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Tomáš Fořt

V Americe nic nepodcenili. Mistrovství
zahajoval starosta Philadelphie a přání poslal
i prezident USA. Jsem trochu zvědav, kdo
uvede a pošle přání na VC Prahy nebo přebor republiky.

Turnajů se zúčastnila celá
světová špička a mnoho hráčů bridže proslulých i z jiných oblastí. Letos například
astronaut Gregory H. Johnson. Johnson je nadšený
hráč, který si vzal v březnu 2008 pikové eso
na palubu raketoplánu a odvezl jej 10 milionů km od země.
MIXY
První tři dny hrálo o titul mistrů světa 445
mixových párů ze 49 zemí světa. Po třech
kolech jich prvních 156 postoupilo do tříkolového finále a ostatní hráli útěchu. Medailisty mistrovství světa se pak stali:

Jazyková úprava
1. Dona Compton – Fulvio Fantoni
2. Kismet Fung – Brian Glubok
3. Joan Lewis – Robert Hopkins

Cover Photo
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Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

Mistři světa mixů
Compton, byla nehrající kapitánkou posledních vítězů Bermuda Bowl amerického
Buffet týmu a má již na svém kontě jeden
americký titul v mixech. Mnohonásobného
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světového přeborníka
představovat netřeba.

Fulvia

Fantoniho

ROSENBLUM CUP

Nejdůležitější částí mistrovství je turnaj
týmů Rosenblum Cup. Toho se zúčastnilo
145 družstev se 767 hráči ze 48 zemí světa.
Byli zde všichni nejznámější hráči světa.
Drobným škraloupem však bylo, že 32 hráčů
především z chudších rozvojových zemí, ale
například i z Kanady, nedostalo víza. Američtí imigrační úředníci trpí utkvělou představou, že každý, kdo neprokáže opak, by se
rád v jejich zemi nelegálně usadil. Americká
bridžová federace a WBF kontaktovali státního sekretáře Hillary Clintonovou a doufají,
že se situace bude do budoucna řešit.
Naši ale podobné problémy neměli, a tak
česko-polský tým MARTENS ve složení:
Josef KURKA – Michal KOPECKY, Krzysztof MARTENS – Krzysztof JASSEM
mohl startovat bez zádrhelů. Už kvalifikace
byla nesmírně těžká, ale tým ještě po dvou
dnech svou skupinu “L“ vedl a po posledním
třetím dnu kvalifikace skončil nakonec na
4. místě. Vzhledem k tomu, že do následného K.O. postupovaly z každé z 16 skupin
právě 4 týmy, znamenalo toto umístění postup a hrozilo jen nasazení proti silnějším
soupeřům.

Výsledné pořadí ve skupině:
Poř. Team
1.
ROSEN
2.
MOSS
3.
WOLFSON
4.
MARTENS
5.
GOGO FANS
6.
PASCAL BERNARD
7.
ALL BULGARIAN
8.
MICHELIN

VP
180
167
163
153
138
128
105
69

Obě dvojice hrály v kvalifikaci podle butlera
podobně a o lepší hodnocení je připravilo
hodně drahých chyb v závěru.
JASSEM – MARTENS
KURKA – KOPECKY

+0.39
+0.28

Pěkná partie se odehrála v druhém kole
kvalifikace a přispěla k našemu vysokému
vítězství v tomto zápase.
Partie 18, NS v druhé, rozdával Východ.
♠7
♥K107542
♦AKQ752
♣♠K8
♠AQJ953
♥J93
♥A86
♦4
♦93
♣KQJ10875
♣A4
♠10642
♥Q
♦J1086
♣9632
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Partie přinesla jeden z obřích zisků našemu
týmu a to až +19 IMP. Martens – Jassem
hráli 5♦xN= za 750 a Kurka – Kopecký
6♠xE+1 za 1310. Nebyl to ale největší zisk
v turnaji. V zápasech KO jsme proti Číně
dosáhli v jedné partii dokonce +20 IMP.
Podobná dramata se odehrávala i na jiných
stolech a bylo už překvapivé, kolik různých
výsledků se na partii podařilo dosáhnout.
Rozdání bylo sehráno 128 krát a některé
byly velice překvapivé.
3NT
520
1
4♦X
+910
2
4♦X
+1110
1
4♥
-100
1
4♠
+510
4
+890
2
4♠X
5♣
+420
1
5♣
+440
2
5♦
+600
4
5♦X
-500
1
5♦X
+750
43
5♦X
+950
12
5♦X
+1150
1
5♥X
-500
1
5♠
+450
1
5♠
+510
8
5♠X
+650
1
5♠X
+850
10
6♣
+920
6
+940
1
6♣
6♦
-100
2
6♦X
-200
17
6♦X
+1540
1
6♠
+1010
1
6♠X
+1310
3
6♠XX
-200
1
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KO 64
Nalosování do prvního kola K.O. bylo velice
nepříjemné. Šlo o prestižní zápas Poláku
a soupeř, tým Zambonini, který vyhrál svou
skupinu “M“ byl velice silný: Gawrysz,
Tuszynski, Kotorowicz, Kalita, Frukacz,
Zambonini. Zápas ale probíhal velmi v naší
režii a nakonec skončil jasným vítězstvím
týmu Martens.
Team 1 2 3 4 IMP
Zambonini 14 29 26 28
97
Martens 6 62 33 32 133
Podle bultera tým podrželi naši.
KOPECKY – KURKA
MARTENS – JASSEM

+0.54
-0.15

KO 32
I v druhém kole K.O. padl náš tým na silného soupeře – Peking. Ale vybírat již nebylo
z čeho. Závěr zápasu kolem druhé hodiny
noční byl pro diváky, kteří vydrželi u monitorů opravdu o nervy. Do posledních
14 rozdání nastupoval náš tým s náskokem
17 IMP a náskok ještě postupně zvyšoval.
Pak ale přišla partie 23 s nešťastnou obranou
proti 3 BT a pět partií před koncem se náskok smrskl na pouhých 6 IMP. Naštěstí
však o dvě partie dále splnil Martens
v rozlohové partii 5♣ kontra a i přes velký
tlak soupeřů v závěru jsme vítězství a postup
mezi 16 nejlepších družstev světa uhájili.
Team

1 2 3 4 IMP
20 47 22 18 107
Martens
Beijing Shouchuang 18 28 26 27 99

Zde zase podrželi tým Martens s Jassemem.
JASSEM – MARTENS
+0.73
KOPECKY – KURKA
-0.68
Postup mezi nejlepších 16 družstev na světě
je obrovský úspěch, ale boje ještě pokračují.
KO 16
V boji o postup mezi osm nejlepších nás ale
čekal jeden z favoritů soutěže a nejlepších
týmů světa americký Nickell. V neděli tak
náš tým nastupoval proti mnohonásobným
mistrům Ameriky i světa: Jeff MECKSTROTH, Eric RODWELL, Zia MAHMOOD, Bob HAMMAN, Ralph KATZ,
Nick NICKELL.
O zápas byl na internetu obrovský zájem a
tak chvílemi až 3500 diváku sledovalo na
BBO zápas v Otevřené místnosti, kde hráli
Pepa a Michal. Ještě 7 partií před koncem
jsme vedli o 40 IMP, ale nakonec jsme
o 7 IMP prohráli. Tomuto nervy drásajícímu
zápasu věnuji zvláštní článek.
Ve finále nakonec porazil trochu překvapivě
Diamond favorita Nickella, když vysoce
vyhrál v poslední čtvrtině.

DIAMOND 121

NICKELL

78

Utkání mělo vysokou úroveň. O výsledku
rozhodovalo i rozdání z poslední části hry,

kdy se vítězství již definitivně přiklonilo na
stranu Diamonda.
Partie 20, rozdával Západ, oba v druhé.
♠QJ42
♥83
♦Q8765
♣98
♠K8
♠A63
♥A107654
♥KJ
♦J9
♦AK42
♣A75
♣K432
♠10975
♥Q92
♦103
♣QJ106
Otevřená:
Západ
Zia
1♥
2♥
3♣
4♥

Sever
Greco
pas
pas
pas
pas

Východ
Hamman
2♣
2 BT
3♥
6♥

Zavřená:
Západ
Moss
1♥
3♥
4♥
5♥
5 BT

Sever
Rodwell
pas
pas
pas
pas
pas

Východ
Gitelman
2 BT
3♠
4 BT
5♠
7♥

Jih
Mecktroth
pas
pas
pas
pas
pas…

Velký slem nevypadá jako závazek s velkou
šancí na úspěch, ale soupeři alespoň podle
knižních pouček vynesli proti velkému slemu trumf. Ušetřili tedy hlavnímu hráči hádání, ale stále ještě zůstává na první pohled
nesmazatelný ztrátový zdvih v trefech.
Ale hlavní hráč si poradil. Vzal srdce, odehrál další, přešel do ruky pikem a dotrumfoval. Pak prosnapl jedno káro, stáhnul dva
trefy a začal stahovat trumfy.

Jih
Hampson
pas
pas
pas
pas…

Castro nás
zve na Kubu
Tomáš Fořt
Paní Enma Castro Ruz, zve na již 10. Festival v Havaně a na Varaderu. Tentokrát budou asi turnaje větší, protože zároveň probíhá zónové mistrovství, což je i kvalifikace na
Bermuda Bowl. Zóna 5 obsahuje 20 zemí
střední Ameriky a karibské oblasti, kde jsou
převážně menší státy s menší členskou základnou. Největší počty registrovaných hráčů jsou v této oblasti Martinique - 246
a Bermuda - 188. Ale například Antigua má
jen 9 členů a Dominikánská republika 16.
Samotná Kuba však členem WBF není.

♠QJ
♥♦Q
♣-

Zdá se, že splnění závazku bude záviset na
uhodnutí srdcí. Zia však našel lepší cestu.
Vzal pikový výnos, odehrál ještě jeden pik
a třetí snapl. Pak odehrál kára, snapl káro,
stáhl trefy a snapl poslední káro.

♠8
♥7
♦♣7
♠109
♥♦♣Q

Nyní již jen odešel ztrátovým trefem a soupeři mu v tříkartové koncovce museli sami
uhodnout dámu. Moc pěkně zahrané.
Ale na soupeře to nestačilo! Ti licitovali více
vědecky, ale především více odvážně.

5

♠A6
♥♦4
♣-

Na poslední trumf byli oba soupeři ve skvízu. Splněno 2210 a tým Diamond získal 13
potřebných IMP. 
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ME Ostende 8. den

Bulharsko, nyní Izrael, a Nevenou Senior,
také kdysi Bulharkou, nyní Angličankou.

Tomáš Fořt

Proti 4♠ ze Západu přišel výnos ♥Q. Hlavní
hráč bere a hraje ♠9, kterou pouští do dámy.
Sever vrací ♣2. Ta jistě nebude od krále
a tak hlavní hráč raději bere esem a pokračuje třemi koly trumfů.
♠♥764
♦A1096
♣♠8
♥♦K852
♣Q7

Na výlety už nezbývá žádný čas, celý den se
hraje, ale alespoň po cestě z hrací místnosti
do apartmánků prohlížíme místní pamětihodnosti. K jedněm z nich patří i místní
symbol města „tlustá Matylda“.

Tlustá Matylda
Ale na diskuzi se soupeři se čas najde.
A hospůdky na pobřeží se ozývají bridžovými výrazy. Vsadím se, že místní restauratéři pokládají tisícovku hladových bridžistů za dar z nebes.
Na následující fotografii je Eva Fořtová
s další Matyldou, tentokrát Poplilov dříve

♠♥J82
♦43
♣KJ

Štíhlá Matylda
Statistiky a rozbory rozdání budu dělat až
dodatečně, a pokud budu mít čas, napíši
i o dalších zajímavých rozdáních až v klidu
zanalyzuji, co se v nich dělo na dalších stolech. Michal Textor mě ale upozornil na
jedno pěkné rozdání z včerejšího zápasu
seniorů proti Rakousku.
♠Q764
♥7643
♦A1096
♣2
♠KJ1082
♥9
♦K852
♣Q73

♠♥K10
♦QJ7
♣65

Zajdete sami, co je správné zahrát ze Západu? Problém je, že máte možná jen jeden
přechod do ruky a pokud neodehrajete ♥K,
možná se na něj už nedostanete. A pokud jej
odehrajete, zkrátí vás soupeři o poslední
trumf. Správné a elegantní zahrání je ♦K.

A nyní již k posledním zápasům. V ranním
zápase byly ženám za soupeřky Libanonky.
A jako obvykle byl úvod velice nadějný.
Hned v první partii Fořtová – Tichá vydražily 6♠, které se jen málo licitovaly, a získali
jsme prvních 11 IMP. V partii 5 splnila
Magda Tichá 4♠, kdežto Libanonky padly.
Tentokrát jsme náskok překvapivě udrželi do
konce zápasu a zvítězili 20:10
Do druhého zápasu proti Švýcarsku nastoupily Grosmanová – Severská a Fořtová Tichá. Šlo opět o klíčový zápas, neboť vyšší
vítězství se soupeřem ze zadních pozic by
tým opět posunulo o několik míst dopředu.
A jako vždy ženy začaly dobře a po 8. partii
tento cíl dosáhly. Přispěla k tomu i následující partie.
♠KQ8632
♥KQ8
♦J8
♣A4
♠AJ10954
♥65
♦A74
♣92

♠♥A109
♦K653
♣KJ10873
♠7
♥J7432
♦Q1092
♣Q65

♠A92
♥AK105
♦QJ7
♣A65
♠5
♥QJ82
♦43
♣KJ10984
Seniorský tým
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V bridžorámě vzbudilo veselí, že v přenášeném zápase hráli Dánové 2♠, na obou stolech. A v obou případech padli. Ještě zajímavěji se však vyvíjela situace v zápase
našich žen, kdy hrály Švýcarky také na obou
stolech 2♠ a navíc s kontrem.

ME Ostende 9. den
Tomáš Fořt

Eva Fořtová
Otevřená:
Západ Sever Východ Jih
Tichá
Fořtová
1♠
1 BT kontra 2♥
kontra pas…
2♠
Pro Evu bylo trestné kontra partnerky svaté
a tak pasovala. Naštěstí hlavní hráčka jednou
spadla za 200. Tak, jak partie skončila na
druhém stole, měla Tichá raději zvolit tichý
pohřeb, protože kontra nepřineslo ani jeden
IMP navíc, a pokud by hlavní hráčka zahrála
jak z otevřených karet, mohla dokonce splnit, a kontra by stálo 10 IMP.
Zavřená:
Západ Sever Východ
Jih
Severská
Grosmanová
2♦*
2♠
pas
pas
kontra
pas
pas
pas
Táňa vycítila, že její partnerka myslí kontra
trestně a zapasovala. Bez tří za 800 a celkem
14 IMP.

Počítání výsledků
Bohužel v druhé polovině zápasu vydražily
Grosmanová – Severská jako jedny z mála
ostrých 6♠, ale Maruška zvolila sehrávku na
menší šanci a padla. Nakonec zápas skončil
15:15 a dohánění soupeřů se nekonalo.
Večerní zápas proti Portugalsku skončil opět
vysokou prohrou. Tentokrát 6:24, což nepřekvapuje, protože norma na poslední zápas
dne je necelých 7 vítězných bodů. Tým ale
zůstává na 27. místě z 28 a zítra jsou před
ním ještě dva zápasy s týmy ze středu tabulky a pak poslední čtyři zápasy s druhým až
pátým týmem v pořadí. Strategické důvody,
jako je dřívější odjezd domů, nutná návštěva
trhů a nákupy před odjezdem, však trochu
omezují kapitánovy možnosti taktického
nasazování dvojic, a tak to, kdo hraje který
zápas, je již dané až do konce turnaje.
Senioři prohráli svůj ranní zápas s Tureckem
7:23. Druhý zápas s Dánskem byl trochu
lepší 12:18 a v posledním zápase již porazili
Švédsko 16:14 a jsou na 15. místě z 23. 
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Večer proti v pořadí čtvrté Francii nastoupily
Fořtová – Tichá a Grosmanová – Severská.
A zápas probíhal jako podle kopíráku. Po
deseti partiích z dvaceti byl zápas remízový
po dobrém výkonu obou dvojic. Pak ale
začaly soupeřky ukrajovat a ukrajovat až
doukrajovaly na 5:25.

Okolnosti si vyžádaly jiné nasazení a tak
kapitán postavil do prvního ranního zápasu
proti Finsku dvojice Erdeová – Tomčíková
a Grosmanová – Severská. Zápas probíhal
vyrovnaně, ale na posledních dvou partiích
jsme již tradičně tratili a konečný výsledek
byl 11:19.

Magda Tichá
Partie v tomto kole však byly nádherné,
a kdo se díval v bridžorámě, se pobavil
i poučil. Zde je jedna poučná.
♠AQJ32
♥K108
♦J742
♣A
Zdena Tomčíková
Odpoledne proti Maďarsku nastoupily Erdeová – Tomčíková a Fořtová – Tichá. Zápasy
však probíhají podle stejného vzoru. Začátek
dobrý a pak přijde zřejmě únava nebo dekoncentrace a v posledních čtyřech partiích
tratíme spousty bodů. Takže prohra 7:23.
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♠9876
♥AJ
♦A1083
♣J102

♠4
♥975
♦KQ6
♣K86543
♠K105
♥Q6432
♦95
♣Q97

Závazek 4♠ ze Severu vypadá neporazitelný,
zvláště když u mnoha stolů přicházel výnos
♥7. Ale Západ u některých stolů převedl
expertní zahrání. Přidal do prvního zdvihu
♥J. Tím si zachoval kontrolu nad partií.
Pokud hlavní hráč vytrumfuje, obrana stáhne
kára. A pokud nebude trumfovat, dostane
západ srdcový snap.
Naše dlouhodobé rivalky Španělky se od nás
odpoutaly a několika skoky se dostaly na
20. místo. Ještě ráno jsem doufal, že by se
našemu týmu mohlo povést něco podobného,
ale po dnešních výsledcích a se třemi velmi
silnými soupeřkami na poslední tři zápasy je
to však již cíl naprosto nereálný. Spíš bude
třeba bojovat o udržení současné předposlední pozice.

stali 3 trestné vítězné body, takže zápas
skončil 6:21. A ani v třetím zápase se silnou
Itálií to nebylo dvouciferné, ale jen 9:21.
Následoval samozřejmě posun dolů v tabulce
na 18. místo z 23.
V soutěžích začíná jít o všechno. Nejen o tři
medaile, ale také o 6 postupových míst na
Bermuda Bowl. Jediné Holandsko může být
klidné, jako pořadatel má účast v mistrovství
světa jistou.
Začal také párový turnaj „Paul Magerman
Cup“. Za českou republiku se jej zúčastňují
Lauer – Spálovský. Po dvou kolech jsou na
52. místě ze 102 párů s 50,17%.
Protože zítra brzy ráno odjíždíme a celý den
budeme cestovat, bude zítřejší zpravodajství
nejdřív až večer nebo pozdě v noci po dojezdu. A pokud to stihnu, tak závěrečný den
seniorů zkusím vydat v neděli ráno.


do Venice Cup. A šlo to od jihu k severu
a od desíti k pěti. Den začínaly proti Itálii
a začalo ukazovat, že dnes větším nepřítelem
než soupeřky si budou naše hráčky samy.
Přišlo nevydražených 6 BT, ponechání soupeřek v pohodlných 4♠ místo obrany 5♥
a také další drobné ztráty. Byly i světlé okamžiky, jako několik vydražených slemů, ale
většinu z nich hrály soupeřky také a tak
zápas skončil 6:24. Jde o ME, takže si nesmíte představovat, že naše hráčky nekladly
odpor. Zde je jedna ukázka jejich hry.
♠8
♥A
♦1097652
♣Q10532
♠A1096532
♠KQJ4
♥654
♥K83
♦♦AKQ83
♣964
♣J
♠7
♥QJ10972
♦J4
♣AK87

ME Ostende 10. den

Západ Sever Východ Jih
Tichá
Fořtová
1♥
kontra 4♠
5♣
2♠
5♠
6♣
kontra pas…

Tomáš Fořt
Opora seniorů Hanka Pokorná
Seniorům se také přestalo dařit. První zápas
s Francií prohráli vysoce 4:25. Na druhý
zápas proti Holandsku se do otevřené nedostavila dvojice, protože nevěděla, že má hrát.
Sestavili sice náhradní, ale za zpoždění do-

Vzhledem k odjezdu Táni a Marušky si užily
celý den proti nejsilnějším soupeřkám Erdeová – Tomčíková a Fořtová – Tichá. Všechny tři zápasy byly proti týmům postupujícím
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Magda Tichá prvním výnosem podnesla ♠A!
Eva Fořtová se tak dostala na ♠J a stáhla dvě
vysoká kára. Když Eva odmítla pokrýt kára
hraná ze stolu, musela obrana získat ještě
jeden trumfový zdvih. Ale ani takové partie
na nejsilnější soupeřky nestačily.
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Odpoledne ženy pokračovaly proti Němkám.

Sabine Auken a Eva Fořtová před zápasem
Našim ale síly už příliš nestačily a družstva
finišující do Venice Cup dělávají pravidelně
pětadvacítky. A ani tento zápas nebyl výjimkou. Přišly i nevynucené chyby v systému
a tak výsledek 5:25 odpovídal. Opravdu
škoda zbytečných ztrát, výsledek mohl jinak
být velice přijatelný.
Zde sehrávali Rusové v bridžorámě 4♠.
♠876
♥1085
♦AJ6
♣A642
♠53
♥AKJ432
♦742
♣109

♠QJ9
♥7
♦K10853
♣Q873
♠AK1042
♥Q96
♦Q9
♣KJ5

Obrana začala třemi koly srdcí. Snap sice
vystrašil, ale vzhledem k tomu, že byl prakticky od originálu, neuškodil. Východ vrátil
tref, hlavní hráč položil kluka a pak vytrumfoval. Poté následovalo dlouhé přemýšlení.

Série tak vysokých porážek v závěru způsobila, že náskok týmu před Walesem vzal za
své a ženy skončily na posledním 28. místě.
Pořadí žen, postupujících do Venice cup
v Eindhovenu:

♠8
♥♦AJ6
♣A64
♠♥J32
♦742
♣10

♠♥♦K1085
♣Q83
♠1042
♥♦Q9
♣K5

Přijatelná varianta vypadá zkusit trefy 3–3,
a pokud nevyjdou, ještě kárový impas nebo
poziční skvíz. Tato cesta však k cíli nevede.
Další varianta je Viena cup, tedy odehrát ♦A
a pak jednoduchý skvíz, který funguje.
Hlavní hráč zvolil komplikovanější variantu.
Odehrál naopak ♣A a pak tři kola trumfů, na
která ze stolu zahodil oba trefy. Východ je
pak v křížovém skvízu a hlavní hráč sklidil
za splnění potlesk na otevřené scéně.
Večer do závěrečného zápasu přišly Švédky.
Ty bojovaly o medaili a také ji po zápase
s námi získaly, když jsme prohráli 6:24.
Byly i světlejší okamžiky, například když
Fořtová porazila dobrým výnosem 5♣, zatímco Erdeová na druhém stole splnila 3 BT.

1. Francie
2. Holandsko
3. Švédsko
4. Německo
5. Anglie
6. Polsko
7. Itálie

Jana Erdeová

505
504
500
495
492
481
469

Následující partie je z posledního zápasu.
Senioři se také propadali. S Maďarskem
10:20, s Walsem 8:22 a se Skotskem konečně alespoň remíza 15:15. Zatím ale 19. místo
z 23 a jsou před nimi ještě tři zítřejší zápasy.

♠AJ1093
♥A85
♦109
♣975
♠87
♥Q72
♦Q32
♣K10864

♠652
♥J64
♦A7654
♣QJ
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Nejlepší dvojicí byly, především zpočátku,
Erdeová – Tomčíková, i když ani jim se
v tak dlouhé sérii rozdání nevyhnula nedorozumění a chyby. První polovinu soutěže
měly kladného butlera a v kombinaci s Fořtovou – Tichou dokázaly porážet slabší
i středně silné soupeře.
Fořtová – Tichá byly na týmovém ME žen
nováčky, i když Fořtová měla zkušenosti
z několika ME mixů a ME ženských párů
a Tichá z juniorských ME. Hrály solidně,
bez velkých ztrát, ale také bez velkých zisků.
Pro lov slabších kusů ze stáda ženských
týmů musí ještě zlepšit zejména spolupráci
a přesnost v systému.

♠KQ4
♥K1093
♦KJ8
♣A32
Hodně týmů hrálo 4♠ z Jihu nebo Severu.
Závazek se dá přesnou hrou splnit. Vezmu
druhý tref, pustím srdce Východu a uhodnu
káro. Docela velká část hráček však po cestě
zabloudila. Jednodušší závazek jsou 3 BT.
Hlavní hráčka vezme třetí tref a pak ke splnění potřebuje ♦A u Východu, takže na něj
zahraje a splní.

Poslední pohled na pláž

Ještě něco slupnout u stánků a domů
Podrobnější rozbory provedu až časem,
včetně butlera a rozborů podle časového
hlediska a síly soupeřů. Ale již nyní je možné provést základní vyhodnocení.
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Další nováčci Grosmanová - Severská nakonec splnily svou úlohu. Začátek nebyl vůbec
dobrý, ale v závěru turnaje byly již výkony
trochu solidnější. Byly ostatně nejlepší česká
třetí dvojice, která byla pro ME k dispozici.
A odehrát takto dlouhý a silný turnaj jen se
dvěma dvojicemi nepřichází do úvahy.

Stříbrné Polsko
Cezary Balicki, Krzysztof Buras, Jacek Kalita, Krzysztof Kotorowicz, Grzegorz Narkiewicz, Adam Zmudzinski.
Piotr Walczak npc, Marek Wojcicki coach.
Bronzová Izrael
Michael Barel, Eldad Ginossar, Ilan Herbst,
Ophir Herbst, Ron Pachtman, Yaniv Zack.
Joseph Engel npc.
Nashledanou Ostende

Hráči o přestávce mezi zápasy

Všude byly poutače mistrovství Evropy

Senioři již také skončili. Poslední den porazili Bulhary 15.5:13.5, pak prohráli s Polskem 5:25 a na závěr je dorazilo Norsko
4:25. Čeští senioři tak skončili 20. z 23 družstev. Seniorské medaile získali:

Do Bermuda Bowl 2010 v Eindhovenu postupují následující družstva Open:



ME Ostende 11. den
Tomáš Fořt

1. Polsko
2. Dánsko
3. Itálie

422
416
411

1. Itálie
2. Polsko
3. Izrael
4. Island
4. Švédsko
6. Holandsko
7. Bulharsko

314
308
304
289
274
271
265

Skončil také párový turnaj Magerman Cup.
Prvních 28 dvojic hrálo Finále „A“ a zbylé
Finále „B“. Tam na 28. místě z 56 dvojic
skončili s 50,36% také jediní čeští účastníci
Lauer – Spálovský.
K mistrovství je ještě v průběhu léta vrátím.
Postupně udělám statistiky a rozbory. Mám
také ještě několik pěkných rozdání, která se
mi do denních zpravodajství nevešla.
Za část fotek děkuji Janě Erdeové a Evě
Fořtové.

Butler senioři:
Je také už je k dispozici butler žen po 27
zápasech, a i když mám osobně pochybnosti
o jeho přesných vypovídacích schopnostech,
základní obraz potvrzuje to, co jsem pozoroval při sledování zápasů naší ženské reprezentace.
Butler ženy:
Erdeová – Tomčíková
Fořtová – Tichá
Grosmanová – Severská

IMP/kr
-0,53
-0,57
-0,98

Krabic
416
399
258

Textor – Pokorná
Hebák – Chvalina
Nosek – Kolínský

IMP/kr
-0,26
-0,39
-0,88

Krabic
237
208
224

V Open již podvacáté zvítězili Italové. Mají
skvělý tým, i když objektivně nutno říci, že
jejich velkou výhodou je domácí sponzor –
madam Lavazza. Mnoho skvělých hráčů
především z Polska, Norska nebo Holandska
jsou členy amerických týmů a jejich američtí
sponzoři preferují hru v amerických soutěžích před ctí reprezentovat mateřskou zemi.
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Rusům chyběly k postupu do Bermuda Bowl
pouhé 2 VB.
Složení medailových týmů:
Zlatá Itálie
Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, Lorenzo
Lauria, Agustin Madala, Antonio Sementa,
Alfredo Versace.
Maria Teresa Lavazza npc, Massimo Ortensi
coach.
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VC Znojma
Tomáš Fořt

Jako vždy i letos byla Velká cena Znojma
výborně organizovaná. Podpora vedení města i sponzorů, skvělé ceny, občerstvení, posezení ve sklípku, to vše ukazuje úspěšnou
cestu, kterou se bridž ve Znojmě vydal.

Letošní účast byla sice o trochu nižší než
loni, ale přesto se jí dramatický úbytek soutěžících v ostatních VC zatím nijak nedotkl.
Dokonce se zúčastnili i hráči z blízkého
Slovenska a Rakouska.
Vedlejší párový turnaj, 15 dvojic.
1. Svobodová – Svoboda O.
2. Hájková – Schulzová K.
3. Kuk – Vrkoč P.
4. Holý – Erde
5. Bahníková – Bahník P.

63.19%
58.33%
55.21%
53.75%
51.74%

Kromě sklepů Louckého kláštera, které teoreticky pojmou až milion lahví vína Znovínu, jsou ve Znojmě ještě mnohé další památky. Asi nejznámější je proslulá rotunda.

Předávání dalších cen probíhalo ve sklepích
během ochutnávky (takzvané řízené).
Týmy, 11 týmů
1. KRT
164
Erdeová-Mašek, Erde-Holý
2. Memphis
142
Kopřiva-Pivnička, Kuk-Vrkoč
3. ACOL
137
Svobodová-Svoboda, Bahníková-Bahník P.

Vítěz hlavní soutěže VC Znojma

Pohár pro vítěze seriálu Velkých cen
Ještě před začátkem hlavní soutěže předal
místostarosta města Mgr. Marian Keremidský spolu s minulým vítězem Zdeňkem Laštovičkou pohár pro letošního vítěze seriálu
Velkých cen Petra Bahníka.

Hlavní párový turnaj, 38 dvojic.
1. Novotný Jan – Pulkrab
2. Vlachová K. – Vlach
3. Hozda – Škalda
4. Fucik – Lindermann
5. Hackl – Rokyta
6. Beran – Macura
7. Fládr – Růžička
8. Nulíček – Stupka
9. Kuk – Vrkoč P.
10. Danišová – Henc

60.88%
60.01%
59.61%
58.97%
57.06%
55.50%
55.09%
53.94%
53.36%
52.66%
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Diskuze o rozdáních v období,
kdy ochutnávka již přestala být řízená.
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Fresky v rotundě svaté Kateřiny.
Jsou zde nejstarší románské fresky u nás.
O několik let starší byly jen na Vyšehradě,
kde je pořídil kníže Soběslav I., avšak malby
se nedochovaly. Rotunda svaté Kateřiny byla
postavena u Znojemského hradu v 11. století
a malby dokončeny, jak se dnes již většinou
soudí, v roce 1134. Sloužily pravděpodobně
k legalizaci nároků Přemyslovce Konráda
Znojemského a jeho syna na český knížecí
stolec.
Kromě scény příjezdu poslů k Přemyslu
Oráčovi (někteří moravští patrioti jsou přesvědčeni, že jde o oráče Rostislava) ukazují
malby rovněž zástupy přemyslovských knížat, a to jak českých, tak moravských. Celkem jich je 19 a to včetně prvního českého
krále Vratislava. Možná je zde i vymalován
i svatý Václav, tedy alespoň pokud byl blon-

dýn. Malby totiž obsahují i popisky, ale ty
zatím nejsou dostatečně rozluštěné.

200 za jeden kontrovaný pád bude skutečným polibkem smrti.

A nyní pěkné rozdání loňského vítěze Jana
Fucika, který v beznadějné situaci využil
drobnou chybu soupeřů a obrátil katastrofu
ve svůj prospěch. NS v druhé.

Obrana začala ♣A. Západ se po vyložení
stolu polekal, že by mohl hlavní hráč zahodit
případné malé káro na tref a stáhl raději také
♦A. To sice Jihu kára uhodlo, ale obrana by
je musela v pozdní fázi partie vynést stejně
a hlavní hráč úrovně Fucika by měl jistě již
body dopočítané. Jih nyní zahrál malý pik.
Pokud by obrana dovolila snap, znamenalo
by to splnění, protože na ♣K zmizí druhá
ztrátová pika. Obrana musí obětovat jeden
trumfový zdvih, aby nepřišla o dva pikové.
Východ tedy hraje ♥A a malé srdce.

♠109
♥73
♦J109764
♣K98
♠Q874
♥5
♦A8
♣AJ10743

♠KJ2
♥A1094
♦Q53
♣Q65
♠A653
♥KQJ862
♦K2
♣2

Východ Jih
Západ Sever
Lindermann
Fucik
1 BT
2♣
kontra 2♦
pas
2♥
pas
pas
kontra pas…

Vše se zdá být ztraceno, ale Fucik využívá
drobné nepřesnosti obrany. Riskuje vše a na
♥4 dává z ruky ♥6. Když Východ nepřiznává, bere na stole ♥7. Pak zahazuje na ♣K
ztrátový pik a plní 2♥ s kontrem. Top místo
nuly. I v tom je umění expertů, otočit v poslední chvíli katastrofu ve svůj prospěch.

Tomáš Fořt
Problém 1
Problém od Julka Timara. Jih sehrává 4♠, po
výnose ♣10. Na stole je holé KJ, další obránce má holé AQ. Lze v tomto případě něco
vymyslet?

Východ má po stažení dvou trefů problém.
Obrana může ještě odehrát srdcové eso, ale
pak již přepustí iniciativu hlavnímu hráči,
který dotrumfuje a dohraje partii na kára.
Řešením je pokrýt ♣J esem a vrátit tref.
Hlavní hráč je nyní na stole a musí hrát káro.
Obrana jej však nesmí hned přebít trumfem,

Pohled na Znojmo
(Všechny fotky Jana Erdeová.) 
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ale musí snapnout až druhé kolo, aby přerušila komunikace.
A jak se dá partie splnit? Inu samozřejmě.
Položíte ze stolu krále! A pak že nelze nic
vymyslet s druhým KJ před druhým AQ.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠QJ7654

♠9
♠♥♦AKQJ10987654
♣KJ
♠763
♠8542
♥AJ9
♥10765432
♦♦♣10876542
♣AQ
♠AKQJ109
♥KQ8
♦32
♣93
------------------------------------------------------

1 BT byl slabý, 2♣ znamenaly obě drahé,
kontra na ně slibovalo chuť trestně kontrovat
alespoň jednu z barev soupeře a pas na 2♥
ukazoval, že to byly piky.
3 BT jdou sice z Východu splnit, ale vyžadují napřed vyrazit piku a pak se teprve pustit
do trefů. Ale v párovém turnaji se asi nebudou dražit a plnit příliš často a tak se zdá, že

Lámejte si
hlavu - řešení
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-----------------------------------------------------Zaleží na tom, kolik potřebujete udělat zdvihů. Pokud čtyři, potřebujete jednu
z následujících kombinací u Východu: 108,
AK2, AK3, AK32, AK8, AK10. Každá
z nich má něco přes 1½% a tak dají celkem
trochu přes 10%. A všechny pokryjete tím,
že zahrajete devítku a přebijete jí figurou.
Pak zahrajete ze stolu druhou figuru, abyste
pokryly možnost sec 108.
Druhá trochu paradoxní metoda je propustit
devítku. Samozřejmě jen tehdy, pokud se
neobjeví od Západu 10 nebo 8. Tato cesta
však přinese čtyři zdvihy jen v polovině výše
uvedených případů, tedy v 5%. Ale kupodivu je mnohem účinnější, potřebujete-li získat
jen tři zdvihy, ale zato co nejjistěji. Propustíte-li devítku, získáte alespoň tři zdvihy
v téměř 78% případů.


I v Irsku platí
„mlčeti zlato“

Licitační
soutěž

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Na jedné z párových evropských soutěží
přišlo i následující rozdání. Rozdával Západ,
NS v druhé.

Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží
přirozeně na základě Standard American,
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné
bloky.

♠AJ2
♥K654
♦AQ2
♣1097
♠7
♥QJ9732
♦KJ53
♣A5

♠KQ10864
♥10
♦109
♣KJ83
♠953
♥A8
♦8764
♣Q642

Západ
O'Farrel
1♥
pas

Sever
Strigoni
kontra
pas

Východ Jih
Mehan Olivieri
pas!
1♠
pas

Kontra Severu sluší sice horkokrevnému
Italovi, ale teoretici by jistě nesouhlasili.
A jak se ukázalo, měli by pravdu. Protože
Sever slíbil nějaké piky, nepouštěla se Patsy
Mehan do boje, ale takticky zapasovala. Jih
musel něco říci, ale zvolil nešťastný 1♠,
který musel sehrávat. Výsledek -2 za -200
byl 97% pro Iry.


Problém 1
Oba v druhé, rozdával Jih, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♣
?
Jih: ♠AKQ10832 ♥5 ♦J62 ♣K2

Problém 2
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1 BT
kontra
pas
pas
2♣
?
Jih: ♠KJ83 ♥AKJ5 ♦KQ105 ♣9

Problém 3
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
pas
pas
kontra
pas
?
Jih: ♠KJ3 ♥1084 ♦1074 ♣AK53
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Odpovědi:
Problém
Vozábal
Macura
Pěkný
Kopecký
Čtenáři

1
4♠
1♠
1♠
1♠
4♠

2
2♦
2♦
pas
2♦
2 BT

3
2♣
2♦
2♣
2♣
2♣ / 2♦

Problém 1
David Vozábal:
4♠. Život není peříčko, piků mám sice jen
sedm, ale dobré kvality, trefový výnos je
pravděpodobný a dokonce mi to při stavu
manší 2./2. vychází korektně i na 2 pády.
Nemám moc dobrou alternativu - 1♠ je nesmysl a 3♠ je zase vzhledem k síle listu poddražení. Takže vlastně ani nic jiného říci
nemůžu ☺.
Milan Macura:
1♠. Bodově i zdvihově silný list. Vzhledem
k tomu, že to jsou piky, nemusím tolik spěchat. Na 3♠ je to moc silné a 4♠ už můžou
být vysoko. Lepší bude počkat, jak se vyvine
situace.
Pavel Pěkný:
Zasáhnu "jen" 1♠ a v dalším kole řeknu 3♠,
což by mělo ukazovat výborné piky a lepší
list než na prevenci v prvním kole a slabší
než ukázání piků přes kontra. To je podle
docela přesný popis toho listu, ne?
Michal Kopecký:
1♠. Nevidím problém, pokud partner zapasuje s kartou, se kterou splníme manš, tak
soupeři 100% reopnou. Výhoda alternativních 4♠ může být, že vyblokuji soupeře
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z jejich závazku, ale s pikovou barvou snad
není potřeba nikam spěchat.
Čtenáři:
Experti dávali spíše přednost pomalé dražbě.
Čtenáři naopak preferovali ostrý úder. 4♠
u nich dostalo 39%, ale 1♠ o trochu méně
30%. Třetí kontra získalo 22%. Rozdání
pochází z letních Albrechtic, kdy hráčka dala
4♠, dostala kontra a padla za 500. Při velmi
přesné obraně mohla spadnout i za 1100.
Kdo neriskuje, nesnídá šampaňské, ale někdy také na to šampaňské nezbudou peníze.
Problém 2
David Vozábal:
Řeknu 2♦. 2♣ od partnera byly to nejhorší,
co mě mohlo potkat. Jak z toho ven? Z taktických důvodů je asi nejhorší pas, probudí
to soupeře na reopnu a dost možná spadnou
masky a zjistí se, že jsou to právě soupeři,
kdo mají v partii bodovou převahu, a dostaneme setrvačník. I v případě, že 2♣ budou
propasovány, nečeká nás asi žádné štěstí.
Hláška 2 NT pravděpodobně ukončí dražbu,
soupeřům se bude špatně flekovat (tedy
pokud neupadnu do pětiminutového námyslu, při kterém se budu tvářit zoufale), i tak
ale skončím odhadem za 200 až 300 pro
soupeře. Nakonec jsem vybral 2♦ - nechává
nám to naději, pokud by měl partner singl
káro a drahý čtyřlist, najít drahý osmifit,
a i pokud nebude kárový fit nejlepší, je dost
pravděpodobné, že horší skóre než -200
nenapíši a spíš bych to odhadoval na lepší
výsledek – soupeřům bude taky nějakou
dobu trvat, než zjistí moji skutečnou rozlohu
a bude se jim to dost obtížně bránit.

Milan Macura:
2♦. Záleží na dohodě. 2♣ jsou určitě slabé,
takže hledáme nejlepší částečný závazek.
Hláška 2♣ může být z nouze a často mívá
i jiný čtyřlist, takže začínám hledat, a pokud
po 2♦ uslyším nějakou drahou, tak pasuji.
Partnerovy 3♣ také pasuji.
Pavel Pěkný:
Pas. Kontra mělo být zřejmě trestné, takže
partnerovu hlášku chápu jako výraz slabosti
a alespoň 6list trefový. Nemyslím si, že bude
lepší hrát něco jiného než 2♣.
Michal Kopecký:
2♦. Trefový fit asi moc nemáme, 2♣ je hláška z nouze. Takže bych se měl pokusit najít
nějakou lepší. V károvém závazku udělám
dost zdvihů, i když budeme mít třeba jen
6 trumfů. Partner může dražit drahý čtyřlist,
pokud se mu kára nebudou zamlouvat.
Čtenáři:
Naši experti rozdělili své hlasy jen mezi pas
a 2♦, stejně jako v Austrálii, z jejíž dražební
soutěže jsem problém převzal a kde dali
experti pas v 53% a 2♦ v 47%. Několik našich čtenářů psalo, že by takové kontra na
silný 1 BT nikdy nedalo, ale v Austrálii
zřejmě tak neobvyklé není. Naši čtenáři také
vybírali pas v 35% a 2♦ 13%, ale pro mě
značně překvapivě zvítězily 2 BT s 39%.
Zajímavé je, že také v Austrálii se u čtenářů
hláška 2 BT, vlastně již jen opakující sdělenou informaci, vyskytla ve významnějším
počtu odpovědí. Procentní poměr tam byl:
pas 51%, 2♦ 23% a 2 BT 17%. V každém
případě je velice poučné, že hlášku 2 BT tak
populární u čtenářů všichni experti automaticky zavrhli.

Problém 3
David Vozábal:
2♣. Bodů mám relativně dost, ale rozlohu
špatnou a na skákání někam to rozhodně
není. Partner by měl se 14 dražit dál.
Milan Macura:
2♦. Nemám zádrž, nemám drahý 4 list, mám
dost bodů a nezasáhl jsem. Od toho by měl
být Cuebid. Pokud nepřijdou 3 BT nebo
skok v drahé, tak budu pasovat.
Pavel Pěkný:
2♣. Partner kontrem na reopen pozici neslíbil tolik, jako kdyby kontroval na "živé"
pozici, takže si nemyslím, že bych měl skákat v trefech nebo snad dokonce dražit 2♦.
Michal Kopecký:
2♣. Co jiného? V páráku budu dražit 1 NT,
v týmech dražím prostě svou nejdelší barvu,
na silnější akci nemám body.
Čtenáři:
Naši experti volili nejčastěji 2♣. Australští
měli spektrum mnohem širší a vyrovnanější.
Těsně zvítězil 1 BT s 24% a pak následovali
3♣, 2♦ a 2♣, všechna s 18%. Naši čtenáři
volili nejčastěji 2♦ v 30% a 2♣ také v 30%,
pak následovaly 3♣ a 1 BT také shodně
s 17%. Australští čtenáři měli podobný poměr: 2♦ 37%, 2♣ 25%, 1 BT 17% a 3♣ získaly 12%.
Volba nebyla vůbec jednoduchá a argumenty
mluvily pro různé hlášky. Zde jsou názory
některých čtenářů. Aleš Medlín: „2♦, forcing
na kolo, maximální karta, s kterou nemám
v prvním kole hlášku. Na očekávané 2♥ nebo
2♠ zalicituji 3♣. Kdybych měl 5 list trefový,
zalicituji 3♣ přímo. Takto to bude pro part-
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nera čitelné.“ Naopak Jiří Medlín říká: „2♣,
partner draží z reopnu může být i dost slabý
ale i pokud má primerku tak kára nedržím
a nemám drahý 4list, tak manš je dost daleko. Skočit na 3♣ mi nepřijde dobrá varianta.
Ještě varianta by byly 2♦, abych ukázal hodnoty, a zapasuji předpokládanou odpověď
v drahé, pokud partner nemá rezervu.“
A další názor má Jirka Emmer: „1 NT. Žádná ideální hláška zde není. Správně mám
dražit 3♣, ale to může vést stejně k neúspěchu jako můj 1 NT (11–14 FB, držení kárové). Pokud je partner slabý (8–13), párákový
1 NT bude nejspíš fajn závazek. Pokud je
silný s vlastní barvou, najdeme fit. Pokud má
14+ a něco jako 4423 nebo 4333, může držet
kára sám anebo budou 4–4 do 3 NT.“


Odposlechnuto

Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt
Problém 1
Problém od Julka Timara podle literatury.
Jih sehrává 4♠, po výnose ♣10. Na stole je
holé KJ, další obránce má holé AQ. Lze
v tomto případě něco vymyslet?
♠♥♦AKQJ10987654
♣KJ
♠763
♥AJ9
♦♣10876542
♠AKQJ109
♥KQ8
♦32
♣93

Eva Fořtová
• Na turnaji mixů zkazí muž obranu. Žena
říká „To nic miláčku, je to jen hra.“ „Ale
hra v druhé,“ odpovídá muž.
• Na kurzech mě v říjnu požádala jedna
hráčka, zda bych také nemohla dát její
matce a jejím přátelům nějaké lekce. Řekla
jsem, že je nemohu dát do ledna. „To nevadí, že nebudou trvat tak dlouho,“ odpověděla.


24

♠8542
♥10765432
♦♣AQ

Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠QJ7654

♠9


