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Na našem stole jsem na Severu zahájil 3♦ a
soupeři pak skončili v 3 BT. Byl to ale bohužel lepší závazek než pikový a i lepší než
u mnoha stolu nepřesně hraný srdcový.
Správnou analýzu rozdání provedl Petr Bahník a ten také nalezl optimální sehrávku.
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Tomáš Fořt
15.3.2008 se konal v klubu BKP za účasti 21
dvojic přebor republiky smíšených párů. Dvě
kola pak určila následující pořadí:
1. Zadražilová Helena, Šlemr Jakub
2. Krásová Diana, Krása Ondřej
3. Kotěšovcová Jitka, Lauer Zbyněk
4. Bahníková Eva, Bahník Petr
5. Pokorná Jana, Diamant Jan
6. Hnátová Daniela, Svoboda Otakar
7. Pěkná Denisa, Pěkný Pavel
8. Šídlová Věra, Pulkrab Petr
9. Kyptová Monika, Humpál Michal
10. Tomčíková Zdena, Pivnička Jan

Jazyková úprava
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V následující partii 8 z druhého kola jen
málo hráčů vydražilo na lince EW 6♥, a ještě
méně z nich je splnilo.
Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně

Trefový výnos je technicky správné přebít
trumfem. Pak vytrumfujete ve dvou kolech,
stáhnete dvě piky a chystáte se ukázat karty,
pokud jsou piky 3–2. Ale osud není příznivý
a tak se ukazuje, že Jih má 4list.
Přesto však lze partie splnit. Přejdete károu
na stůl, odehrajete trefové eso, na které zahodíte třeba káro. Potom přebijete tref a
přejdete znovu kárem na stůl. K vaší velké
radosti Jih nepřiznává a partii již máte splněnou.
Na károvou desítku, kterou bere Sever, zahazujete jeden pik a až ubohý Sever zahraje
nyní do doublechicane, zahodíte druhý a
přebijete na stole.

♠5
♥74
♦QJ9632
♣10743

Neprodejné
♠8432
♥AJ6
♦AK10
♣A62

♠AK96
♥KQ10985
♦874
♣♠QJ107
♥32
♦5
♣KQJ985
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Medailisté přeboru mixů


White House
Juniors 2008

1. Holandsko – Modří
2. Polsko U20
3. Izrael
4. Holandsko Červení

401
400
398
396

Tomáš Fořt

9. Česko – Červení
21. Česko – Bílí

363
293

10.-15.3.2008 se odehrál v Amsterdamu
tradiční juniorský turnaj White House. Již
mnoho let zajíždí naši junioři do Holandska
a v posledních letech často bojují i na špici
startovního pole. Letos vyrazily dva týmy,
„Červený“: Pavla Hoderová – Jana Janková,
Milan Macura – Michal Kopecký a „Bílý“:
Vladimír Beran – Karolína Vlachová, Lukáš
Teichmann – Lukáš Barnet. Nehrající kapitánkou obou týmů byla domácí Ine Gielkens.

V semifinále porazilo červené Holandsko
své modré kolegy až v nastavených dvou
krabicích a Izrael výrazně rozdrtil Polsko do
dvaceti let. Ve finále naopak Holanďanům
štěstí nepřálo a opět v nastaveném čase zvítězil tentokrát Izrael.
Několik zajímavých a nervy drásajících
rozdání v podání našich hráčů popsali Richard Ritmeijer, Rosaline Barendregt a Michal Kopecký.
Napřed dva velké slemy v podání Jany Jankové a Pavly Hoderové.

Červený tým bojoval o finále, byl dokonce
jen několik kol před koncem na postupové
pozici, ale oba týmy si v závěrečných kolech
kvalifikace trochu pohoršily. Z 24 týmů po
kvalifikaci postupovaly první čtyři do semifinále.

Kolo 15, krabice 26, rozdával E, oba v druhé
♠AJ76
♥Q8
♦QJ2
♣KJ85
♠108542
♠92
♥J62
♥K97543
♦43
♦K10965
♣972
♣♠KQ
♥A10
♦A87
♣AQ10643
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Západ Sever
Východ Jih
Janková
Hoderová
2♦
kontra
2♥
kontra pas
4♣
pas
4♠
pas
4 BT
pas
5♣
pas
6♣
pas
7♣
pas…

Jak karty leží, není se sehrávkou problém,
ale dražba si vyžaduje trochu vysvětlení.
Východ zahájil trochu divočejší Multi, které
Pavla pobídkově kontrovala. Kontra Jany na
2♥ slibovalo 4list pikový. Problém ale nastal
s výkladem hlášky 4♣, kterou Pavla mínila
přirozeně a Jana vzala jako podporu piků a
cue-bid. KJ85 v trefech není samozřejmě
proti singlu nic hodnotného a tak následovala stopka 4♠, která ovšem z úhlu pohledu
Jihu vypadá jako povzbudivý cue-bid.
Na 4 BT má Sever pro piky jednu klíčovou
figuru. Následujících 6♣ však dramaticky
mění pohled na ohodnocení karty Severu.
Pokud má Jih opravdu silný list na trefech,
má Jana najednou o klíčovou figuru více a
skvělý fit. 7♣ je nyní přirozený krok. Trochu
žertovně vydraženo, ale historie nezpovídá
vítěze a 13 IMP velký zisk.
O kolo později udeřili Jana s Pavlou znovu a
nebylo tak divu, že v butleru byly naší nejlepší dvojící s výrazně kladným skórem.
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Kolo 16, krabice 5, rozdával N, NS v druhé.
♠A97
♥A984
♦KQJ85
♣Q
♠Q2
♠J654
♥QJ7
♥1065
♦1096
♦743
♣109732
♣654
♠K1083
♥K32
♦A2
♣AKJ8
Západ Sever
Janková
1♦
pas
2♥
pas
3♠
pas
4♦
pas
5♥
pas
6♣
pas
pas

Východ Jih
Hoderová
pas
1♠
pas
3♣
pas
4♣
pas
4 BT
pas
5 BT
pas
7 BT
pas

Jana ocenila svou kartu i přes singl dámu na
reverz a po čtvrté barvě 3♣ pak již jen ukázala třílist pikový a tedy rozlohu 3451. 4♣
byl cuebid potvrzující piky a po károvém
cue-bidu se rozjel stroj Blackwooda pro
piky. Následujících 5 BT byl pokus o velký
slem. Jana nyní skvěle ocenila svůj list a
ukázala, že její rezerva je v trefech. To z
pohledu Jihu nemůže být nic jiného než ♣Q
a tak Pavla s optimismem juniorům vlastním
napočítala 13 zdvihů.

pik ukázal nepravidelné minimum a vyloučil
tak varianty bez trefů, ale popřel také 6list
trefový, se kterým by dražil 2♣, i 3list srdcový, se kterým by zvýšil na 2♥ rovnou.
Následná dražba 2♥ po pobídkovém kontru,
ukazuje dubl a tak jediná rozloha, která nám
zůstala je 4225.
Takže co zadražíte?
Pavla Hoderová

Dalších 13 IMP bylo doma a český tým
postoupil po 16. kole na 4. místo průběžného
pořadí.
Zatímco děvčata se bavila dražbou velkých
slemů, předváděl Michal Kopecký naopak
brilantní dražby a sehrávky v celoherních
závazcích.
♠Q54

♥AKQ7

♦87

♣J743

Zkuste, zda zadražíte totéž v malém licitačním testu.
Západ Sever
Východ Jih
Kopecký
Macura
pas
1♣
1♦
1♥
1♠
pas
pas
kontra 2♦
2♥
pas
?

Partner popsal ve třech hláškách svou kartu
poměrně velmi přesně. Zahájení trefem sice
mohlo být ještě víceznačné, ale pas na jeden

Máme dvě primérky proti sobě a tak se budeme jen těžko vzdávat myšlenky na hru. A
u juniora je to již vůbec nemožné. Do 5♣ je
ale velmi daleko a na 3 BT potřebujeme
hrající trefy a zádrž károvou, kterou podle
dražby také nemá. Má-li ale partner dobré
trefy stačí nám u něj ♥J, abychom měli obrovskou šanci na 4♥. Když už nás dobrovolně zvýšil s dublem, tak snad ten dubl stojí
zato. Takže 4♥!

jsou 4♥ prakticky shora. Na druhou stranu
bez něj však splnit nejdou.
Soupeři nesou eso a
krále karového a
pak hrají malý tref
do dámy a krále
trefového.
Nyní
přichází Michalova
velká chvíle. Bez
váhání hraje ♥9 ze
stolu a když dává
Západ malou, propouští!
Devítka
drží, sál bouří frenetickým potleskem a Michal plní 4♥.
Samozřejmě Západ mohl porazit závazek
pokrytím devítky, ale kdyby měl Michal
pětilist, jak bylo z licitace zdánlivě evidentní, snadno by mohl naopak o zdvih přijít.
A ještě jedna obratová partie se zajímavou
dražbou.

Kolo 19, krabice 2, rozdával E, NS v druhé.
♠Q54
♥AKQ7
♦87
♣J743
♠106
♠KJ73
♥J1042
♥852
♦KQJ104
♦A932
♣105
♣Q8
♠A982
♥96
♦65
♣AK962
Když se ukazuje stůl, cítíte určité uspokojení
teoretika. Kdyby měl partner opravdu ♥J,

5

Oba v druhé, zahajuje Jih.
♠♥A6
♦KQ98
♣AK98642
♠AKJ9653
♥J84
♦2
♣J7
♠10
♥KQ10753
♦A5
♣Q1053
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Západ Sever Východ Jih
Kopecký
Macura
1♥
3♠
4♣
4♠
5♣
pas
5♠
6♦
7♣
pas
pas
7♠
pas
pas
?

Problém je v pasu Jihu na 7♠. Ten naznačuje,
že z jeho karty existuje možnost uhrát 7 BT.
Jinak by samozřejmě kontroval. Po pětiminutovém přemýšlení se Sever rozhodl spolehnout na forcing pas partnera a položil na
stůl 7 BT. Po kontru a pikovém výnosu 2000
pro náš tým a spolu s 500 za 6♠ kontra -2 se
narodilo 21 IMP.


Ženský
festival
Eva Suchá

♠Q8742
♥92
♦J107643
♣-

Je zajímavé s jakým nezájmem se 7.13.4.2008 setkal první bridžový festival žen
po internetu u české a slovenské bridžové
veřejnosti. Mě se to stalo díky daním málem
taky, ale poslední den registrace jsem zjistila, že se festival nehraje někde ve světě, ale u

počítače a že se do něj můžu přihlásit i já.
Dohodla jsem se na párové turnaje s Jitkou
Kotěšovcovou, ale bohužel při přihlašování
musela udělat nějakou chybu, protože se na
seznamu hráček neobjevila. A tak se stalo, že
jsem se ocitla „sama“ ve Festivalu. Týden
jsem denně mohla hrát dva individuály a dva
párové turnaje v 11 dopoledne, 16, 21:40 a 1
hodinu v noci. V turnaji se hrálo se 10 krabic, za podmínek placených turnajů, které
znáte z BBO.

♠94
♥765
♦J9542
♣J73

Výhodou BBO je, že máte k dispozici
všechna rozdání, která jste hráli (nebo na
která jste se dívali). Můžete se zdvih po
zdvihu podívat na sehrávku a ještě si spustit
analýzu GIB, pomocí které víte, kolik zdvihů
v sehrávaném závazku v dané chvíli uděláte.
Ukázka dvou rozdání. V jedné jsem obětí
partnerky - maďarky, která mi po partii vynadala. V druhé jsem ten, kdo se směje.
1. začíná N
Západ Sever
1♦
pas
1 BT
pas
2 BT

Východ
pas
pas
pas

Jih
1♠
2♥
6 BT

♠73
♥98
♦Q83
♣AKQ1098

♠J1053
♥982
♦73
♣Q1084

Když se podíváte na rozdání tak díky tomu,
že jedna drží kára a druhá piky neudrží žádná trefy a soupeř plní vždy 7 BT. Ale zde
byla hlavní hráčka méně zkušená a výnos
srdcovou 9 vzala v ruce a zahrála malý tref k
esu a pak zpět ke králi.
Pokud dá partnerka malý tref přestane vše
fungovat a my uděláme jeden zdvih. Bohužel
moje partnerka do druhého trefu přidala J a
už jsem neměla šanci a bud musím v koncovce zahodit vysoký tref nebo pik.
Rozhodla jsem se pro pik a po partii přišel
dotaz, kdy se naučím počítat….

Výnos pikový král, následován malou pikou
do J u druhé soupeřky. S vrací tref, který
beru A a pokračuji K trefovým v dotrumfování, Nord dává 8 pikovou. Odehrávám AK
srdcové a třetí srdce jsem snapla. Odehrávám
jeden trumf a soupeři odhazují Nord 2 karovou a South 6 pikovou. Ted končí laškování,
protože mám poslední možnost kdy udělat
impas karový a mít návrat do ruky. Zahrála
jsem Q karovou, kterou soupeřka pokryla
králem, převzala jsem esem a south přidal
malé karo. Trumfem jsem přešla do ruky (N
7 karová S 9 piková) a soupeřka je na můj
poslední trumf bezmocná. Bud odhodí dámu
srdcovou nebo karo. Rozhodla se pro karo, já
odhazuji srdce, druhá soupeřka přidává
pik….

2. začíná W
Západ
1♣
2♣
5♣

Sever
1♦
2♦
pas

Východ
kontra
4♣
pas

Liga 2008
♠105
♥AKJ3
♦AJ4
♣7652

♠AQJ964
♥1042
♦65
♣43

♠AKQ72
♥KQ103
♦A10
♣A6

Podrobné výsledky festivalu jsou na:
http://www.bboitalia.it/festival/index.html
Festival skončil a příští léta budou další, ale
už se žena nebude moct jen přihlásit, ale
bude se muset kvalifikovat. Byl založen
privátní klub žen, v kterém budou pořádány
kvalifikace na Festival. Do tohoto klubu se
smí přihlásit každá žena.

♠K82
♥Q765
♦K10972
♣J

♠86
♥K103
♦KQ86
♣K952



Jih
1♠
4♠
pas
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Tomáš Fořt
1. liga

Devět kol základní části nejvyšší celostání
soutěže určilo další osud účastníků. První
čtyři družstva postupují do finálové části.
Poř.

Tým

VP

IMP

1.

ACOL

180

294

155

189

2.

P.S.

3.

JAS

4.

POLABINY

145

68

5.

ESA

138

16

6.

STAR

135

42

7.

TRIGA

118

-106

8.

LADIES

113

-115

9.

CALLIMERO

111

-137

10.

TEPLICE

82

-359

145,5 108

V prvním semifinále se utká ACOL (Josef
Kurka kpt.), Otakar Svoboda, Jana Pokorná,
Zdeněk Jansa), Tomáš Mráz, Petr Bahník,
Jan Diamant) s Polabinami (Milan Franz
kpt., Zdeněk Illa, Tomáš Fořt, Jan Martynek
st., Zdeněk Frabša, Vladimír Nulíček).

V druhém semifinále P.S. (David Vozábal
kpt., Bohumír Zajíček, Jakub Šlemr, Michal
Zadražil, Jan Martynek ml., Petr Pulkrab) s
JAS (Petr Hebák kpt., Jan Nosek, Milan
Macura, Viktor Kolínský, Jaroslav Chvalina,
Michal Kopecký). Pro družstva na 5.-7.
místě soutěž pro letošek končí, stejně tak
jako pro poslední Teplice, které však sestupují do 2. ligy.
8. Ladies a 9. Callimero se utkají s družstvy
na 2. a 3. místě druhé ligy o dvé volná místa
v příštím ročníku první ligy.

O dvě další postupová místa budou spolu se
7. a 8. z první ligy bojovat ZOO Praha (Zdeněk Pírek kpt., Helena Zadražilová, Miloslav
Janeček, Pavel Pěkný, Ondřej Krása, Diana
Krásová, Lucie Vondráčková) a LGM Nové
Město nad Metují (Jiří Baláš kpt., Josef
Petera, Jana Janková, Pavla Hoderová, Eva
Dítětová, Jiří Kálal).

Velikonoční
týden Slapy
Eva Dítětová

Naopak do třetí ligy přímo sestupují Karlovy
Vary a v baráži se pokusí zachránít ESO
Brno a HUKOT České Budějovice.

Zbylo však i dost času na další aktivity, jako
kulečník, sauna nebo výlety. Stejně jako na
minulých týdnech probíhala ranní protažení
v tělocvičně pod vedením Libušky Paříkové.

3. liga
2. liga
Poř.

Tým

VP

IMP

1.

FAJA Uh.Hradiště

160

183

2.

ZOO Praha

153

128

3.

LGM N.Město

153

118

4.

KIVA Pce

146

84

5.

CHAOS Pce

142

93

6.

PERNŠTEJN Pce

137

24

7.

LOGIK Olomouc

122

-93

8.

ESO Brno

119

-95

9.

HUKOT Č.Bud.

10.

Karlovy Vary

V 3. lize je již odehráno celostátní finále.
Vítěz moravské části HABRA ve složení
Vachtarčík kpt., Hájek, Barnet, Teichmann,
Žylka prokázal výkonnost i ve finále a suveréním prvním místem si zajistil přímý postup
do 2. ligy. Druhé a třetí místo zaručující
baráž o 2. ligu si obsadili SUKL Praha (Laštovička kpt., Tomáš, Rubač, Literák, Spálovský) a Ostrava (Kocián kpt., Bydžovský,
Štulír, Vaněk).
Poř.
1.

101,5 -205
95

-248

Vítězem 2. ligy se stal FAJA Uherské Hradíště (Vladimír Beran kpt., Karolína Vlachová, Michal Králík, František Králík, Pavel
Kučera, Vlastimil Jaroš, Jiří Emmer, Lucie
Kupková) a postupuje přímo do první ligy.

Tým

Velikonoce byly letos ještě pod vládou zimy,
ale v hrací místnosti to poznat nebylo.

Výsledky turnajů
Středa večer, úvodní, 22 dvojic
1. Kulišanovi
2. Sporleder, Sporleder
3. Čech, Petrovský
4. Čechová, Petrovská
5. Čech Jan, Ochvat

66.82 %
65.23 %
62.27 %
59.55 %
59.32 %

VP IMP

HABRA Havířov 100 140

2.

SUKL Praha

79

27

3.

Ostrava

71

-32

4.

ZMIJE Havířov

69

-28

5.

LABE Pardubice

67

-30

6.

Trutnov

60

-77

Dopolední turnaje se hrály až na desíti stolech. Odpoledne byla volná nebo probíhaly
silně navštěvované přednášky na téma „Rozehrání jedné barvy“ a „Bloky“. Všichni
účastníci zaujatě výklad poslouchali a v
následujících soutěžích informace zúročili.
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Neratovické hráčky při hře neodpočívaly a
nešetřily ani soupeře ani sebe

Čtvrtek ráno, jackpot, 16 dvojic
1. Petrovský, Čech Jar.
2. Roninová, Březinová
3. Soukupová, Rezek
4. Tomčíková, Čech Jan
5. Kulišanovi

59.81 %
58.18 %
55.52 %
54.87 %
54.22 %

Pátek ráno, jackpot, 21 dvojic
1. Pokorná, Fořt
2. Vyoralová, Prostecký
3. Gucklerová, Vondráčková
4. Dítětová E., Petrovský
5. Kulišanovi
Paříková, Tomčíková

60.10 %
58.59 %
56.82 %
55.56 %
55.30 %
55.30 %

Guláš, 15 dvojic
1. Klas, Literák
2. Jandovi
3. Čechovi
4. Dítětová E., Fořt
5. Petrovští

71.05 %
65.00 %
63.75 %
62.92 %
51.89 %

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:

Neděle ráno, jackpot, 17 dvojic
1. Petrovská, Dítětová E.
2. Roninová, Sochorová
3. Fořt, Petrovský
4. Tomčíková, Literák
5. Ronin, Zieleniec

73.99 %
67.68 %
66.67 %
64.65 %
55.05 %

Vítězové dvoukolového hlavního turnaje
Květa a Jára Čechovi
Hlavní párový turnaj, 23 dvojic
1. Čechovi
67.95
2. Čech Jan, Ochvat
62.73
3. Soukupová,Rezek/Vajdová,Vozábal 58.07
4. Kulišanovi
57.84
5. Klas, Literák
57.39

Sobota ráno, jackpot, 20 dvojic
1. Dítětová E., Pokorná
2. Petrovský, Tomčíková
3. Vyoralová, Prostecký
4. Petrovská, Fořt
5. Gerychová, Ochvat

62.12 %
61.36 %
60.35 %
57.32 %
56.06 %

Gulášoví specialisté
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Neděle večer, mixy 25 dvojic
1. Vajdová, Vozábal
2. Sochorová, Dohnálek
3. Santusová, Čech Jan
4. Gucklerová, Jansa
5. Tomčíková, Pick

63.30 %
60.42 %
58.01 %
56.09 %
54.17 %

Pondělí ráno, jackpot, 18 dvojic
1. Petrovští
2. Paříková, Tomčíková
Dítětová E., Fořt
4. Vyoralová, Prostecký
5. Gucklerová, Rokosová

61.36 %
59.38 %
59.38 %
57.67 %
55.97 %
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Alena a Mario Petrovští
Hráči:
1. Petrovský Mario
2. Fořt Tomáš
3. Čech Jaroslav
4. Čech Jan
5. Kulišan Jiří
6. Literák Luboš
7. Ochvat Lumír
8. Klas Jan
9. Dohnálek Jaromír
10. Prostecký Jaroslav

214
188
178
146
122
119
116
88
87
85

Hráčky:
1. Petrovská Alena
2. Dítětová Eva
3. Tomčíková Zdena
4. Čechová Květa
5. Kulišanová Jarmila
6. Pokorná Hana
7. Gucklerová Kateřina
8. Roninová Renata
9. Vyoralová Zoša
10. Paříková Libuše

184
159
152
137
122
117
105
93
85
83

Sever. Po posledním trefu přebitém ♦7 nám
musí Sever vynést do vidličky.

•
•
•
•
•


Lámejte si
hlavu - řešení

Nejlepší absolventkou bridžového kurzu se
stala Isabela Santusová (vlevo).

A ještě alespoň jedno rozdání. Alena
Petrovská v něm vydražila 6♦ z Východu.
Jackpot 3
rozdání 11,
oba v první
rozdával S
♠AJ
♥AQ10764
♦K75
♣A4

♠53
♥95
♦Q10932
♣J1092
♠K2
♥2
♦AJ864
♣K8763

Julius Timar

Všechny
fotografie i
kompletní
výsledky
všech soutěží
jsou uvedené
na internetu:
http://www.bridgecz.cz/
Eva/slapy08velikonoce/slapy0803v.htm)

Problém 1
Toto rozdání je původní, neboť jsem jej sám
hrál.
♠QJ54
♥QJ
♦107
♣QJ1076
♠7632
♠♥K976
♥108542
♦AQ9
♦J86432
♣54
♣93
♠AK1098
♥A3
♦K5
♣AK82

♠Q1098764
♥KJ83
♦♣Q5

Výnos ♠10 vzala esem a odehrála ♦K. V ten
moment začal mít základní plán na vypracování trefů povážlivé trhliny. Takže musí
nastoupit plán „B“. Přejdeme pikem, zahrajeme srdcový impas a na eso zahodíme pátý
tref. Snapneme srdce. Sever udělá nejlépe,
když na něj zahodí tref. Pak následují tři kola
trefů s přebitím na stole. Ve čtyřkartové
koncovce hrajeme ze stolu srdce a přebíjíme

Slapy - Čarodějnice - hotel Hladina prodloužený víkend 30.4.-4.5.
Krkonoše - Bratrouchov - 29.5.-1.6.
Malá Skála - 28.6.-5.7.
Slapy - hotel Hladina - 23.-30.8.
Malá Skála - Silvestr - 27.12.-2.1.

Těším se s vámi nashledanou letos na některé z dalších akcí:
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Vydražil jsem 6♠ s rekontrem, když partner
dražil pětilist trefový, 3-listou podporu v
pikách a dále oznámil že nemá eso ani krále
srdcového. Západ dal kontra a tak má asi
chybející figury.
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Ve skutečnosti Západ nynesl 6 srdcovou,
takže to nebyl problém. Jak ale hrát, když
vím, že Západ má K srdcové a A kárové, a
vynesl trefovou 5.

Nakonec dostanu 4-kartovou koncovku, kde
se jedná o skvíz na Západ, a pak eventuelně
nasleduje nucený výnos. Myslím, že to stojí
za pár minut přemýslení. Dá se také hrát
6 BT, ale to asi není tak korektní.
Problém 2
Julius Timar
Při hrách s různými bridžovými úlohami
jsem přišel na tuto 3-kartovou koncovku:
♠1042
♠A96

♠QJ7
♠K85

Závazek bez trumfů. Jih nese a uhraje jeden
zdvih.

Řešení není vidět na první pohled, ale až asi
na třetí pohled. Je zajímavé, ze program
SuitPlay si s tímto double dummy problémem neporadí. Správné řešení je:
Nesu 8 a ze stolu dám malou.


První malá
dobrodružství

Sever

Východ Jih

Západ

pas
2♣
3NT

pas
pas
pas

pas
pas
pas

1NT
2♠
pas

Eva Dítětová

Rozhoduje první zdvih
Dnešní moje partie je na plán sehrávky, je
opět ze života – z turnaje celostátní ligy. Je
v ní vidět, jak je důležité hned před přidáním
do prvního zdvihu udělat plán sehrávky.

♠98653
♥2
♦Q864
♣A93

Západ vynáší srdcovou trojku. Po vyložení
stolu to vypadá, že s partií nebude žádný
problém. Máme dlouhé trefy, které bude
možné vypracovat a zároveň dobré zádrže ve
všech zbývajících barvách. Ze stolu přidáváte srdcovou čtyřku a Východ přidává dvojku.
Nyní je potřeba se zamyslet.
Vypadá to na první pohled, že jste získali
laciný srdcový zdvih. Ale pokud vezmete
tento zdvih pětkou, budete už svou hru plnit
velmi obtížně. Zahrajete tři kola trefů, soupeři vezmou až třetí trefu a již se nikdy nedostanete na stůl na vysoké vypracované
trefy. Až zahrajete krále srdcového z ruky,
Západ ho propustí a na stůl už nemáte žádný
přechod, srdce máte zablokovaná.
Je třeba tuto situaci vidět včas, rozmyslet
hned v prvním zdvihu a nenechat se unést
vidinou laciného srdcového zdvihu. Vezměte
první zdvih králem srdcovým a nyní už nemáte s partií žádný problém. Soupeři sice
mohou vzít až třetí kolo trefů, vy ale máte
v ruce ještě dvě malé srdce, takže se jistě na
stůl dostanete na srdci a svou partii snadno
splníte.
Vždy je potřeba rozmyslet, co je vaším cílem. Když je cílem udělat v partii 9 zdvihů,
jděte si po svém cíli. Je třeba si včas uvědomit, jak se bude partie dále vyvíjet.
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2 BT
pas

3♣
2♣

pas
pas

Problém 1

Tomáš Fořt

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.

Dealer Sever, ♠4
oba v první ♥QJ84
♦73
♣KQJ1084
♠QJ10
♥A10973
♦J102
♣72
♠AK72
♥K65
♦AK95
♣65

Kopecký
Čtenáři

Licitační
soutěž

Problém 3
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
3♣
?
Jih: ♠A10 ♥J9643 ♦KQJ104 ♣4

David Vozábal:
2 BT. Na porážení 2♠, navíc v týmové soutěži, mám nevhodné sekundární hodnoty
a málo rychlých štychů. Pokud bych měl
např. singl srdci místo dublu, volil bych
jednoznačně pas.
Pavel Pěkný:
Pas. Slušné hodnoty do obrany, jen dubl
srdce a rozumný trumfový 5list mě snadno
přesvědčily. Pas je pro mě celkem jasná
akce.
Michal Kopecký:
2 BT. Pasovat se mi nechce, partner může
být slabý a rozlohový (0445 nebo 0454, 55
asi nemá, to by řekl 2 BT) a hlavní hráč s
informací o rozloze může snadno splnit.
Řeknu 2 BT jako Lebensohl a zapasuji 3♣.
Na 3♦ nebo 3♥ slibující silný list řeknu
3 BT.
Čtenáři:
Když bylo toto rozdání publikováno v australském časopisu, volili experti v 62% 2 BT.
Podobné procento měli i naši experti. Australští čtenáři, nejčastěji pasovali a to v 72%.
Stejně tak naši hráči, kteří pasovali dokonce
v 82%. Ostatně pasoval i počítačový program Bridge Baron.

Odpovědi:
Problém
Vozábal
Pěkný

Argumenty pro pas bývaly podobné. Pivnička: „Pas. Partnera (se zhruba 14 PC) můj pas
příliš nepotěší. Zisk za pády ze dvou piků v
hrsti je jistější než 3 BT na střeše.“ Pivničkův partner byl ale velmi ostře hrající Ame-

Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží
přirozeně na základě Standard American,
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné
bloky.
Problém 1
Oba v první, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♠
pas
kontra
pas
2♠
?
Jih: ♠QJ743 ♥97 ♦A32 ♣QJ8
Problém 2
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
pas
pas
?
Jih: ♠AKQ10 ♥86 ♦- ♣KJ86543
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2 BT
pas

2♣
2♣

pas
pas

ričan a tak ve skutečnosti měl bodů trochu
méně. Na druhou stranu stejný pas dal ve
skutečném rozdání i Zia a dražit stejně jako
Zia není zas tak špatné.
Pro 2 BT bylo jen 18% čtenářů. Eva Dítětová volí 2 BT. „V párovém turnaji bych nejspíš zapasovala, ale v týmech se bojím...
Pokud soupeři mají nějakou krátkost a splní,
tak se to pak špatně vysvětluje ostatním
členům týmu.“ Totéž si zřejmě myslel i
Helgemo, který dražil toto rozdání na druhém stole ve finále posledního Bermuda
Bowl v Shanghai.
♠♥AQJ2
♦J1074
♣K10962
♠K86
♥543
♦KQ965
♣74

♠A10952
♥K1086
♦8
♣A53
♠QJ743
♥97
♦A32
♣QJ8

Zia hrající za USA1 pasoval a soupeři splnili. Na druhém stole norský hráč Helgemo
zadražil 2 BT a jeho partner vybral 3♣. Sice
jednou spadl, ale i tak získalo Norsko 9 IMP.
Problém 2
David Vozábal:
2♣. Kontra je nebezpečné, protože téměř
jistě půjde do pasu a to pravděpodobně nebude dobře. Skoro bych řekl radši 3♣ jako

více popisnou hlášku, ale na to mám trefy
příliš slabé
Pavel Pěkný:
2♣. Začnu přirozeně popisovat svůj list.
Jsem na tu hlášku až skoro moc silný, ale
kontra se šikenou v kárech a takhle ofentivně
laděným listem nepřipadá v úvahu a skok na
3♣ zase zahubí piky.
Michal Kopecký:
3♣. Dobrá primérka na 6+ trefech. Partner
řekne na 99% 3 BT a v těch vydržim. Jestli
řekne 3♥, tak nabídnu piky. Jestli 3♠, tak
dorazím do hry (pokud má partner piky, tak
není moc silný a slem zkoušet nebudu).
Čtenáři:
U australských expertů vyhrály 2♣ se 67%.
A opět stené procento jako u našich expertů.
U jejich čtenářů také, ale již jen s 45% a
následovalo jej kontra s 33%. To u australských expertů zcela propadlo a získalo jen
5% a u nás vůbec nic. U našich čtenářů také
zvítězily 2♣ s 36% následované 3♣ s 23%.
Ve skutečném rozdání měl partner dubl
trefovou dámu i ♥AK, takže bylo dokonce
možné splnit slem.
V Polském trefu se tato karta draží snadněji
a tak Zbyszek Kowalczyk píše: „Dám 1 BT
= dvoubarevný list, 5 trefů a drahý čtyřlist,
síla 8-15 bodů. Systémová hláška.“ Hezká
hláška, pokud jí ale máte domluvenou a to v
našich systémech zase tak časté není.
Problém 3
David Vozábal:
Pas. Na jakoukoli jinou hlášku nemám body
a zmatu především partnera
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Pavel Pěkný:
Pas. Pasuji z nedostatku lepších možností a
navíc nejsem nijak obzvláště silný, abych se
do dražby musel nutit. Na 3♥ mám strašnou
barvu, po 3♦ budeme těžko hledat srdcový
třeba i 9-fit a na kontra mám zase jen dubl
pik. Jestli nebude mít partner na reopnu na
žádnou akci, tak buď nemáme body nebo
srdcový fit a nic hrozného se nestane, když
budeme bránit 3♣.
Michal Kopecký:
Pas. Pokud partner najde z reopenu hlášku,
bude dobře. Na kontra reknu 4♥, pokud
príjdou 3♠, tak dorazím do hry. Pokud partner zapasuje, tak MOŽNÁ mineme hru, ale
pak snad několikrát porazime 3♣ a ztráta
nebude taková. Daleko pravděpodobnější ale
je, že LHO číhá s body a po mém pasu bude
dražit (asi 3 BT). Pak bych býval chtěl výnosově dražit 3♦, ale to v ostatních případech
bude prohrávajici akce. Myslim ze všichni
kolem stolu mají cca 10 bodů. 3♣ oběhnou a
po károvém výnosu snad i spadnou a pokud
ne, tak jsme nejspíš prohráli bitvu o čásťák
díky bloku soupeřů (ale na druhém stole
bude mít hráč na Jihu ten samý problém).
Čtenáři:
Australští expertí hlasovali pro 3♥ v 42% a
pas v 37%. U australských čtenářů velmi
těsně vyhrál pas ve 32% nad 3♥ v 31%. I
třetí možnost 3♦ získala u australských čtenářů ještě 26%, kdežto u expertů již jen
13%. Všichni naši experti zapasovali, kdežto
čtenáři rozdělili své sympatie mezi pas, 3♦ a
3♥ podobně jako Australané. Pro pas bylo
36% a pro 3♦ i 3♥ shodně 32%.
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Karol Lohay volí pas: „Počkám, čo na to
partner, podľa zásady na slabé otvorenie
zásah len so silou, a tu je srdcová farba príliš
slabá.
Ve skutečném rozdání řekl Jih optimisticky
3♥, další soupeř 5♣, partner 5♥ a zahajitel
prodloužil blok na 6♣. Jih radostně kontroval. Bylo by to 5 pádů v druhé, ale partnerovi přišlo v týmech zřejmě 1400 málo a pokusil se o 1430. Zřejmě očekával více bodů v
srdcích. Bohužel jednou spadl a tak po
šťastném začátku přineslo rozdání velkou
ztrátu.


Rozdání z
žebříčku BKN
Julius Timar

Dne 12.2.2008 se v soutěži
1. kolo, rozdaní č. 26, hrálo:
♠82
♥A85
♦AK1072
♣A64
♠AQ1097
♥KJ643
♦J85
♣♠J54
♥Q109
♦Q43
♣KQ52

BKN Žebříček,

♠K63
♥72
♦96
♣J109873

Západ hraje 3♠ kontra po výnosu ♦K. Kontra
dal jih. Rozdaní uvádím jako otevřené, aby
byly vidět všechny možnosti. První zdvih
bere Sever králem karovým, všichni přidají.
Co má hrát dále? Rozhodne se, že trumfne.
Tím dostane Západ příležitost a vy s ním.
Jak budete dále hrát? Vytrumfujete? A co
dál?
Pokud jste přidali na stole malý trumf, pokazili jste svou příležitost. Už nemůžete vypracovat srdce, aniž byste odevzdali pět zdvihů.
Tudíž musíte hned vzít pikovým králem a
hrát srdce. Dál už to bude snadné. Musíte
pouze v ruce přebít tu srdci, kterou dá S.
Dejme tomu, že ale přidáte na trumf ze stolu
malou, a berete trumf v ruce. Dále hrajete
káro, abyste si mohli přebít třetí káro na
stole. Sever bere károvým esem a hraje…?
Co budete hrát jako N? Trumfnete, nebo
rovnou hrajete káro? Obojí je špatně. Srdce
také nejde, proto musíte hrát malý tref. Proč?
Protože vidíte všechny karty, jinak na to asi
nepřijdete. Hrajete malý tref, a hlavní hráč
bere v ruce trumfem. Ať hraje, co hraje,
obrana může porazit závazek. Západ proto
hraje káro do snapu a hraje ze stolu srdce.
Konečně. Ať dá Jih 9 nebo Q, Západ pouze
přebije a Sever má asi poslední možnost, jak
udělat závazek minus 1. Přebije esem srdcovým a ... umožní hlavnímu hráči splnit závazek. Chce to opravdu silné nervy, aby Sever
propustil srdce.
Proč? Protože, co má dál nést? Když Sever
vezme předčasně srdcovým esem, ať nese,
co nese, W se dostane do zdvihu, vytrumfu-

je, odevzdá srdce a bere zbytek. Takže krok
zpět, na malé srdce hrané ze stolu, dá Jih 9,
západ dá J a Sever dá 5! Západ je v ruce a co
má nést? Odevzdá další dvě srdce, a je to
minus jedna. Sever o eso srdcové nepřijde,
neboť jak se říká, „kdo si počká, ten se dočká.“ Jenom si musí dát pozor, aby přebil
srdcového krále; na malou srdci musí dát
srdcovou 8.
A ponaučení: I když máte na lince 25 bodů,
mohou soupeři uhrát 3 piky (na 15 bodů
včetně dvou zbytečných kluků) na pouhých
8 trumfů, které jsou 5–3. Stačí, jen když
hlavní hráč má rozlohu 5-5-3-0.


Domácí
turnaje
Tomáš Fořt
Velká cena Trutnova, 26.4.2008, 40 párů

1. Martynek jun. – Šlemr
2. Bahníková E. – Svoboda
3. Vajdová – Vozábal
4. Kopecký – Kopřiva
5. Macura – Lauer
6. Tichá M. – Heroutová
7. Šídlová – Pulkrab
8. Szudzinki - Z. Kunc
9. Hoderová – Nulíček
10. Dítětová – Fořt


61.75
60.17
59.16
57.74
57.44
57.19
56.94
56.43
54.96
54.50
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♠QJ54
♥QJ
♦107
♣QJ1076

Odposlechnuto
Eva Dítětová
• „Proč mě stále poučuješ,“ říká partner,
„buď pro mě raději vzorem.“
• „Celý turnaj jsem prospal,“ říká jeden
hráč. „To já jsem jej bohužel musel absolvovat bez umrtvení,“ odpovídá druhý.
• Stůl vykládá karty a hlavní hráč kroutí
hlavou: „Kde je ten list, co jsi držel během
dražby?“
• Oswald Jacoby v 77 letech: „Dávám přednost slabým zahájením. Když jste v mém
věku, nikdy si nemůžete být jistí, že se k
vám dražba ještě včas vrátí.“
• Obránce vysvětluje partnerovi: „ Mohou
být jen dva důvody, proč jsi nevynesl mou
barvu. Zaprvé: Nemáš v ní žádnou kartu.
Zadruhé: Náhlá smrt.“
• „Víš, jak se říká osmibarvě?“ „Trumfy,“
odpovídá partner.


Lámejte si
hlavu
Julius Timar
Problém 1
Toto rozdání je původní, neboť jsem jej sám
hrál.
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♠7632
♥K976
♦AQ9
♣54

♠♥108542
♦J86432
♣93
♠AK1098
♥A3
♦K5
♣AK82

Vydražil jsem 6♠ s rekontrem, když partner
dražil pětilist trefový, 3-listou podporu v
pikách a dále oznámil, že nemá eso ani krále
srdcového. Západ dal kontra a tak má asi
chybující figury.
Ve skutečnosti Západ vynesl 6 srdcovou,
takže to nebyl problém. Jak ale hrát, když
vím, že Západ má K srdcové a A kárové, a
vynesl trefovou 5.
Problém 2
Při hrách s různými bridžovými úlohami
jsem přišel na tuto 3-kartovou koncovku:
♠1042
♠A96

♠QJ7
♠K85

Závazek bez trumfů. Jih nese a uhraje jeden
zdvih.


