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Tomáš Fořt

BLONDIE
Pavla HODEROVA
Jana JANKOVA
Michal KOPECKY
Vit VOLHEJN

PRAHA

Na letošní mistrovství Evropy do italského
Sanremo se z Čech chystá nebývalá výprava.
Soutěž se koná po dva týdny na konci června, když první týden se hrají mixové soutěže
a druhý týden open, ženy a senioři.
V mixech se zúčastňuje 8 párů a 3 týmy,
v open 4 páry a 2 týmy a jeden ženský pár.

Jazyková úprava

Mix páry:

Cover Photo

DITETOVA Eva - FORT Tomas
ERDEOVA Jana - MASEK Jiri
JANKOVA Jana - VOLHEJN Vit
POKORNA Jana - KURKA Josef
RONINOVA Renata - RONIN Michal
SVOBODOVA Pavla - SVOBODA Otakar
HODEROVA Pavla - KOPECKY Michal
BAHNIKOVA Eva - BAHNIK Petr

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

Mix týmy:
ACOL PRAHA
Petr BAHNIK
Eva BAHNIKOVA
Otakar SVOBODA
Pavla SVOBODOVA
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Eva DITETOVA
Tomas FORT
Josef KURKA
Jana POKORNA

Open páry
SLEMR Jakub - MARTYNEK Jan
VOLHEJN Vit - KOPECKY Michal
KRASA Ondrej - PULKRAB Petr
LAUER Zbynek– SPALOVSKY Lubos

Open týmy:
BLONDIE
Pavla HODEROVA
Jana JANKOVA
Michal KOPECKY
Vit VOLHEJN

P.S.
Ondrej KRASA
Jan MARTYNEK
Petr PULKRAB
Jakub SLEMR

Ženské páry:
HODEROVA Pavla - JANKOVA Jana



Králík J., Ondruchová Tichá M. Žylka jelo
spíše získávat další zkušenosti a také se
drželo prakticky celou dobu mezi posledními
čtyřmi družstvy z 14 účastníků. Nakonec
skončili předposlední 13.

Mistrovství
Evropy juniorů
Tomáš Fořt

ME v Sanremu
- mixové týmy
Tomáš Fořt

Ani v butleru naši nejmladší neoslnili:
31. Žylka – Králík J.
-0,38
35. Králík F. – Ondruchová
-0,60
39. Frank – Tichá M.
-0,91
V druhém červencovém týdnu se konala
týmová mistrovství Evropy juniorů. České
týmy soutěžily ve třech kategoriích.
Dívky do 26 let
Úspěšně skončily již tradičně dívky do 26
let, které ve složení Černá, Dudková, Hájková, Tichá K., Tichá M. Vlachová obsadily 7.
místo ze 14 družstev. A i když všechny páry
hrály velmi dobře, jak je vidět z butlera, lze
tušit, že kdyby hrály i Janková – Hoderová,
které se tentokrát zúčastnily v open, mohlo
být umístění ještě o něco lepší.
4! Tichá M. – Hájková
15. Tichá K. – Černá
25. Vlachová – Dudková

+0,68
+0,20
-0,04

Je to i velký úspěch havířovské bridžové
školy a jasný důkaz toho, že cílevědomá
práce s týmem přináší úspěchy. Zvítězily
Polky před Francouzkami a Holanďankami.
Junioři do 21 let
V nejmladší kategorii jsme žádný velký
úspěch neočekávali a také se žádný zázrak
nestal. Družstvo ve složení Frank, Králík F.,

Zvítězilo Polsko před Izraelem a Francií.
Junioři do 26 let
V této kategorii jsme měli očekávání nejvyšší. Tři členové přijeli rozehraní z otevřeného
mistrovství Evropy, kde úspěšně čelili nejlepším světovým hráčům a tak je jejich
umístění značně za očekáváním. Družstvo ve
složení Bahník O. Barnet, Hoderová, Janková, Kopecký, Macura skončilo na 13. místě
z 23 zemí a to je jistě mnohem horší umístění, než na které tento tým má. I umístění ve
středu tabulky však zachránili jen podařeným koncem turnaje, kdy z posledních pěti
zápasů žádný neprohráli a tři vysoce vyhráli.
Útěchou snad může být jen, že reportérům
bulletinu připadala hra našich atraktivní a tak
jim věnovali dost prostoru na jeho stránkách.

V druhé polovině června se odehrálo v italském Sanremu otevřené mistrovství Evropy.
Město žilo soutěží, bylo plné plakátů a dalších upoutávek z mistrovství.

Jako vždy mám z mistrovství mnoho zajímavých partií našich i světových hráčů
a budu je postupně zpracovávat a zveřejňovat. Po dlouhé době se o nás také zase hodně
psalo v bulletinech a v párových soutěžích
dosáhli české páry velmi zajímavá umístění.
Všichni hráči odváděli výkony na hranicích
svých možností, ale bohužel se totéž nedalo
vždy říci o organizátorech. Poměrně často se
měnil časový rozvrh soutěží a ne vždy se
o změnách hráči dozvěděli včas. Výsledky se
upřesňovaly a hráči byli čas od času přesazeni k jiným stolům. Překvapivě také chyběl
vugraph a tak se kolem několika notebooků
s přenosem z BBO tlačíval dav diváků.
Soutěže začínaly mixovými týmy, které se
hrály v šestičlenných skupinách. Česká družstva se soutěže zúčastnila tři a začala mezi
95 družstvy velmi úspěšně.
Ve skupině „F“ - ACOL PRAHA ve složení
Petr BAHNÍK, Eva BAHNÍKOVÁ, Otakar
SVOBODA, Pavla SVOBODOVÁ dokonce
dělili první místo a bez problémů postoupili
do semifinále A. Jejich důležité a pěkné
zápasy byly dokonce dvakrát přenášeny na
BBO. V semifinálových bojích se jim však
již tak nedařilo, drželi se stále za postupovými místy a nakonec skončili 39.

I v butleru se umístili všechny dvojice trochu
za očekáváním:
26. Macura – Kopecký
+0,17
39. Hoderová – Janková
-0,05
53. Bahník O. – Barnet
-0,32
Zvítězila Francie před Izraelem a Norskem.


Jedna z výkladních skříní v Sanremo
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Otevřené mistrovství znamenalo, že kromě
evropských hráčů se zúčastnilo i mnoho
silných hráčů z ostatních kontinentů, především z Ameriky a to včetně obou kvalifikovaných týmu na letošní Bermuda Bowl.
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Pak ale následovala vysoká prohra 8:22
a v posledním kole s týmem PENFOLD, se
kterým prohráli již ve skupině, opět prohráli
10:20 a to je odsunulo na celkové 31. místo,
těsně za 27 postupujících do K.O.

Tým ACOL PRAHA
Ve skupině „O“ – PRAHA ve složení Josef
KURKA, Jana POKORNÁ, Tomáš FOŘT,
Eva DÍTĚTOVÁ postoupili jako třetí a také
bojovali v nejvyšší skupině A, kde ze 48
družstev jich do závěrečných K.O. postupovalo 27. Tam začali impozantně a celou
dobu hráli v postupové zóně.

Ve skupině „E“ – se BLONDIE ve složení
Pavla HODEROVÁ, Jana JANKOVÁ, Michal KOPECKÝ, Vít VOLHEJN příliš nedařilo, skončili šestí a museli se pokusit bojovat o K.O., kam postupovalo v semifinále B
ze 47 jen prvních 5 družstev. Začali celkem
nenápadně. V prvním kole za BYE 18 VP a
pak remíza. Dvě vysoká vítězství 23 a 20 je
pak posunula až na 2. místo. V posledním
kole však prohráli s družstvem PAYEN
13:17 a to je bohužel nejtěsněji odsunulo o
jediný VP na 6., již nepostupové místo

ME v Sanremu
- mixové páry
Tomáš Fořt
Eva Dítětová na titulní stránce bulletinu č. 2
Mezi 32 nejlepších družstev se nedostalo
také mnoho slavných týmů a systém výběru
soupeřů K.O. také svedl hned v prvním kole
dva favority LAVAZZA a ERICHSEN,
které si nikdo nechtěl vybrat. Nešťastně si
zvolili také další favorizovaní seveřané
BERTHEAU, kteří si netakticky vybrali za
soupeře zdánlivě slabší poslední postupující
novozélandské BRIDGE AKARANA. A to
že hned v dalším kole pak vypadla
i LAVAZZA svědčí o síle družstev ve finále.

Následující dva dny po mixových týmech
probíhala čtyřkolová kvalifikace mixových
párů. Z 275 párů jich prvních 106 postupovalo do semifinále A, kde je doplnily na 130
páry s přímým právem postupu. Odtud jich
pak prvních 41 postupovalo do finále A.
Ostatní bojovali o 6 postupových míst ze
semifinále B. Posledních 5 míst získali finalisté soutěží týmů.

Ve finále se pak potkali:
Hauge : Neve 104 : 76
Novými mixovými evropskými mistry se
stali Hauge: Rossen Gunev, Dessy Popova,
Rune Hauge, Gunn Vist, Erik Saelensminde,
Anna Malinowski.

Tým BLONDIE
Pokorná – Kurka z týmu PRAHA
Na úvod se dvěma vítězstvími 22 a 20 vyhoupli na 6. místo a hned hráli v přímém
přenosu BBO proti týmu De Falca. Zápas
sice prohráli 12:18, ale odvedli dobrý výkon.

Ani jeden tým se tedy nakonec nedostal do
finálových K.O. třiceti dvou nejlepších
v Evropě, i když všechny k tomu měly po
dobré hře blízko a tak hráči hned další den
nastoupili do kvalifikace mixových párů.
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Stříbro získali Neve: Jean Allix, Joanna
Neve, Vanessa Reess, Eric Mauberquez.
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Na postup do semifinále A stačilo 51,5%, ale
tuto hranici dosáhly jen dva české páry.
46. Erdeová – Mašek
57. Bahníková – Bahník

53,83%
53,47%

8. Bahníková – Bahník
125. Erdeová – Mašek

57,59%
43,42%

Také v semifinále B hráli naši lépe, ale mezi
postupových prvních 6 se nikomu dostat
nepodařilo.
23. Pokorná – Kurka
28. Svobodová – Svoboda
37. Janková – Volhejn
43. Dítětová – Fořt
101. Hoderová – Kopecký
143. Roninová – Ronin

Erdeová - Mašek
Velikou smůlu měli Pokorná s Kurkou, kteří
skončili jen 5 míst za postupem.
111. Pokorná – Kurka
166. Hoderová – Kopecký
215. Svobodová – Svoboda
219. Janková – Volhejn
249. Dítětová – Fořt
269. Roninová – Ronin

51,37%
49,36%
47,33%
47,21%
45,06%
40,94%

55,60%
55,05%
53,81%
52,97%
47,55%
40,87%

Všechny dvojice až na Bahníkovi tedy nakonec hrály ve finále B. Bahníkovi se vynikající hrou umístili v první polovině finále A,
čímž dosáhli skvělého úspěchu. Evropské
párové mixové zlato se stalo kořistí Turků.

Zatím co do finále A se přenášely výsledky
semifinále s váhou jednoho kola, finále B se
hrálo na jediné kolo a bez přenosů. Této
situace dokonale využili Janková – Volhejn,
zahráli finále B skvěle, skončili na medailové pozici a získali od předsedy evropské
federace plaketu EBL. Faktem však je, že
k umístění dvojic je pro určení evropského
pořadí třeba ještě přičíst 52 za všechny dvojice ve finále A.
1. Miszewska – Zakrzewski Pol 65.77%
2. Liggat – McGowan
Sco 63.63%
3. Janková – Volhejn
63,26%
10. Pokorná – Kurka
59,55%
16. Svobodová – Svoboda
57,99%
37. Erdeová – Mašek
54,45%
47. Hoderová – Kopecký
52,14%
107. Dítětová – Fořt
45,49%
130. Roninová – Ronin
41,62%

ME v Sanremu
- Open týmy
Tomáš Fořt

Po týdnu mixových soutěží pokračovalo
otevřené mistrovství Evropy soutěžemi open,
žen a seniorů. A úroveň byla vynikající. Jen
namátkou nechyběly hvězdy jako Jeff
Meckstroth, Eric Rodwell, Fulvio Fantoni,
Claudio Nunes, Sabine Auken, Daniela von
Arnim, Nicola Smith, Cezary Balicki, Norberto Bocchi, Agustin Madala, Benito Garozzo nebo Zia Mahmood.

1. KONDAKCI SEN – SEN Tur 58.33%
2. GUNEV – POPOVA
Bul 57.47%
3. ALLIX – NEVE
Fra 56.65%
20. Bahníková – Bahník
52,82%

Semifinále se hrálo jen na 2 kola a z něj
postoupilo do finále A celkem 52 dvojic. A
opět na postup stačilo jen relativně klidných
52,5%. To však na Mistrovství Evropy není
snadné nikdy.
Eva a Petr Bahníkovi zahráli skvěle a bez
problémů postoupili do finále A. To se
v mixech nedaří tak často, a pokud se pamatuji, tak mezi prvních 52 dvojic se v této
soutěži dostali jen v roce 2005 na Tenerife
následně celkově 15. Hnátová – Svoboda
a v roce 1998 v Aachenu 18. Eva Bahníková
– Miloš Bahník.

Janková - Volhejn
A i z mistrovství párů mám mnoho zajímavých rozdání, která dokumentují hru našich
reprezentantů. 

Eva a Petr Bahníkovi
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Kvalifikace probíhala podle osvědčeného
modelu, kdy do následujícího švýcaru semifinále A postupovala vždy první tři družstva
z šestičlenných skupin. Tentokrát však bylo
skupin 22. Neuvěřitelně dobře zahráli ve své
skupině P.S. ve složení Krása, Martynek,

Šlemr, Pulkrab. Po slabším úvodu proti
předminulým vítězům izraelským Herbst
vyhráli svou skupinu právě před Herbsty a
dánskou reprezentací. Byl to moc pěkný
pohled na obrazovky s výsledky.

Jejich zápas s americkými favority, týmem
O’Rourke, za který hráli i Mecktroth –
Rodwell je popsán v bulletinu číslo 9 i s
fotografiemi účastníku. Překvapivě jen českých, jako by americké bridžové hvězdy
nebyly pro fotografy zajímavější než Hoderová s Jankovou.
Slovenský tým ve složení: Velecký – Filip,
Lohay – Henc, také do finále A nepostoupil.
Octli se však v dobré společnosti, protože
nepostoupilo i mnoho velmi silných družstev, mezi jinými i Lavazza.

Nejlepších 32 družstev v K.O. však teprve
největší práce čekala. Černým koněm soutěže se stalo indické družstvo Texan Aces,
které do šestnáctky postoupilo po vyhraném
protestu proti Polsku a do osmičky nejlepších po přidaných čtyřech krabicích proti
Bulharům. V té době již vypadli další favorité jako Zimmerman s Balickim a Zmudzinskim, které vyřadilo Monako (!) nebo Angelini. V osmičce tak zůstal jediný americký
tým Welland se Ziou, Weinsteinem a Garnerem, ale ani ti se mezi nejlepší čtyři nedostali. Ve finále se nakonec utkali minulí a
předminulí vítězové a těsně zvítězili Holanďané nad Izraelem.
NED White : Herbst

ME v Sanremu
- Open páry
Tomáš Fořt

Vyvrcholením otevřených mistrovství Evropy byly soutěže párů. Soutěžilo se
v kategorii open, kde jsme měli několik
zastoupení.

94 : 89

Petr Pulkrab
Finále bylo nervy drásající, rozdání zajímavá
a pohled na skupinu asi padesáti oranžových
členů holandské výpravy, jak tiše zírají na
maličký monitor notebooku, na kterém BBO
finále přenášela, byl nezapomenutelný.

Další tým Blondie ve složení Volhejn, Kopecký, Hoderová, Janková, skončil ve své
skupině pátý a musel bojovat v semifinále B.
Zde, na rozdíl od A, ze kterého postupovalo
z 66 družstev 27 týmů, jich právo účasti
v závěrečných K.O. získalo ze stejného počtu jen 5.
Finále A se ale ukázalo nad sily našich P.S.
Skončili na relativně dobrém, leč nepostupujícím 41. místě. Na postup bylo třeba o 10
VP více. Nepostoupili ani Blondie, kteří
skončili v semifinále B na 19. místě. Velkým
překvapením bylo nepostoupení Lavazzy,
která dělila ve finále B až 31. místo. Zajímavé je, že je dělila s týmem Slovenska. Pro
naše družstva tím tedy týmová část mistrovství Evropy skončila a mohly se připravovat
na následující párový maraton.
Blondie
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Starý přístav v Sanremo

NED White
Týmovými mistry Evropy jsou tedy letos:
Sjoert Brink, Bas Drijver, Bauke Muller
a Simon de Wijs. 
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A už od začátku ukazovali Volhejn – Kopecký na co mají, když v čtyřkolové kvalifikaci nejlepších hráčů v Evropě (ale i na
světě) skončili na neuvěřitelném 9. místě. To
samozřejmě znamenalo spolu s první stovkou párů postup do semifinále A. Velké
naděje měli také dlouho Martynek – Šlemr,
ale nepovedené poslední 4. kolo je o ně
připravilo.

9. Volhejn – Kopecký
155. Martynek – Šlemr
179. Lauer – Spálovský
270. Krása – Pulkrab

56,35%
50,35%
49,62%
42,41%

Zajímavé a vypovídající o silné úrovni národní špičky je, že Slovensko dosáhlo stoprocentní úspěšnosti a obě jejich dvojice
postoupily do semifinále A.
68. Lohay – Henc
87. Velecký – Filip

52,84%
52,30%

Bez problémů také postoupily z kvalifikace
žen Hoderová – Janková, když zadrženě
prošly jejími třemi koly a zdálo se, mistrovství žen bude procházka růžovou alejí, zvláště když nejlepší z žen zvolily raději boje v
open turnaji.
3. Hoderová – Janková

56,85%

V obou soutěžích však teprve přicházely
chvíle, kdy se lámal chleba. V semifinále A
se ještě mnohem více zvýšila průměrná úroveň a uhrát výsledek zde bylo daleko nesnadnější. Ale Volhejn – Kopecký to zvládli
bez zaváhání a opět skončili na čele startovního pole. Z tak čelní pozice do finále A
snad ještě nikdy český pár nepostupoval.
11. Volhejn – Kopecký

54,71%

Slovenským hráčům se již tak nedařilo a i
když Veleckému s Filipem stačilo na postup
do finále A jen o 0,5% více, obě slovenské
dvojice nakonec skončily ve finále B.

55. Velecký – Filip
135. Lohay – Henc

50,94%
43,00%

Na postup prvních šesti ze semifinále B bylo
potřeba zhruba 57% a to se ukázalo nad síly
našich hráčů, i když se umístili na slušných
místech. Obě dvojice týmu P.S. hráli po
dvou kolech ze čtyř kolem 50% a bylo jim
jasné, že již dvakrát 65% jistě nezískají.
Takže zredukovali dvě dvojice na jednu
kombinovanou Krása – Martynek a druzí
dva hráči nevyužili možnosti již draze zaplacených cenných lekcí a strávili zbytek pobytu na pláži a v kasinu. Nesklamali ani Lauer
a Lubošem Spálovským, pro kterého to byly
první mistrovství Evropy.
26. Lauer – Spálovský
29. Krása – Martynek

53,67%
53,30%

V semifinále žen se však stalo třetí kolo
osudné našim ženám a poslední již nic nezachránilo. Do finále A postupovalo jen prvních 24 párů a tak se děvčata musela spokojit
s béčkem, což bylo pod očekávaným výsledkem. Ale mistrovství jsou vždycky těžká a
nic zde není snadné nebo samozřejmé.

Soutěž alespoň dohrály, což se nedá říci
o žádné další naší další dvojici v open finále
B. Ty se již dále po vzoru amerických profesionálů soutěže nezúčastnily, přesto že i bez
54 nejlepších dvojic hrajících ve finále A,
šlo jistě o jednu z nejsilnějších soutěží
v Evropě.

A zde je pořadí nejlepších párů v Evropě:

Ale oči všech byly soustředěny na finále
Open, kde bojovalo 54 nejlepších evropských i světových dvojic. Volhejn – Kopecký začínali na 11. místě, neboť ze semifinále
se přenášel jejich výsledek s vahou dvou kol.
V prvním kole získali 50,88% a klesli na 16.
místo. Druhé kolo se nedařilo a se 44,29%
spadli až na 33. místo. Další dvě kola byla
ale prostě impozantní a 58,81% v třetím kole
je vrátilo zpět na 17. místo. Závěr pak korunoval dílo, když vyhráli poslední kolo se
68,25% (!). Celkově to pak dalo úžasné páté
místo v Evropě s 55,17%.

Takové umístění český bridž nepamatuje. Do
finále A se zatím naši dostali myslím jen
dvakrát. V roce 2005 byli na Tenerife Vozábal – Šlemr 45., v roce 2007 v Antalyi
Volhejn – Kopecký již ukázali zuby
a skončili 28.

1. Fallenius - Fredin
2. Jassem – Martens
3. Brink – Drijver
4. Bocchi – Madala
5. Kopecký – Volhejn

SWE
POL
NED
ITA-ARG
CZE

56.18
55.64
55.37
55.27
55.17

Vít Volhejn
31. Hoderová – Janková

49,49%

V závěrečném finále B pořadatelé sloučili
ženy a seniory, čímž zřejmě udělali větší
radost seniorům a zde skončily naše ženy na
12. místě.
12. Hoderová – Janková

U stolu Vítka a Michala
nebyla nikdy nouze o diváky

50,69%

11

12

Vítek Volhejn se ještě umístil na 19. místě
z celkového pořadí všech účastníků mistrovství ze všech soutěží. Vítek také slíbil, napíše
článek o posledním kole, aby přiblížil, jakým
stylem se hraje ve finále mistrovství Evropy.
Takže už se těším.


68% ve finále
ME párů
Vít Volhejn

Rád bych se s Vámi podělil o zážitek, kdy
jsme uhráli v jednom kole finále ME párů
více než 68%. Jistě mi dáte za pravdu, že
uhrát 68% v párovém turnaji není zcela
běžné a uhrát je v konkurenci nejlepších 54
párů Evropy je věc unikátní.

zornit na důležité situace, a co z nich vyplývá pro hraní párových turnajů. Hraní párových turnajů je naprosto rozdílné od hraní
soutěží hodnocených rozdílově a je potřeba
k tomu tak přistupovat.
Rozdání číslo 1
Start kola se nám nepodařil. Nastala velmi
častá chyba – nesoustředěnost při prvních
partiích. První soupeři byli z Turecka – pár
YILMAZ – GUR (v roce 2006 vyhrál na MS
turnaj párů IMP). Oba reprezentovali Turecko na ME týmů (vždy končili lépe než my).

Pokusím se nyní projít postupně po jednom
rozdání celé kolo a vždy se budu snažit upo-

Přišel perfektní výnos trefem, který beru
dámou a tady přišla ta chyba – měl jsem
pocit, že má hlavní hráč tři trefy, takže jsem
otočil eso trefové a zjistil, že má čtyřlist.
Nyní již bylo pozdě na pikové vrácení
a výsledek partie byl -1 za 100 pro nás.
Pokud se zamyslím, tak po vzetí dámy trefové vrátím pik a hlavní hráč nemůže udělat
víc než 7 zdvihů.
Výsledek: 16% pro nás
Rozdání číslo 2

Jak se takový výsledek uhrává?
K uhrání takového výsledku je potřeba mít
agresivní dražební systém a jeho perfektní
znalost,
odvahu,
techniku
v obraně
a sehrávce a samozřejmě i kus štěstí. Vysoký
výsledek se dá uhrát obvykle v posledním
kole, kdy jsou již všichni velmi unavení,
někteří rozčarovaní ze svých výsledků
a někteří se snaží na poslední chvíli něco
urvat a přitom chybují. Poslední kolo jsme
hráli po čtrnácti dnech intenzivního hraní
a pro toho, kdo hrál všechny soutěže na ME,
to bylo po zhruba 650 odehraných partií na
nejvyšší úrovni a tudíž s maximálním soustředěním. Navíc bylo poměrně nepříznivé
počasí, den předtím byla velká bouřka, měnil
se tlak a to vše má vliv na soustředění hráčů.

Měl jsem pocit, že nám soupeři dávají snadných 300 proti čásťáku, takže jsem dal trestné kontra na 2 BT i 3 kára. Původně jsem
chtěl 2 srdce pasovat.

krátká srdce a nechci soupeřům
usnadnit jejich nalezení.
1 BT – forsing BT – v tomto případě slabé
zvýšení na 2 piky.
pas N – byl po váhání, takže partner také
radši zapasoval.
Po chybě v obraně jsme je nechali uhrát
2 trefy + 2 za 130 a získali za to 46%. Dražbu jsme zvládli, ale bohužel ne již obranu.
Po prvních dvou rozdáních máme tedy 31%,
což vidíme již v průběhu druhé sestavy.
Finále se hraje tak, že hrají vždy všichni ta
samá dvě rozdání a výsledky jsou hned zveřejňovány včetně pořadí v kole a pořadí
celkového. Po dobrém dopoledním výkonu
jsme byli na celkovém 17. místě (na začátku
dne jsme začínali až ze čtvrté desítky).
Zatím tedy nic moc.
Rozdání číslo 3
V další sestavě nastupujeme na jeden
z nejlepších párů světa Bocchi – Madala.
Psát jejich výčet titulů a úspěchů by bylo na
další článek.

W (V)
2♦
kontra
kontra

N
pas
pas
3♣

E (M)
2♣
2♥
pas

S
pas
2 BT
pas
W (V)

N

aspoň 4–4 na drahých, 5–11 bodů.
dotaz.
lepší srdce, nemá maximum
s dobrou rozlohou.
2 BT – do levných.

1♠
pas

pas
pas
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2♣ –
2♦ –
2♥ –

1♠ –

E (M)
pas
1 BT
pas

S
pas
2♣

pětilist pikový a 11–17 bodů, zahájil jsem na čtyřlist protože mám

W (V)

N

pas
1♠
2♠
pas

pas
pas
pas

1♣ –
1♠ –
1 BT –
2♠ –

E (M)
1♣
2 BT
4♠

S
pas
pas
pas
pas

Bereme 68% a soupeři jsou dost rozzlobeni.
Madala se snaží partnerovi vysvětlit, že asi
těžko něco uhrajeme na druhém stupni, ale
to nás již nezajímá a jdeme dál.

Bocchi vynesl eso pikové a pokračoval malým trefem, který beru dámou a nárokuji
dvanáct zdvihů. Bocchi volá vedoucího, že
byla špatně vysvětlena hláška. Váha jeho
autority je tak veliká, že přivolaná rozhodčí
se nám tvrdí, že jsme měli klepat 1 pik a že
asi dojde k úpravě výsledku.
Řešilo se to ještě následující dvě kola a nakonec nám řekli, že výsledek platí, ale že se
Bocchi odvolal. Po skončení kola nám sdělili, že odvolání vzal zpět (asi mu naznačili, že
je to blbost).
Za tuto partii jsme si připsali 84%.
Rozdání číslo 4
V tomto rozdání jsem provedl akci, která
nám přinesla další dobrý výsledek proti
silnému páru.

kontra
pas

N
1♥
2 BT
pas

E (M)
pas
kontra
pas

S
2♥
3♥

Kontra na 2 srdce bylo trochu divočejší,
když pak ale Michal okontroval 2 BT, soupeři se zalekli a za -170 jsme napsali 96%.

11–17, 4+ trefy nebo 18+
8+, 4+ list
18+ cokoli, GF
8-10, 5+ piků

Zde nastal problém s vysvětlením hlášky.
Michal řekl trochu neopatrně, že 2 piky jsou
slabé a měl tím na mysli, že to neslibuje
žádnou rezervu proti původním 8+.

W (V)

Rozdání číslo 6

W (V)

N

E (M)

pas
kontra
pas

1 BT
2♣
pas

pas
pas
pas

S
pas
pas
3♣

Když ke mně došel zapasovaný 1 BT, vidím,
že to v tomto rozdání vypadá bledě. Hrají
závazek, kde Bocchi určitě rozvine svoji
techniku a udělá pravděpodobně o zdvih více
než ostatní. Pokud zapasuji, tak můžeme
očekávat průměrný výsledek tak kolem 30%.
Proto dělám „akci“ a dávám kontra – znamená maximální list a partner ho může propasovat nebo se budeme zachraňovat na
druhém stupni. A kontra zabralo – Bocchi
draží 2 trefy a to je cílem. Dostali jsme je do
závazku, za který si připsali 130, když v BT
závazku po obvyklém pikovém výnosu udělá
asi 180 (150 tutově).

Rozdání číslo 5
Nastoupili jsme na dvojici LUNGU – MICESCU. Byla to dvojice dost unavená
a otrávená – skončili poslední, takže již
ztráceli motivaci. Ale jde o to na ně udělat
dostatečně dobrý výsledek.

Obrana byla bez chyby – srdcový výnos beru
králem, stahuju eso kárové a hraji další káro.
Ještě dostáváme eso pikové.
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A druhý dáreček jsme od nich dostali
v následujícím rozdání. Sehrával jsem 3 BT
z W po pikovém výnosu, který vzal Jih králem a vrátil pik. Po notném přemýšlení ho
Sever pustil. Stáhnul jsem čtyři kola kár a to
způsobilo oběma problémy – Sever zahodil
srdce a tref a Jih zahodil tref, protože si
schovával pik. Potom to již byla otázka
techniky – eso srdcové (padá desítka), srdce
do devítky (Sever odhazuje pik), srdcový
král a tady bylo Severu líto zbavit se dalšího
piku, tak zahodil tref a již jsem měl stůl
vysoký. 3 BT + 3 byly za 94% pro nás.

vou devítku. Pokračoval jsem kárem a hlavní
hráč „viděl“ jak to všechno je a zahrál ve
třetím zdvihu dámu srdcovou a odhodil si
tref. Víc už jsme nepotřebovali a shrábli si
svoje čtyři zdvihy a zapsali 99,92%. Takhle
se dělají topy v obraně.

Další pár byl GIROLLET-FLEURY
z Francie (před dvěma roky také byli ve
finále párů a skončili 20.).

W (V)

N

2♣

pas

W (V)

Vypadalo to, že nás chytili na slabém BT.
Dražím 2 trefy, což znamená buď 5 trefů
nebo 4–4 v ostatních (přesně je potom nadražím pomocí hlášek rekontra, 2 kára a 2
srdce). Kontra nepřišlo, takže jsem nemusel
pokračovat (asi bychom skončili ve 2 srdcích
kontra -4) a padal jsem bez kontra.
V sehrávce jsem bojoval o třetí zdvih –
nejdříve mě soupeři vytrumfovali a zahráli
pik – vzal jsem druhé kolo piků a vrátil pik.
Potom mi obehráli srdce a zase jsem vzal
druhé kolo a vrátil srdce. A to jim nezbylo
nic jiného, než mi rozehrát kára a tím jsem
získal jeden zdvih v kárech. Výsledek -5 za
500 znamenal 54% pro nás.

pas
2♥
pas

Rozdání číslo 8

N
pas
pas
2 BT

E (M)
pas
2♣
pas

S
1 BT
pas
pas

Tentokrát zabojoval Michal a nenechal hrát
1 BT. Hláškou 2 trefy slibuje 4–4 na drahých. V belu je to dost odvážná akce.

Rozdání číslo 7

Chystal jsem se po dražbě levné od Severu
dražit ještě 3 srdce, ale když pasoval, tak
jsem se rozhodl také pro pas.

Na nás hráli 3 trefy a v praxi asi nejde nalézt
obrana, jak je porazit. Uhráli je a za 110
máme pouhých 32%.

Vynesl jsem dámu srdcovou a po stažení
srdcí káro ke králi partnera. Zbytek už hlavní
hráč uměl a zapsali jsme si 100 a dostali za
to 80%.

E (M)
1 BT
pas

S
kontra
pas

Rozdání číslo 11

Rozdání číslo 10

Rozdání číslo 9
Izraelský pár BAREKET-LENGY. Samozřejmě lepší než kdokoli z našich, když se
dostali do finále. Bránili jsme 2 piky po
dražbě soupeřů:
1 srdce – 1 pik – 1 BT – 2 piky.
Výnos károvou osmičkou (neseme druhou
shora) pokrytý králem jsem vzal esem a po
úvaze jsem zahrál srdcového krále (usoudil
jsem, že eso bude mít spíš Michal a pokud
ho má hlavní hráč, tak s tím králem stejně
moc parády nenadělám, navíc to dává šance
obraně), na kterého mi Michal hodil srdco-

Tak tady se míhala okolo stolu jedenáctistovka, ale naštěstí vše dobře dopadlo.
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W (V)

N

E (M)

3♦
pas

4♥
pas

kontra

S
pas
pas

Po výnosu srdcovým esem a pokračování
v srdcích vzal HH na stole, zahrál káro, na
které jsem se dobral a podehrál piky. Na
5 stažených srdcí Michal odhodil káro,
2 piky a dva trefy a museli jsme ještě udělat
2 zdvihy za 82%.
Rozdání číslo 12

Velmi silný pár MULTON – ZIMMERMANN (ten vyhrál např. World Transnational Open 2007).
W
kontra
pas

N (M)
pas
pas
pas

E
1♦
4♥

Rozdání číslo 15

Rozdání číslo 16

Další soupeři z Francie, pár Bessis-Bessis
(mimochodem před dvěma roky vyhráli ME
týmů).

W (V)
1♦
2♣
pas

S (V)
3♠
pas

Zde jsme byli dostatečně opatrní a neřekli
4 piky, které by byly za 800 nebo bychom
mohli soupeře pošoupnout do slemu, který
tam mají. Za -680 máme 56%.
Rozdání číslo 14

Tak to je zase jedno z těch bojovných rozdání. Vše se rozhodlo při dražbě:
Jedna z mála víceméně nezajímavých partií,
soupeři mají do 2 piků 5 zdvihů shora a bez
indikací je trumfová pozice neuhodnutelná,
takže jeden pád za 42%.
Rozdání číslo 13
Zde jsem si myslel, že za výsledek 3 BT + 1
budeme mít nad 50%, ale bylo to jen 48%.
Sehrával jsem je po pikovém výnosu k esu
a pik zpátky, zahrál jsem trefového kluka,
pokrytý figurou a esem. Dále káro, kam mi
soupeř dal kluka a beru a hraju další tref.
Zamyšlení soupeře a pouští, beru desítkou
a přecházím srdcem, abych mohl zahrát káro
k esu – padá desítka, beru esem a vracím
káro. Tím dělám deset zdvihů a jsem spokojen.
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W (V)

N

E (M)

2♦
pas
kontra

pas
2♠
pas

2♥
pas
pas

S
pas
pas
pas
pas

Zahájil jsem 2 kára Multi a pasoval 2 srdce
partnera. Soupeři ve druhé hře a my v první,
tak jsem po dvou pikách ještě bojoval
o čásťák, což Michal pěkně zapasoval. Porazili jsme to jednou a získali +200 ohodnocených 96%.

20

N
pas
2♥
pas

E (M)
pas
pas
pas

S
kontra
2♠

1 káro slibuje kárový 4 list nebo 15–17 pravidelných, pas Michala implikuje károvou
délku. Vynesl jsem tedy dámu károvou
(partner namarkoval pozitivně) a vzal jsem
první kolo piků. Vrácené káro vzal partner,
odehrál dvě kára a zahrál čtvrté káro, na
které si soupeř odhodil tref. To jsem snapl
a musím mu přijít, zkusil jsem eso trefové –
splnil 140 za 76% pro nás (po srdcovém
výnosu nemá problém udělat 170).
Rozdání číslo 17
Další známý francouzský pár BOMPIS –
QUANTIN (ten již jedno ME párů vyhrál).

Rozdání číslo 19
V tomto kole jsme potkávali hlavně francouzské a rumunské závodníky. Poláky jsme
si odbyli v prvním kole, Holanďany ve druhém a třetím. A tak další francouzský pár
PALAI – GUILLAUMIN. Rozhodně nepatří
mezi neznámé slabé hráče, reprezentanti
Francie, několikrát ve finále párů na ME
i MS.

Zde jsme bránili 1 BT ze severu a nedopadlo
to nijak zvláštně, splnil +1 a my jsme za to
měli 48%.

Rozdání číslo 20

W
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Rozdání číslo 18
Na dalším rozdání na nás splnili chybou
obrany 3 BT +2 a to bylo pro nás pouhých
18%. Škoda, jeden zdvih v této partii navíc
by nám stačil na medaili.
W

N (M)

E

1♠
pas

kontra
pas

pas
pas

S (V)
1♣
4♥

Kontra partnera slibovalo čtyřlist srdcový
a aspoň 5 bodů.
Výnos károvým klukem jsem vzal esem
a zahrál vysoký trumf. Vypadla desítka.
Přešel jsem na stůl a zahrál osmičku srdcovou, kterou jsem pustil a vzala ji dáma. Desítka kárová mi pomohla k uhrání jedenácti
zdvihů v této partii a to bylo 66% pro nás.
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N (M)
1♦
2♣
2 BT
4♦
5♠
6♣
pas

Rozdání číslo 21
Další rumunský pár FEBER-CERNAT.

E
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

S (V)
1♠
2♥
4♣
4 BT
5 BT
6 BT

Věděl jsem o partnerovi, že má 5 kár,
4 trefy, alespoň malou rezervu, zádrž srdcovou, krále kárového (cue-bid), máme všechna esa, krále a dámu trefovou a tak jsem
napočítal do BT 12 zdvihů po 4 v levných
(v kárech dáme jeden zdvih) a po dvou ve
drahých. Ještě jsem dal velkoslemový pokus
5 BT, kdy má partner možnost najít další
rezervu a jít do 7 (třeba, kdyby měl navíc
kluka kárového a kluka trefového, tak by
dražil výš). Ještě jsem se mohl pokusit hláškou 6 kár zjistit, zda má károvou dámu
a potom jít do 7 trefů, ale i tak nebyl závazek
6 BT špatný. V párových turnajích je potřeba
hrát 6 BT pokud to jen trochu jde. Získali
jsme za výsledek 6 BT = 70%.
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W (V)
1♠
4♠

N
pas
pas
pas

E (M)
pas
2♠
pas

S
1♦
pas
pas

Rozhodl jsem se po zahájení 1 káro zasáhnout 1 pik, což slibuje pětilist a 12–17 bodů
(jako primérka) a to z toho důvodu, abych
ztížil soupeřům dražbu a abych dostal hned
příznivý kárový výnos. Manévr se mi podařil
a partner zvýšil na 2 piky – vydražil jsem
celou hru a doufal v nejlepší.
Dostal jsem skutečně kárový výnos, ale zas
tak velkou radost mi to neudělalo. Vzal jsem
výnos esem a zahrál kluka trefového – Sever
bez zájmu a váhání dal malou, beru králem
a hraji pik, který bere Jih esem a dává partnerovi snap kárový, srdcové vrácení beru
esem na stole a hraju další pik, který bere Jih
králem a hraje další pik. Zkusil jsem eso
trefové a ejhle vypadla dáma a měli jsme
4 piky = za 84% pro nás.

Přesnou obranou jsme udrželi závazek na =
(včas jsme rozehráli piky, aby je nemohli
shodit na trefy) a dostali za to 16% (zjevně
jsme nebyli sami).
Nemyslím, že bychom v tomto rozdání něco
výrazně zkazili, naše akce obvykle povedou
k dobrému výsledku. Ani jsme se na sebe
vzájemně nezlobili.
Rozdání číslo 23

Partner vynesl trojku srdcovou – čtvrtou
shora a tím mě velmi potěšil. Beru esem
a vracím srdce, hlavní hráč hraje káro do esa
a káro zpět, oba přidáváme malé káro a zde
neuhodnul situaci poprvé – položil dámu.
Michal bere králem a vrací srdce. Teď už to
vypadá s hlavním hráčem bledě, na srdce
odhazuje ze stolu tref (předtím také odhodil
tref) a hraje káro, které beru a stahuji srdce
do koncovky, kdy má hlavní hráč na stole
dubl eso trefové a piky a doufá, že zahraji
tref od krále, aby se dostal na vysoká kára do
ruky nebo pik od dámy, kterou přece mám.
Zahrál jsem pik a výsledek -2 za 200 pro nás
znamenal 92%.

pad. Výsledek +1 za 56% pro nás není nic
příliš zajímavého.
Rozdání číslo 25
Poslední dvě partie byly opět proti polskému
páru, konkrétně Suwik – Radziak.

Rozdání číslo 24
Rozdání číslo 22
W
pas
pas
pas

Další pár byl skotsko-velšský KANESHIELDS. Dražba

Zde jsme něco odevzdali zase my soupeřům:
W (V)
1 BT
pas

N
3♥
pas

E (M)
pas
kontra

S
1♥
pas

W
pas
2♦
3♥
pas

N (M)
pas
pas
pas
pas

E
1♣
2♠
3 BT

S (V)
kontra
pas
pas

Soupeř zahájil silným trefem a moje kontra
znamená aspoň třílist kárový, srdcový
a pikový. Potom soupeři došli bez problémů
do 3 BT (3 srdce slibovaly držení).
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W

N (M)

1♦
4♠

3♣
pas

E
pas
3♠
pas

S (V)
pas
4♣
pas

Po bloku trefovém jsem nabídl partnerovi, že
bychom možná mohli bránit, ale oba jsme
správně ohodnotili, že to nebude dobrý ná-
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N (M)
1♣
1 BT
2 BT
pas

E
pas
pas
pas
pas

S (V)
1♠
2♣
4 BT

Michal ohodnotil svůj list na 18+ a zahájil
trefem, po mém piku (8+ PC) draží 1 BT
jako GF. Hláška 2 trefy znamená 11+ bodů,
takže se již pohybujeme ve slemové zóně.
2 BT znamená 18–20, pravidelných, bez fitu
pikového a 4 BT je invit, který tedy již Michal nepřijal.
Trefový výnos sebrala devítka na stole, pik
do devítky podržel, a když soupeř vzal druhé
kolo piků, 12 zdvihů bylo pohodlně na světě
a výsledek blízký topu.

Rozdání číslo 26

Lámejte si
hlavu - řešení

♠K10752

♠AJ

Tomáš Fořt

-----------------------------------------------------Problém 1

Záleží na tom, zda potřebujete 5 nebo jen
4 zdvihy.

♠62
♥62
♦432
♣Po rychlé dražbě 2 srdce – 4 srdce jsme si
stáhli svoje 3 zdvihy, žádné drama se nakonec naštěstí nekonalo.
Sehráli jsme tedy 26 rozdání, neměli jsme
žádné nedorozumění v dražbě. Přestože jsme
udělali několik chyb, z nichž některé vedle
ke špatným výsledkům (zejména se jedná
o první dvě partie), celkově jsme hráli velmi
dobře a kladli soupeřům nestále pastičky.
Poučení pro párové turnaje je zejména v tom
nebát se slavných jmen a neustále hledat
možnosti, jak soupeřům ztížit život.

♠K54
♥5
♦87
♣K

Pro 5 zdvihů zahrajete do kluka a uhrajete je,
když je dubl nebo třetí dáma před esem.

♠♥4
♦Q5
♣A876

Pro 4 zdvihy je správné odehrát v prvním
kole eso. Splníte vždy při rozloze 4-2 i při
singl esu.


♠A3
♥♦K9
♣Q32
V sedmikartové koncovce je Jih na výnosu
a má získat šest zdvihů se srdci jako trumfy.

Licitační
soutěž
Tomáš Fořt

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

Snapnete tref a vytrumfujte. Pak vyimpasujte
kára a odehrajte i druhé kolo. Pak expasujte
pik k šestce, abyste mohli odehrát poslední
káro stolu. A co překážlivé pikové eso? To
jste samozřejmě zahodili na ♥6.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?

Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží
přirozeně na základě Standard American,
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné
bloky.
Problém 1
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
3♦
3♠
pas
?
Jih: ♠- ♥AK1086 ♦K73 ♣AQ1053
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Problém 2
EW v druhé, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
*)
2♦
pas
2♠**)
?
Jih: ♠AK532 ♥Q64 ♦KQ10 ♣Q5
*)
2♦ jsou Multi
**)
2♠ ukazují dobrou srdcovou podporu
Problém 3
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
3♠
pas
?
Jih: ♠43 ♥A ♦A9854 ♣109842
Odpovědi:
1
2
Problém
pas
Martynek ml. 4♣
3 BT
pas
Pěkný
4♣
pas
Kopecký
4♣/3 BT kontra
Čtenáři

3
pas
4♠
4♠
pas

Problém 1
Jan Martynek mladší:
4♣. Po blocích se draží špatně a tahle partie
je toho zářným příkladem. Přirozené 4♣ mi
přijdou jako nejlepší ze všech v úvahu připadajících špatných možností (3 BT, 4♣, 4♦,
4♠).
Pavel Pěkný:
3 BT. Tenhle typ listu nějak neumím ukázat,
když 4♦ jsou pro mě jasným fitováním piků.
Než sázet na úspěch hlášky 4♥ volím raději
celoherní závazek, který by neměl být bez
šancí. Protože piky bych silně fitoval jinak,
tak 4 BT by asi měly být kvantitativní, ale
i tak bych je s tímhle misfitem nedal.

Michal Kopecký:
4♣. Naturalní forsing a navíc zabere minimum dražebního prostoru. V partii může být
cokoli od 4 v drahé po slem v jedné z mých
barev. Třetí kárový král je defekt, jednak
jsou to zbytečné body a jednak hrozí, že si
soupeři káro snapnou. Začnu každopádně
popisovat svůj list a počkám na partnerovu
reakci. Jeho 4♠ zapasuji, a pokud bude dražit
něco povzbudivějšího, pokusím se o slem.
Čtenáři:
Čeští experti volili 4♣ stejně jako čeští čtenáři, kteří jim dali 27%. Stejné procento
u nich však získali i 3 BT. Australští experti
volili v 62% 3 BT a v 29% 4♥. Australští
čtenáři dali na první dvě místa stejné hlášky
jen se zhruba o třetinu nižšími preferencemi.
Ve skutečném rozdání se z 3 BT padalo
čtyřikrát, ale zato šlo splnit 6♥ i 6♣.
Problém 2
Jan Martynek mladší:
Pas. Možná trochu defetistický pas, ale těch
16 bodů není až zas tak hezkých, jak se na
první pohled může zdát. Jsme v první hře,
takže pokud 2♠ oběhnou (partner nenajde
"reopen") a máme tam mít 3 NT, tak snad 2♠
spadnou a nebude to taková tragédie. Pokud
soupeři mají srdcový fit, dostanu se ještě do
dražby a na příslušném stupni (3. či 4.) nadražím piky (partner s ostrou krátkostí v srdcích bude mít určitě fit).
Pavel Pěkný:
Pas. Určitě počkám, co se stane. Jestli má
náhodou zahajitel piky, tak je snad polapíme
po partnerově reopnu, ale ani "tichý pohřeb"
nebude moc špatně. Obvyklejší rozhodně

bude oprava zahajitele do srdcí, a to pak
v dalším kolem budu dražit 4♠ (i po opravě
do 3♥).
Michal Kopecký:
Pas. Co kdyby náhodou měl zahajitel piky.
Pokud se ke mně dostane dražba znovu až na
4. stupni, řeknu 4♠ (soupeři mají velký fit
v srdcích, my máme pikový a partner mi
kryje srdcové ZZ). Pokud níž, budu dražit 3♠
a partner se slušným listem dorazí.
Čtenáři:
Čeští experti pasovali a čtenáři kontrovali
v 41%, ostatní hlasy byly roztříštěné mezi
pět dalších hlášek. Australané dávali mezi
experty masivně přednost hlášce 2 BT –
v 71%. Čtenáři zase naopak pasovali v 65%.

Michal Kopecký:
4♠. Možná se to splní, spíš jednou spadneme.
Ale soupeřům asi jdou 4♥, takže je nechám,
aby se snažili o stupeň výš (závazek na patém stupni oflekuji, partner má celkem pravděpodobně singl káro, takže si můžeme 1-2x
snapnout).
Čtenáři:
Rozdání je z kvalifikace Open týmů na ME
v Sanremo. Hned v první krabici třetího kola
Garner dorazil Weinsteina do 4♠. A protože
ten měl

Ve skutečné partii měl Západ piky a tak pas
(nebo trestné kontra, pokud by je někdo hrál)
přinášel 800, kdežto hra byla jen za 400.

Myslel jsem, že hláška 4♠ je docela těžká,
ale odpovědi expertů i čtenářů moje pochybnosti vyvrátily. Experti jí vybrali v 67%
a čtenáři v 36%. Čtenáři ale dávali častěji
přednost pasu v 55%. V praxi se názory
dělili až na jedinou výjimku mezi 4♠ a pas.


Jiří Medlín: „Skoro mi příjde když mám tři
srdce, že může mít zahajitel piky takže si
počkám a uvidim jestli se něčeho dočkám :).
Kontra bych chápal spíš jako pobídku.“
Problém 3
Jan Martynek mladší:
Pas. Záleží na domluvě s partnerem, s čím
blokujeme. Obecně vzato budu s tímto listem
v první hře pasovat a ve druhé řeknu 4♠.
Pavel Pěkný:
4♠. Určitě bych rád znal styl partnera, ale
nebude moc partnerů, se kterými bych tenhle
list pasoval. Může to být sice 300 proti ničemu, ale jako pravděpodobnější vidím
možnost, že soupeři plní 4♠.
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• Na turnaji v Nedvědicích neví hráčka,
jakou hlášku zvolit. Pak vytahuje červenou
kartičku s písmenen „D“ a ptá se bezelstně: „Je tohle pobídkové kontra?“ 

Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt
Problém 1

Sever: ♠AQJ7652 ♥J76 ♦7 ♣65

♠62
♥62
♦432
♣-

nebyl se závazkem problém a Američané
vedli o 7 IMP.

Odposlechnuto
Eva Dítětová

♠K54
♥5
♦87
♣K
♠A3
♥♦K9
♣Q32

V sedmikartové koncovce je Jih na výnosu
a má získat šest zdvihů se srdci jako trumfy.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?

• Při sledování zápasu českého týmu proti
USA na ME ve vuegraphu BBO komentátor poznamenal, že Meckstroth a Rodwell
potřebují k vylicitování hry 26 karet.

♠K10752

♠AJ
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♠♥4
♦Q5
♣A876

