61

6. KMC – Irsko

54

Tomáš Fořt

11 vítězů svých domácích soutěží ze států,
které se na ME umístili nejlépe a pořádající
družstvo se zúčastnili již šestého ročníku
Evropského poháru šampiónů. Ten se konal
8.-11.11. 2007 ve wroclawském hotelu SAS
Radisson.
Výsledky v kvalifikačních skupinách dopadly více méně podle očekávání. Ani nevyrovnaná forma Švédska, ale ani dobrý výsledek Německa nejsou tak překvapivé. A neumístění polských týmů a Itálie na čele by
bylo překvapením doopravdy.

Double
Dummy
Julius Timar

Cestu do finále si nakonec přes semifinálové
zápasy vybojovali italští favorité PARIOLI,
které ale neuvěřitelně v semifinále trápil
loňský obhájce titulu Německo, a wroclawský polsko-ruský tým SAPW.

Také si můžete stáhnout další problémy z
odstavce „links with problems – library“.
Rozdání je možno vkládat ze souboru ve
speciálním tvaru, dále číst formát „pbn“ a
formát „dat“ z Deep Finesse. Rozdání možno
ukládat ve formátu „bts“, dále do formátu
„html“, a také je možno exportovat do formátu „dat“. Formát „dat“ lze dále pomocí
programu „bfc“ konvertovat do „pbn“.
Program ukazuje pro nastavenou barvu trumfů, kolik zdvihů lze získat na jednotlivou
kartu z rozdání. Poměrně slušný program,
má bohatou možnost vstupů i výstupů.

Pro zájemce o analýzu bridžových rozdání
problémů tzv. Double Dummy uvádím několik programů. Další dotazy na adrese:
jtimar@seznam.cz, nebo telefonicky na
720 426 827.

Pěkná grafická úprava. Vkládaní rozdání
pouze ručně. Rozdání nelze ukládat.

Bridge Studio
http://geocities.com/slovesnov/en/index.html

Bridge Calculator (v0.7)
http://bcalc.w8.pl

Skupina A:

Program Bridgify (Download version 1.02)
www.bridgify.net

Možno vkládat rozdání ručně, kopírováním
přes schránku, ze souboru. Asi nejrychlejší
analýza. Nevýhoda: není možné ukládat do
souboru.

1. PARIOLI – Itálie

91

2. EKOAP – Polsko

82

3. BABK – Norsko

73

4. ENC – Anglie

72

Francesco Angelini

5. BCM – Holandsko

70

6. OREBRIDGEN – Švédsko

62

Nakonec se stali vítězi Italové Tennis Club
Parioli Angelini ve složení: Francesco Angelini, Dano de Falco, Fulvio Fantoni, Claudio
Nunes, Lorenzo Lauria, Alfredo Versace,

Big Deal (version 3.6.0.4)
http://www.xs4all.nl/~sater/
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V odstavci „download mirror#1“ si stáhnete
soubor bridge.zip, který rozbalíte do adresáře Bridge Studio. V odstavci „list of the
probléme“ si můžete stáhnout problémy.
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Tento program umí načíst „pbn“ soubor
několika rozdaní a přepočítat je na Minimax
dražbu s ohledem na stav her a kontrované
pády. Přepočtenou tabulku je možno vytisknout podobně jako v Deal Master. 

Víkendové
rozvernosti

le. Jsem přesvědčen, že i oni měli obavy o
výsledek bitev. Ale oni také věděli, že každý
voják se obav nebo strachu zbaví teprve v
boji.

Jan Špírek, Aleš Špírek

I my jsme životem každodenně přinuceni,
abychom řešili situace, které si vyžadují naši
odvahu začít jednat. Ale vezměte si, jak se
někteří z nás k problémům, které si vyžadují
okamžité řešení, stavíme. Známe situaci,
dokážeme si představit různé možnosti a
jejich důsledky, ale čekáme. Čekáme, dokud
si nebudeme jisti, že neuděláme nějakou
chybu. Cosi nám stále chybí. A to cosi je
umět se rozhodnout. Mít odvahu riskovat i
za cenu, že se dopustíme chyby. Věřte, že
krok do tmy je lepší, než neustálé přešlapování na místě. Pokud budeme stále jen čekat
a čekat, že se problém vyřeší sám, naše neschopnost jednat v nás začne vyvolávat nervozitu, která začne oslabovat naše myšlení a
může vést k narušení našich tvůrčích schopností.

Odvaha

O odvaze většinou mluvíme v souvislosti
s historií, týkající se především hrdinských
činů na bojištích a jiných extrémních situacích. Je všeobecně znám příklad Spartaka,
který vedl stotisícovou armádu otroků proti
starořímské moci. Alexandr Veliký vytáhl s
35 000 vojskem na východ, dobyl Persii,
Afganistan a obsadil západní Indii. Hernán
Cortés se svými 663 námořníky a vojáky
dobyl pětimilionovou říši Aztéků na území
Mexika. Spartakovi osobní odvaha rozhodně
nechyběla. Vždyť jako gladiátor ji uplatňoval při soubojích v aréně. Alexandr Veliký
vedl na bojištích vždy rozhodující útoky v
čele své jízdy. Když Cortés zjistil, že některé
jeho muže děsí značná početní přesila nepřítele, proto před pochodem do vnitrozemí
nechal spálit všech 11 lodí, aby jeho lidi
neměli na vybranou.
Tito velikáni věděli, že každý člověk před
jakýmkoliv zásadním rozhodnutím má přinejmenším obavy nebo strach. Oni však také
předpokládali, že svojí odvahou dodají vojákům sílu v boji, která povede ke konečnému
vítězství. Že svým osobním příkladem strhnou ostatní k tomu, aby se zbavili obav,
které každému podobnému střetu předcházejí a strachu o svoji vlastní osobu a své přáte-

vašem pasu západ nadražil 1 pik a po 1 BT
východu skočil na celou hru. Do 3 BT vynášíte po delším přemýšlení 3 káro. HH bere
zdvih na stole K a vynáší 7 srdce, kterou
bere Váš partner K a pokračuje v kárech.
Domnívám se, že od většiny jihů to vyžaduje
notnou dávku odvahy, aby přidal malou,
protože ví, že na zdvih se s největší pravděpodobností už nedostane. O Vašem partnerovi víte, že má A s držením v srdcích a na
jeho zásah musí mít figuru v pikách. Pokud
je to K, Vaše dva kárové zdvihy mohou
pomoci závazek porazit, pokud jsou kára
dělena pravidelně, a proto dáváte z ruky
malou. Vždyť HH má v tempu pouze osm
zdvihů. Pokud dáte přednost obavám, že A
káro v další fázi neuděláte, rozlučte se s
aktivním skóre.
♠K8
♥AK932
♦642
♣976
♠AQ76
♥7
♦KQ8
♣KJ854

Podívejte se na následující rozdání:
♠AQ76
♥7
♦KQ8
♣KJ854
♠5432
♥64
♦A753
♣Q102

♠J109
♥QJ1085
♦J109
♣A3
♠5432
♥64
♦A753
♣Q102

Západ zahájil 1 tref. Váš partner na severu
zasáhl 1 srdce, které východ okontroval. Po
dotazu Vám západ odpověděl, že východ má
10–11 bodů a nejméně čtyřlist s honérem. Po
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Podívejme se na toto rozdání očima HH.
Největší chybu, kterou v tomto rozdání můžete udělat, je to, že v duchu spíláte partnerovi, že nenechal kontra. Vždyť vidíte po
dvou zdvizích v pikách, trefech, srdcích a
jisté tři v srdcích. Vy tam 3 BT jistě nemáte,
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takže zase se jedná o další nonsens, který
Vám na celkovém skóre jistě nepřidá.
Ať počítáte, jak počítáte, vidíte pouze sedm
zdvihů v tempu. Po dvou v trefech a kárech,
jeden v pikách a dva v srdcích. Patrně budou
potíže s přechody i komunikací v srdcích.
Závazek ale není ztracený – obrana ještě
může udělat chybu. První zdvih berete K
káro na stole a pokračujete srdcí. Východ
bere K a vrací káro. Nasazujete z ruky J,
který drží zdvih. K dalšímu zdvihu vynášíte
Q srdce (vždyť jih by mohl mít druhou 9),
od jihu padá malá, takže v srdcích uděláte
pouze dva zdvihy. Sever bere A a vrací třetí
káro. Jih bere A a odehrává čtvrté káro.
Sever se zbavuje 6 tref, což je neutrální
marka a Vy odhazujete 9 pik. Jih už nemá na
vybranou a tak vynáší 2 pik. Ze stolu dáváte
A a přecházíte do ruky malým trefem, sever
přidává 9. Berete zdvih A a odehráváte si
svoje dvě vysoké srdce, na které ze stolu
odhazujete zbylé piky. Tři karty chybějí do
konce sehrávky:
♠K?
♥9
♦♣?
♠♥♦♣KJ8

♠J
♥8
♦♣3
♠?
♥♦♣?

Pro co se nyní rozhodnete? O severu víte, že
má K pik, 9 srdce a třetí kartu. Bude-li to Q
tref a vy zahrajete impas, třikrát padnete. V
případě že Q spadne pod Vašeho K, uhráli
jste. V případě, že má sever malý tref a rozhodnete se pro impas, všechny zdvihy jsou
Vaše. Pokud na vrácený tref do K stolu přidá
pik, jednou padáte. Čemu dáte přednost?
Impasu nebo hře na vypadnutí Q tref na
severu?
Nevím, jak se rozhodnete, ale mohu Vám
doporučit pouze jedno. Nevymýšlejte rozlohu, kdy tam závazek nemůže být. Hledejte
pouze možnosti, jak splnit. Oprostíte se tak
od destruktivního myšlení, které Vám bere
sílu a nahání zbytečný strach. Myslete pozitivně. Vytvářejte ve své mysli pouze takové
situace, ve kterých lze závazek splnit. Stále
se ještě domníváte, že stojí zato provést v
této situaci důkladnou analýzu? Většina párů
na sále bude hrát 2 BT a závazek lehce přes
piky a srdce splní. V této situaci nemáte na
vybranou. Pokud se ubíráte cestou, zda jednou padnout dobrovolně, zbytečně ztrácíte
čas. Pokud hledáte cestu, jak nepadnout
dvakrát, škoda Vašeho přemýšlení. Existuje
šance, jak závazek uhrát a to je to jediné, na
co máte v této chvíli myslet. Nesnažte se
dělat kompromisy. Vždyť kompromis je sice
to nejmenší zlo, ale pro obě strany – tedy i
pro Vás. Bez jakéhokoliv dalšího přemýšlení
a předchozích úvah zahrajte impas v trefech.
Pokud bude impas sedět, budete blízko topu.
A když sedět nebude, vaše nula bude patrně
stejná, jako kdybyste padli pouze jednou. Že
se Vám ostatní budou smát za nejhorší výsledek? Vzpomínám na památnou větu,

kterou pronesl Jan Werich: „Když Noe stavěl archu – na kopci – všichni se mu smáli.“
Jedna nula propadák nedělá. Jestliže budete
stále pokračovat podle předem stanoveného
scénáře, těch dobrých výsledků bude daleko
více, než těch horších.
Když ukládáte karty do krabice, říkáte si v
duchu: „To byla ale fuška,“ tolik jsem se bál,
že nesplním, až jsem se celý zpotil. Musím
Vám říci, v tomto případě jste se namáhali
zbytečně. V druhé polovině sehrávky jste
věnovali značnou část svého duševního úsilí
úvahám, které Vás připravily o čas a zbytečně Vás vysílily. Možná, že v příštích rozdáních Vám část energie bude chybět.
Takže budete-li do budoucna vážit strategii
pro podobné situace, zakažte si předem obavy a strach, protože jen odvaha a více rozhodnosti Vám dopomohou k Vašemu většímu uspokojení.


Gérard dobral králem a vida, že hrát na rozpad piků není příliš romantické, s výkřikem
"Braňte se, bídáci!" vytasil srdcovou dvojku!
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♠A97
♥6543
♦KJ32
♣A7
♠J1084
♥A987
♦9765
♣9
♠KQ52
♥K102
♦AQ8
♣KQ5

Srdce jsou zablokovaná a po potřebné redukci zdvihů funguje srdco-pikový skvíz.
Závazek bude splněn po jakémkoliv výnosu.
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Kontra fit
Existují různé styly v dražbě, kdy po odpovědi na zahájení zadák zasáhne do dražby.
V systémech se zahájením silným 1 BT se
po odpovědi drahou barvou preferuje odlišení tří nebo čtyřkartového fitu v drahé barvě
odpovědi. Zatímco se čtyřlistem vždy fitujeme přímým zvýšením o jeden nebo více
stupňů podle síly, s třílistem můžeme použít
tzv. Kontra fit (Support double).
Západ
1♦
kontra

Celé rozdání:

Jan Pivnička

Jedno půvabné rozdání jak je
sehrál šarmantní Gérald Philipe (v Ostravě). Vydražil 6 BT
a dostal výnos srdcovou dámou:

Zdeněk Frabša

♠KQ52
♥K102
♦AQ8
♣KQ5

♠63
♥QJ
♦104
♣J1086532

Jako Gérald
Philipe

Druhý
obránce

♠A97
♥6543
♦KJ32
♣A7

Sever
pas

Východ
1♥

Jih
1♠

ukazuje přesně třílistý fit pro srdce a neslibuje velké rezervy. Některé školy učí, že vyjádřit takovou podporu je povinnost, pokud
zahajitel má třílist. Myslím, že v těchto situacích je především potřeba ukázat typ karty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

♠KJ6
♠J74
♠Q65
♠Q82
♠76
♠96
♠96

♥J74
♥K65
♥J32
♥642
♥1087
♥AQ5
♥AQ6

♦Q954
♦Q954
♦KJ42
♦KQJ7
♦AKQJ84
♦AKJ963
♦AJ873

♣AQ10
♣AQ10
♣AJ2
♣KJ10
♣AQ
♣Q10
♣AK5

S prvním listem bych volil 1BT, s druhým
zmíněné „support double“ a se třetím a čtvr-

tým raději pas. Jak vidíte, není třeba velké
rezervy, ale spíše dobrého ohodnocení listu.
List č. 5 se mi zdá lepší do BT hry, pokud
má partner pikové držení, proto bych preferoval hlášku 3♦. Se šestým i sedmým listem
doporučuji kontra. Po 2♥ partnera budu s
šestkou dražit 3♦ a se sedmičkou 3♥.

Hlášky 2♣ a 2♦ určitě vylučují 5-list srdcový se slabým listem, např. s listem:
♠J4 ♥J854 ♦8 ♣KJ9653
budeme chtít válčit v trefách a ne v srdcích.
Se silným listem máte k dispozici novou
barvu na třetím stupni – forsing, nebo barvu
soupeře.

Na kontra fit draží odpovídající z bilance
s pěti a více listem v barvě odpovědi. Např.
s listem:
♠A7 ♥KJ753 ♦Q984 ♣K5
by jistě skočil na 4♥ a bez trefového krále
invitoval 3♥. Dražba nové barvy může znamenat:
 Se slemovými úmysly
 Najití lepšího částečného závazku s jen
4-listem v první barvě
 Nebo najít správný manšový závazek s
jen 4-listem, např. 3 BT

Tuto konvenci používám i po zásahu skokem
v barvě, akorát musíte mít list dostatečně
silný na příslušný stupeň.

Západ
1♦
kontra

Sever
pas
2♠

Východ
1♥
?

Jih
1♠

Kde 2BT invitují hru pravděpodobně bez
srdcového fitu a 3♦ či 3♥ jsou jen boj o
částečný závazek. 3♣ invitují hru se srdcovým 5+listem. (I v těchto dražbách se používá 2BT jako modifikovaný Lebensohl či
„Good – bad No Trump“ pokud někdo hraje)
Západ
1♦
kontra

Sever
pas
pas

Východ
1♥
?

Jih
1♠

Tak to bylo kontra po odpovědi drahou barvou. Co byste řekli, že slibuje kontra
v následující sekvenci?
Západ
1♣
kontra

Sever
pas

Východ
1♦

Jih
1♠

Obvyklou dohodou partnerů bývá, že zahajitel ukazuje srdcový 4-list a nějakou rezervu.
A co třeba:
Západ
1♦
kontra

Sever
pas

Východ
1BT

Jih
2♥

Určitě se jedná o nabídkové kontra, odpovídající se limitoval a vyloučit drahé barvy,
proto zahajitel ukazuje chuť trestat soupeře.
Nebo:
Západ
1♦
pas

Sever
pas
pas

Východ
1 BT
kontra

Opět nabídkové v rámci možností, které má
odpovídající, určitě maximum síly a slušný
srdcový 3-list. 2BT bych v této sekvenci
považoval jako žádost výběru závazku
v levné barvě a 2♠ jako dobrý třílist s fitem
károvým.
Kontra na pozici před licitujícím
Západ Sever
Východ
Jih
pas
1♣
1♠
2♥
pas
pas
?
♠AJ873 ♥J4 ♦K7 ♣Q876
Kontrujeme s úmyslem pasovat 2♠ partnera
(s dublem nebo listem nehodícím se na kontra fit). Můžeme počítat i s pasem partnera,
když má dobrou trumfovou opozici, proto
nebývá dobré znovuotevírat se singlem
v barvě zásahu. Trochu jiná už je situace:
Západ

Sever

Východ

Jih

1♣
pas

1♥
pas

1♠
?

2♥

A co po bloku soupeře?

1.
2.
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Sever
pas
pas

Východ
1♠
?

Po zvýšení barvy zahájení
Účastnili jsme se následující dražby:
Západ
1♥
?

Sever
2♦

Východ
2♥

Jih
3♦

♠K83 ♥AQ985 ♦6 ♣AQ74

kdy si soupeři podpořili barvu a partner bude
kontra pasovat opravdu výjimečně. Můžeme
si dovolit pobízet např. s listem:
♠AJ952 ♥7 ♦974 ♣AJ43

Západ
1♥
pas

Jih
2♥

Jak rozlišíte oba listy? Podobně jako po
zásahu v pořadí. Pokud připouštíte, aby
partner dražil 3♠ nebo s pravidelnou rozlohou a třílistem s figurou v soupeřově barvě
pasoval, dejte kontra – list č. 2. Nabídka 3♦
by teď měla vyjadřovat delší barvu a partner
by neměl opravit do piků. Se silnějšími listy
a károvou barvou budete kontrovat a pak
dražit kára. Kontra na pozici před licitujícím
je pobídkové, ale může se stát, že partner
bude pasovat, když nemá vyhlídku na fit
zvláště na třetím stupni. V posledním příkladě tak s radostí udělá např. s listem:
♠75 ♥AQ632 ♦K54 ♣K97

Jih
3♣

♠AJ85 ♥K7 ♦Q78642 ♣5
♠AJ852 ♥K7 ♦Q876 ♣54

Partnerovo zvýšení mohlo být dáno i s dost
slabým listem a 4♥ nejsou jistým závazkem.
Už se stává pomalu zvykem, že v těchto
situacích rozlišíme:
 invit pomocí kontra
 3♥ jen předražení
Hovoříme o situaci, kdy nemáme prostor a
soupeři podpořili svou barvu a slíbili tak fit.
Západ
1♥
?

Sever
2♣

Východ
2♥

Jih
3♣

Máme k dispozici dvě hlášky vyjadřující
invitovou sílu. S rozlohovým listem určitě
použiji 3♦ a s bodovou sílou a vyváženou
rozlohou kontra. Výhodou tohoto způsobu
je, že partner může kontra pasovat s defenzivním listem, dobré zvláště do párového
turnaje.
A už se dostáváme k situaci, kdy dražil jen
pravý obránce:
Západ
1♥
kontra

Sever
pas

Východ
2♥

Jih
3♦

záleží na partnerských dohodách, ale v této
situaci používám kontra jako kooperativní,
stejně jako:
Západ
1♥
pas

Sever
pas
3♦

Východ
2♥
kontra

Jih
pas

Slibuje bodovou sílu – defenzivní list a nějakou tu hodnotu v barvě soupeře, typicky třetí
figura. Partner může vždy utéci do naší barvy.
Pokud máte dobrou trumfovou opozici –
K109x – za zasahujícím, můžete počkat na
čistě pobídkové kontra partnera z reopenu:
Západ
1♥
pas

Sever
pas
pas

Východ
2♥
kontra

Jih
3♦

Tento případ je méně častý a ne vždy bude
partner s krátkostí reopenovat kontra, ale

myslím, že takový přístup je lepší, soupeř
nebývá bláznivý, tak se nesnažte ho nachytat
za každou cenu.
Po dva na jedna
Po odpovědi novou barvou na druhém stupni
se situace výrazně mění. Pevně věřím, že
vaše 2 na 1 slibuje aspoň takovou sílu, abyste měli bodovou převahu v rozdání. Pokud
ano, pas by měl být forsing! Kontra potom
není potřeba jako pobídkové a může opět
splňovat funkci kooperativního – partnere,
spolupracuj.
Západ
1♠
?

1.
2.

Sever
pas

Východ
2♦

Jih
2♥

♠AK862 ♥KJ54 ♦87 ♣J3
♠AQ862 ♥K104 ♦87 ♣Q32

S oběma listy můžete kontrovat, když máte
jistotu, že partner s rozlohou bude dražit.
Pokud máte takovou trumfovou opozici, že
chcete za každou cenu trestat soupeřův drzý
zásah (dosti výjimečné) můžete si počkat na
reopen kontra partnera, které je čistě pobídkové.
Na nedávné skupinovce jsem držel list:
♠KQ4 ♥K8 ♦A9654 ♣Q52
soupeři ve druhé a dražba proběhla:
Západ

Sever

2♣
pas

2♥
pas

Východ
1♦
pas
?

Jih
pas
3♥
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Shodně se zásadami zde uvedenými jsem
kontroval, když předchozí pas byl forsující a
po zvýšení jihu určitě nemůže jít o trestné
kontra. Partner pasoval, nebyl si jist, co že za
kontra jsem použil a já nedokázal najít porážející výnos v následujícím rozdání:

První malá
dobrodružství

Rozdával E ♠ 965
NS ve druhé ♥ AJ109542
♦ 107
♣ 7
♠ J87
♥ 6
♦ J82
♣ AKJ986
♠ A1032
♥ Q73
♦ KQ3
♣ 1043

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.

♠
♥
♦
♣

KQ4
K8
A9654
Q52

Z logiky našeho 2 na 1 vyplývá, že jde buď o
forsing do hry, nebo o kvalitní 6+list v síle
9-11 bodů. Proto jsem s daným listem měl
jistotu, že se soupeř buď zbláznil, nebo máme dobrý devítifit trefový.
Vlastně toto poslední rozdání mě donutilo
napsat tento článek. Takto jsem zvyklý hrát,
nikomu svůj styl nenutím, jen občas je potřeba si takové věci dohodnout, aby pak
soupeři nebrali hromadu bodů kvůli nedorozumění.
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Eva Dítětová

Pravidlo Jedenácti

Dnešní moje partie je opět ze života, z pražské skupinovky A.
Dealer Jih,
oba v první
hře

♠KJ9
♥J1093
♦A32
♣942

♠A4
♥Q85
♦KQ8654
♣AQ

♠Q6
♥A642
♦1097
♣KJ107
♠1087532
♥K7
♦J
♣8653

Jih

Západ

Sever

Východ

pas
pas
pas

1♦
3♦
pas

pas
pas
pas

1♥
3NT

Jih vynáší pikovou pětku, čtvrtou shora ze
své nejdelší barvy. Zde je vidět, jak je dobře
vynést proti NT z nejdelší barvy. Po každém
jiném výnosu by se partie splnila – hlavní
hráč vyrazí kárové eso a má jistých 11-12
zdvihů.
Hlavní hráč má šanci, že Jih vynesl od krále
pikového, dává tedy ze stolu malou, Sever
bere králem a hlavní hráč přidává z ruky
šestku. Nyní je potřeba se na chvíli zamyslet,
než automaticky vrátíte devítku, protože
kluka je vám líto.
Podle Pravidla Jedenácti si můžete spočítat,
kolik karet vyšších než byla ta vynesená má
hlavní hráč. Toto pravidlo platí vždy, když
máte s partnerem dohodu, že vynášíte čtvrtou shora.
Od jedenácti odečtete hodnotu vynesené
karty, v tomto případě pět. Vyšlo vám číslo
šest, které znamená, že hlavní hráč v ruce a
na stole a Vy dohromady máte celkem šest
karet v pikách, které jsou vyšší než vynesená, v tomto případě pětka. Na stole je jedna
karta (eso), ve Vaší ruce byly tři (K, J, 9), a
hlavní hráč už přidal z ruky jednu (6). Takže
podle Pravidla Jedenácti můžete snadno
spočítat, že hlavní hráč má už jen jednu kartu
vyšší než 5. Jestli tedy má hlavní hráč čtyř-

list, má jednu kartu vyšší než 5 a ostatní dvě
karty menší než 5.
Podívejte se pozorně na diagram a zkuste
sami rozmyslet, co máte zahrát. Zahrání
devítky je moc špatné, protože blokuje barvu. Přitom je úplně jedno, jestli partner má
čtyřlist nebo šestilist, vždyť máte podle Pravidla Jedenácti spočítáno, že jestli hlavní
hráč má čtyři karty, tak zbývající dvě už jsou
malé.
Zkuste sami domyslet, co se stane, když
zahrajete devítku. Hlavní hráč vezme esem
na stole, zahraje krále kárového, popřípadě
pak další káro, vyrazí Vám kárové eso. Vy
stáhnete kluka pikového, hlavní hráč už piku
nemá. Ale když teď zahrajete cokoliv, tak
hlavní hráč už má partii splněnou a stáhne už
všechny štychy a plní + 1.
Ale pokud jste pikovou pozici včas rozmysleli a do druhého zdvihu zahráli kluka, bude
se partie vyvíjet úplně jinak. Hlavní hráč
vezme esem na stole a musí Vám stejně
vyrazit kárové eso, jinak nemá 9 zdvihů.
Jakmile se dostanete na kárové eso, zahrajete
devítku pikovou, kterou partner převezme
desítkou a stahuje ještě své čtyři pikové
zdvihy. A partie je poražena, dokonce dvakrát.

David Vozábal:
Pasuji, na 3♥ nemám dost dobrý list ani v
párovém turnaji. Zásah v pořadí na 3. stupni
proti bloku by měl být velmi solidní.
Jan Martynek mladší:
Pas. Sedmá srdce nekompenzuje nedostatek
bodů pro zásah, navíc i rozloha je nejhorší
možná. Bez výčitek svědomí pasuji.
Michal Kopecký:
Pas, 7222 je příšerná rozloha a já potřebuji
od partnera hrozně moc, abych splnil hru.
Kdybych měl alespoň slušnou barvu. Předpokládám, že partner reopne téměř s čímkoliv.
Čtenáři:
Jde o rozdání 24 z kvalifikace párů na posledním ME v Turecku. Naší lince šly 4♥ i 4
BT. Partner má na konci pravidelných 13
bodů s K974 v pikách a musí sebrat hodně
osobní odvahy, aby nezapasoval. To by pak
přineslo jen 1%. Osobně také nejsem příznivec slabších zásahů po bloku. Problémy,
které to přináší, jsou dlouhodobě mnohem
větší než výhody. Společně s tím je však
nutné mít domluvený reopen a jak píše Michal Kopecký, „partner musí dát reopen
téměř s čímkoliv.“Experti tak pasovali jako
jeden muž.

Tomáš Fořt
Problém 1
Oba v první, rozdával Východ, páry.
Západ Sever
Východ Jih
2♠
?
Jih: ♠103 ♥AK97654 ♦96 ♣Q5
Problém 2
NS v druhé, rozdával Sever, páry.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
3♥
?
Jih: ♠109842 ♥72 ♦A ♣A9876
Problém 3
EW v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♣
pas
1♥
pas
2♣
pas
?
Jih: ♠864 ♥KQ43 ♦54 ♣AQJ6
Odpovědi:
Problém
Vozábal
Martynek ml.
Kopecký
Čtenáři

Vyvarujte se zbrklých a příliš rychlých zahrání. Hodně věcí, které se třeba zdají evidentní, je potřeba chvilku promyslet, protože
později už zachránit nejdou.
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Problém 1

Licitační
soutěž
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pas
pas
pas
3♥

pas
kontra
kontra
kontra

3♣
3♣
2♦
3♣

62% čtenářů zasahovalo 3♥ a jejich názor za
všechny vyjádřil Karol Lohay: „7 stratových
zdvihov, 6 hracích, pekný zásah.“ Pak také
samozřejmě mizí všechny komplikace se
spoléháním na reopen partnera.

Problém 2
David Vozábal:
Pas. Na 3♠ nemám. Nejradši bych dal kontra,
na které bych měl být trochu silnější, ale
mám kompenzaci v páté pice a v tom, že
moje body jsou dvě esa, nicméně po kontru
už nikdy nenajdeme fit pikový 5–3. Až na
mé kontra řekne partner 4♦, tak budu hořce
litovat. Mohl bych na ně zkusit říci 4♠ s tím,
že se dovtípí, že to není cuebid pro kára, ale
5list pikový, se kterým jsem neměl na manšforsírující 3♠, ale to už vyžaduje velké
partnerské souznění. Když můj pas partner
reopne, mám pohodlnou hlášku 4♠. Přímou
akcí bych ho též mohl vydráždit do slemu,
který tam téměř jistě kvůli chatrné pikové
barvě nebude.
Jan Martynek mladší:
Kontra. Přestože mám mnoho sympatií pro
pas, nakonec budu stejně dražit. Negativní
kontra mi pak přijde vhodnější než 3♠, na
které nemám ani body (na kontra tedy také
ne) ani rozumnou barvu.
Michal Kopecký:
Kontra je celkem jasná volba. 3♠ a 4♣ dorazím do hry. 3NT (v nejhorším spadneme
dvakrát za 200, kontra nám nedají a pokud
ano, uhnu do 4♣) a 4♣ zapasuji. Pokud partner náhodou trestně propasuje kontra, zlobit
se rozhodně nebudu. Po károvém výnosu asi
hlavní hráč spadne mockrát.
Čtenáři:
Opět rozdání 5 z kvalifikace párů ME. Jde
nám 5♠ i 5♣. Soupeři tam mají 2♥, takže
mohou bránit až do 5♥, za 18% pro nás.
Experti volili spíše kontra, stejně jako 54%

čtenářů. Další populární hláška čtenářů 3♠
získala ještě 38% hlasů.
Problém 3
David Vozábal:
3♣, co se dá dělat. Jiná dražba vnese do
partie pouze mlhu. Budu doufat, že partner i
s malou rezervou dorazí do 3 NT. Pokud ne,
třeba tam ani nebudou, musí dobře zadržet
dvě barvy.
Jan Martynek mladší:
3♣. Pokud si teď nemohu pomoci nějakou
umělou hlášku, můžu buď zavřít oči a dražit
3 NT anebo "opatrně" říct 3♣ (přirozená
výzva) a doufat, že s listem, kdy 3 NT splníme, je partner řekne. Druhá varianta se mi
líbí víc, protože: 1) jsme v první a nedohraná
manš nebude zas taková tragédie 2) máme
prostor zjistit, jestli držíme obě zbývající
barvy 3) pokud už budeme hrát 3 NT, tak z
lepší strany
Michal Kopecký:
2♦, konvenční forsing. Po 2♠ partnera si
budu muset vymyslet další hlášku (asi forsující 3♣) a budu směřovat spíše do 4♠ na 7
trumfů.
Čtenáři:
Experti nejčastěji trochu podlicitovávali
hláškou 3♣. A stejně tak čtenáři, kteří je
volili v 62% případů. Volba však nebyla
jednoduchá, na což ukazuje i to, že čtenáři
svou podporu rozdělili i mezi dalších pět
hlášek, které ovšem získaly jen minimum
hlasů.
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x

7. Vajdová – Vozábal D.
8. Bydžovský – Kocián B.
9. Kučera P. – Winter
10. Grosmanová – Mráz

Výsledky
soutěží
Tomáš Fořt

Přebor republiky párů s IMP hodnocením
Finále, Praha, 16.-17.2.2008
1. Martynek j. – Šlemr
203
2. Krása – Pulkrab
183
3. Baláš – Martynek s.
179
4. Kopecký M. – Macura
174
5. Fořt – Šklíba
174
6. Dítětová – Vajdová
165
162
7. Frabša j. – Zajíček
8. Bahníková – Bahník P.
160
9. Teichmann – Žylka
156
10. Frank – Nulíček
147
11. Tichá M. – Vachtarčík
144
12. Horáček – Škalda
130

Karpatský pohár, Michalovce
2.-3.2.2008, 18 párů

1. Klimčík – Menyhert
2. Hornák – Vysocký
3. Munka – Ploščica
4. Velčko – Tatranský
5. Laca – Sás
6. Belyus – Gábrik
7. Mokráň – Suchá
8. Tokárová L. – Zlacký
9. Biačko – Sabadoš
10. Faltus – Ferenc

63,78
62,16
57,76
57,41
54,45
53,01
52,43
51,97
49,08
48,96

Memoriál Aloise Mariánka
Hranice na Moravě, 9.2.2008, 32 párů
1. Kopecký M. – Martynek j.
67.05
2. Hoderová – Vlachová K.
62.44
3. Tichá M. – Vachtarčík
61.28
4. Janková – Šlemr
60.00
5. Ertnerová J. – Ertner
59.55
6. Bielecki – Hájek
58.01
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57.24
56.03
55.58
54.94

Ve finále „B“ se na 1. místě umístili Svobodovi.


Odposlechnuto
Eva Dítětová
• Na přeboru republiky v individuálu, když
se v druhém kole začaly potkávat krabice a
hráči hlásili, že je již hráli, se ze sálu ozvalo: „Nedělejte z toho takovou tragédii, v
našem věku už hrajeme podruhé většinu
krabic.“


