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Již 9. evropský Pohár šampionů se konal
letos v tureckém Izmiru. Zúčastnili se jej
vítězové národních lig prvních deseti družstev z posledního ME v Ostende.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

Pohár pro vítěze

1

2

To byly Bulharsko, Německo, Island, Izrael,
Itálie, Rusko, Holandsko, Polsko, Švédsko
a Turecko. Itálie a Turecko měly ještě druhé
zastoupení, jako vítěz posledního poháru
a pořadatel. V kvalifikaci byla družstva
rozdělena do dvou skupin:
Pořadí po kvalifikaci ve skupině A
1. ONSTEIN, Holandsko
2. ANGELINI, Itálie
3. ST ERIK, Švédsko
4. VITO, Bulharsko
5. THORNTON, Island
6. CERKEZKOY, Turecko

108
83
75
74
61
46

Pořadí po kvalifikaci ve skupině B
1. IZMIR, Turecko
2. MATUSHKO, Rusko
3. AUGURI, Polsko
4. VILLA FABBRICHE, Itálie
5. BAMBERGER, Německo
6. BAREKET, Izrael

85
83
77
69
67
66

V semifinále porazili Holanďané Rusy
a Italové Turky. A ve finále si hráči zopakovali zápas ze skupiny, kde Holandsko již
vysoce porazilo Italy 25:5. I nyní Holanďané, hrající ve skvělém stylu zvítězili, i když
již ne tak jasným rozdílem 93:72 na IMP.
ONSTEIN,
Holandsko

27

21

11

34

93

ANGELINI,
Itálie

14

32

14

12

72

Vítězové:

BC ‘T ONSTEIN
Muller, Drijver, de Wijs, Brink
Druhé místo:
ASD ANGELINI ROMA
Angelini, Brogeland, Helgemo, Helness,
Fantoni, Nunes
3. Matuško, Rusko
4. Izmir Turecko
5. St. Erik, Švédsko
6. Auguri, Polsko
A jak hráli vítězové? Jejich silnou stránkou
byly perfektní obrany, jako například v následující partii z finálové série.
Partie 8, rozdával Západ, oba v první.
♠105
♥43
♦K1094
♣AQJ52
♠Q843
♥K1062
♦AJ6
♣108

Západ
De Wijs
pas
pas
pas
pas

Sever
Nunes
pas
2♣
3♦
pas

Východ
Muller
pas
pas
pas
pas

Jih
Fantoni
1♥
2♥
3 NT

Celostátní
liga
Tomáš Fořt

1♥ bylo od 14 bodů, ale jinak bylo vše přirozené. Výnos přišel ♠7, stůl dal malou, vy
dámu a hlavní hráč vzal esem. Hlavní hráč
zahrál ♥A a ♥Q, partner přidal na první kolo
♥8 a na druhé zahodil ♠2. Berete králem
a vracíte pik, který bere hlavní hráč králem.
Z partnerova odhozu piky víte, že hlavní
hráč má i ♠J. Hlavní hráč vás znovu pouští
do zdvihu na desítku srdcovou. Co nyní?
Bauke Muller zahrál tref a zničil komunikace, když celé rozdání bylo:
♠105
♥43
♦K1094
♣AQJ52
♠9762
♠Q843
♥8
♥K1062
♦Q72
♦AJ6
♣97643
♣108
♠AKJ
♥AQJ975
♦853
♣K
Závazek pak jednou padl. Na druhém stole
Helness na Východě zahájil 1♥, takže Brink
snadno vyimpasovat ♥10 do 3 BT a splnil se
dvěma nadzdvihy. 13 IMP pro Holandsko.
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První tři zápasy celostátní první ligy dopadly
více méně podle loňských preferencí. Překvapením je jen poslední místo vloni druhého Staru, ale týmy čeká ještě dalších 6 zápasů a tak zdaleka není všem dnům konec.
1. P.S.
2. Acol
3. Polabiny
4. Esa
5. Triga
6. Jas
7. Chaos Gamblers
8. Ladies
9. Callimero
10. Star

61
57
54
49
47
45
40
33.5
33
28

Liga je vždy plná pěkných partií, protože
hráči se soustředí a objevují se pěkná zahrání. A někdy soupeři seberou prostor a licitace se stává méně vědecká. Jako například
v následující partii ze zápasu Polabiny –
Callimero.
Dostal jsem následující kartu:
♠K86 ♥J854 ♦AJ10 ♣Q103
Hráč za mnou zahájil 2♦ Multi, partner kontroval, čímž ukázal buď slabý BT, nebo silný
list na vlastní barvě. Druhý soupeř s oběma
drahými fity zablokoval 4♦. Co dál?
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Partner má již jistě krátkou barvu soupeřů
a tedy silný list na vlastní barvě. Ale stále
ještě nevím, kterou barvu mají soupeři, ani
kterou má partner. Uvažoval jsem o přirozených 4 BT, na které by partner dal svou
barvu, ale to by mohla být katastrofa, pokud
by je partner zapasoval nebo zvýšil a barva
soupeřů by byly srdce. Navíc bychom snadno mohli vydražit slem bez dvou es. Tak
jsem raději použil alibistické kontra.
Zahajitel ukázal svou barvu 4♠ a partner
nyní sám položil 4 BT. Vzhledem k jeho
držení v pikách to musí být Blackwood,
kterého ovšem hrajeme na pět figur a jen po
fitu. Začínám chápat situaci. Partner mi po
mém kontra na umělá 4♦ dává lepší kára.
A zase mám problém. Zapasovat nemohu.
BT by hrál partner a soupeři by asi na úvod
stáhli šest piků. Takže poctivě ukazuji jedno
eso a partner zvyšuje na 6♦. Je zle. Ale už
musím pasovat a doufat, že partner má kára.
Blokující soupeř vynáší ♥K a partner začíná
tím, že pokládá na stůl 6list trefový.
Partie 10, rozdával Východ, oba v druhé.
♠K86
♥J854
♦AJ10
♣Q103
♠A432
♠QJ10975
♥9763
♥KQ
♦73
♦8542
♣J42
♣5
♠♥A102
♦KQ96
♣AK9876

Západ Sever Východ
Vrkoč Fořt Kuk
2♦*)
4♦**) kontra 4♠
pas
5♦
pas
pas
pas
pas

Jih
Franz
kontra
4 BT
6♦

Partner sice má čtyři kára, ale stále něco
potřebuji. Po pikovém výnosu bych ze stolu
zahodil srdce a snadno splnil. Srdcový výnos
je ale nepříjemný. Mohu partii zahrát na kára
3–3, ale to se mi zdá menší šance než, že
Východ má ještě čtyřlist srdcový a pošle
partnerovi, který ukázal fit pro obě drahé,
snap. Beru tedy esem a vracím desítku. Soupeř se dobírá na ♥Q a nyní přináší efekt
nejasná dražba. Zdá se, že snapem piku bych
získal jen já a tak pokračuje trefem. Nyní je
to již snadné, trumfuji a ukazuji karty.
A ještě jedná partie z třetího kola, ze zápasu
s Callimerem, tentokrát z druhé poloviny.
Partie 23, rozdával Východ, oba v druhé.
♠AQ75
♠K9
♥A75
♥J10
♦K974
♦J1052
♣J7
♣AKQ85
Jirka Kopřiva sehrával 5♦ ze Západu. Vynesl
jsem ♥8, Jirka vzal dámu esem a hned zahodil srdce na třetí pik. Pokud se rozpadají kára
a sedí ♦Q, je v partii slem a tak Jirka přešel
na stůl snapem srdce a zahrál ♦J, který vzal
zdvih. Zdá se, že opravdu podlicitovali, ale
Jirka Kopřiva byl opatrný. Nepokračoval
káry, kde jsem číhal s AQ za králem, abychom stáhli ještě srdci i pik a porazili partii
dvakrát. Již ani jednou netrumfl, zahrál zbytek partie křížem a splnil. 

Mistrovství
světa 2010 (2)
Tomáš Fořt

Na mistrovství světa v Philadelphii se nehrály jen open týmy a open páry. Během dvou
týdnů mohli hráči, kteří vypadli z kvalifikací
hrát další soutěže. Na pořadu byly také ženské, mixové seniorské a juniorské soutěže.
Paralelně se také hrály soutěže Regional, což
je obdoba našich velkých cen nebo spíše
bridžových týdnů.

Jak již jsem psal v minulém článku, hlavní
týmovou soutěž vyhrálo družstvo Johna
Diamonda ve složení: Diamond, Platnick,
Gitelman, Moss, Hampson a Greco. Získali
tak vlastně americké double, protože jeho
tým zvítězil již v letošním důležitém Spingold cupu v New Orleans. Druhý byl současný vítěz Bermuda Bowl: Nickell, Katz,
Meckstroth, Rodwell, Hamman a Zia Mahmood. A třetí: Zimmermann, Multon, Fantoni, Nunes, Helness, Helgemo.

Seniorské týmy

Seniorské týmy vyhrál již podruhé za sebou
anglo-americký tým: Hackett, Holland,
Hallberg, Hayden, Milner. Druhý byl také
stejně jako v loni Sao Paulo: Markowicz,
Zeligman, Klukowski, Russyan, Melman,
Ramer.
Mixové týmy

Samá bridžová esa, takže v bridžorámě se
bylo stále na co dívat.
McConnel Cup

1. Hinze
2. Hansa Narasimhan
3. Steelers
Na turnajích se celkem odehrálo 144 677
rozdání a v soutěžích se celkem prezentovalo
22 524 hráčů. Účastníku bylo samozřejmě
méně, protože mnoho hráčů bojovalo ve více
soutěžích. Uvedu alespoň výsledky těch
nejdůležitějších soutěží MS.
Otevřené týmy Rosenblum

V soutěži 31 ženských týmů z 23 zemí nakonec v dramatickém finále zvítězila Čína
nad Holandskem. Ling Gu, Yan Lu, Ming
Sun, Hongli Wang, Xuefeng Feng a Yanhui
Sun. Jména jsem raději nechal celá, nevím
přesně, které je příjmení. Vítězství využil
i kubánský vůdce Castro, který svému čínskému protějšku Hu Jintao, prezidentu Čínské lidové republiky, oficiálně poblahopřál
k vítězství jeho týmu.

Vítězný tým hrál ve složení: Lynn a Dale
Johannesen, Connie Golberg, Shane Blanchard, JoAnn Sprung a Greg Hinze a nechal
za sebou mnoho slavnějších jmen.
Juniorské týmy

Vítězní junioři se Ziou
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226
220
217

Ve finále porazil Izrael Francii 169:151.
Mládež týmy
Finále: Polsko : Anglie – 182: 138
Open páry
Další důležitou soutěží byla mnohakolová
několikastupňová soutěž párů. Naše dvojice
Michal Kopecký – Josef Kurka díky úspěšné
hře v turnaji týmů postoupila rovnou do
pětikolového semifinále. Zde skončila na
74. místě s 50.85% což bylo vzhledem
k tomu, že finále hrálo 72 dvojic docela
smolné. Ve skutečnosti jich ze semifinále
postupovalo o trochu méně, protože počet
doplnili ještě někteří hráči ze čtyř finálových
týmů Rosenbluma. A zde jsou vítězové:

1. Levin – Weinstein
2. Fallenius – Fredin
3. Piekarek – Smirnov

USA
SWE
GER

57.58
55.86
54.94

Naši týmoví partneři Jassem – Martens se do
finále také dostali a skončili na 44. místě
s 49.34%. Ve finále bylo samozřejmě
i mnoho dalších slavných jmen. Zia Mahmood hrál s Erikem Rodwellem a skončili ve
středu tabulky 27. s 50.72%. Ale za ukázku
stojí způsob jakým Zia loví topy.

Partie 8, rozdával Západ, oba v první.
♠J82
♥Q108432
♦9
♣Q76
♠♠1097653
♥6
♥95
♦AKQJ8432
♦1075
♣AKJ5
♣104
♠AKQ4
♥AKJ7
♦6
♣9832
Západ
Zia
1♦
pas (!)
4♠ (!)
5♠ (!)
6♦
pas

Sever Východ
Rodwell
pas
pas
1♥
1♠
5♥
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Ženské páry

Proti mistrům
světa
Tomáš Fořt

Jih
kontra
3♥
pas
kontra
kontra

Většina z nás by asi rychle vydražila 6♦
a dobří soupeři by je asi odbránili 6♥. Zia ale
napřed zapasoval 1♦, když věděl, že soupeři
jistě pasovat nebudou a pak fitovat piky,
když věděl, že soupeři si v takto důležité
soutěži nemohou dovolit nekontrovat a tak
přicházet o body. Louk Verhees na Jihu si
musel myslet, že přišli Vánoce a že ještě
vnoučatům bude u krbu vyprávět, jak okontroval na mistrovství světa Ziu. Pak ale Sever vynesl malý tref, a když se dým rozplynul Zia inkasoval 13 zdvihů za 1190 a samozřejmě získal top.
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1. Lynn Deas – Beth Palmer
2. Susan Culham – Kismet Fung
3. Carla Arnolds – Bep Vriend

57.10
54.21
53.65

Senioři páry
1. DeMatino – McDevitt
2. Ohno – Yamada
3. Assemi – Wojewoda

55.63
54.70
54.38

USA
JPN
USA

IMP páry
Další soutěží, která nás zajímala, byly IMP
páry. To proto, že také zde hrála česká dvojice, která se celou dobu držela na předních
místech. Poslední kolo jí však nevyšlo úplně
podle představ a tak na medaile nedosáhla.
Přesto si myslím, že s konečným umístěním
mohou být naši spokojeni.

1. Thompson – Zwerling
2. Campos – Villas-Boas
3. Hwang – Zilic
11. Kopecký – Kurka

USA 5778.2
BRA 5485.4
USA 5402.0
CZE

3014.8

Pro mě byl nejdůležitější postřeh ze sledování bojů na MS, že čeští špičkoví hráči se již
po několikáté úspěšně umístili mezi evropskou a světovou elitou a především, že jsou
s ní schopni reálně soutěžit a udržet krok.
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Postup česko-polského týmu Martens jsem
jako mnoho českých hráčů s napětím sledoval na internetu. Když naši postoupili ze
skupiny a přímé přenosy z jejich hry se pravidelně objevovaly na BBO, chodíval jsem
několik dní spát až po skončení zápasů, tedy
kolem půl třetí ráno. A samozřejmě ani od
posledního zápasu jsem se nemohl odtrhnout. V boji o postup mezi nejlepších osm
týmu na světě se utkali s horkými favority a
současnými mistry světa: Jeff Meckstroth,
Eric Rodwell, Zia Mahmood, Bob Hamman,
Ralph Katz, Nick Nickell. V zápase šlo
o hodně, protože pro vítěze byla cesta do
finále otevřená.

Kopecký, Martens, Kurka, Jassem

O zápas byl velký zájem a vice než 3 500
diváku jsem pak neviděl ani u finálového
stolu. Je vidět, že internet má možnosti,
o kterých se nám dříve ani nesnilo. Zkusil
jsem si představit, jak velký by musel být
sál, kam by se takový počet diváků vešel, ale
zřejmě by byl lepší fotbalový stadion. Pak
jsem se podíval na statistiky návštěvnosti
letošní fotbalové ligy a viděl jsem, že některé týmy by mohly bridži popularitu závidět.
Hrálo se na čtyři segmenty po 14 rozdáních
a náš tým získal náskok v první části. Začalo
to dříve, než se soupeři rozkoukali.
Partie 1, rozdával Sever, oba v první.
♠AJ10985
♥8
♦K105
♣J94
♠K6
♠Q732
♥KJ92
♥AQ10753
♦QJ862
♦7
♣A5
♣108
♠4
♥64
♦A943
♣KQ7632
Zavřená:
Západ Sever
Kurka Hamman
2♠
kontra 4♣

Východ
Kopecký
pas
4♥

Jih
Zia
3♣
pas…

Obrana nemůže získat více než tři zdvihy.
I kdyby si hned dala pikový snap, hlavní
hráč na pik zahodí trefu.

Otevřená:
Západ Sever
Nickell Martens
1♠
pas
2♠

řům. V otevřené proběhlo více kol dražby,
ale závazek byl horší.

Východ Jih
Katz
Jassem
pas
1 BT
pas…

Nickellovi se trochu hůře kontrovalo s dubl
trefem a Katz s piky také neměl velkou chuť
se pouštět do boje. Martens splnil 140 a hned
jsme vedli o 11 IMP. A o několik partií dále
přišel další ještě větší úder.

Sever
Hamman
pas
pas
pas

Východ
Kopecký
2♦
3♣
6 BT

Sever
Martens
pas
pas
pas
pas

Východ
Katz
1♥
2♠
4 BT
6♥

Jih
Jassem
pas
pas
pas
pas…

Jassem vynesl tref a jakmile se dobral na
trumfové eso, poslal snap. Tak to tedy
opravdu muselo bolet. +17 IMP. A hostina
pokračovala.

Partie 4, rozdával Západ, oba v druhé.
♠873
♥975
♦Q76532
♣J
♠KQ6
♠AJ109
♥8432
♥KQJ6
♦K9
♦AJ4
♣KQ43
♣A9
♠542
♥A10
♦108
♣1087652
Zavřená:
Západ
Kurka
1 BT
2 BT
3 BT

Otevřená:
Západ
Nickell
1♣
2♥
3♥
5♣

Partie 9, rozdával Sever, EW v druhé.
♠1063
♥1076
♦K3
♣J10842
♠AK2
♠QJ754
♥K42
♥J5
♦AQJ108
♦964
♣K7
♣Q53
♠98
♥AQ983
♦752
♣A96

Jih
Zia
pas
pas
pas…

Pepa předvídavě popřel slabý drahý čtyřlist.
S tak velkou silou je správné hrát 6 BT,
protože zřejmě nebudou k získání 12 zdvihů
potřeba snapy. Naopak nepříznivé rozlohy
nebo slabé trumfy by mohly prospět soupe-
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Zavřená:
Západ Sever
Kurka Hamman
pas
kontra pas
1 BT 2♥
4♠
pas
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Východ
Kopecký
pas
1♠
3♠
pas

Jih
Zia
1♥
pas
pas
pas

Rozdání vypadá na první pohled jednoduché,
a když se objevilo na obrazovce, měl jsem
pocit, že jej nemůže nic ohrozit. Ale podívejme se, jak jej Zia a Hamman dovedli
zamotat. Zia vynesl ♥A a pak pokračoval
malým trefem zpod esa! Po delším přemýšlení, kdy plánoval další sehrávku, Michal
pustil do ♣Q a zahrál hned kárový impas do
♦Q. Ten Hamman s dubl králem pustil!
Obrana připravila past dokonale. Pokud by
Michal uvěřil, že káro sedí, může vytrumfovat, opakovat kárový impas devítkou a věřit,
že získá 12 zdvihů. V tomto případě by ale
obránci dobrali káro, stáhli ještě své trefy a
závazek porazili. V párovém turnaji by možná tato obrana uspěla, ale Michal byl neuvěřitelně ostražitý. Zahrál ze stolu ♣K
s úmyslem si tref snapnout. Zia vzal esem a
vrátil srdce do krále stolu. Michal se ale již
nedal z bezpečné cesty odvést. Odehrál AK
v trumfech, snap srdce, snap tref a stáhl ♦A.
Hamman sice přebil další káro, ale partie již
byla splněná. Perfektní z obou stran.
Otevřená:
Západ Sever
Nickell Martens
pas
kontra pas
2♦
pas
2♠
pas
3 BT pas

Východ
Katz
pas
1♠
2♥
3♠
pas

Jih
Jassem
1♥
pas
pas
pas
pas

Opět delší dražba a opět horší závazek. Martens vynesl ♥6 a Jassem pokryl 5 stolu osmičkou. Partie již nemá šanci a padla dvakrát. Dalších +13 IMP a stav zápasu je

46:14. Do konce již mnoho nedělo, ale
vzhledem k tomu, že na partii číslo 5 ještě
rozhodla odvolací komise, že Kurka dostal
od Zii špatnou informaci a upravila výsledek, skončila první čtvrtina vysokým vítězstvím 56:20.

Martens vynesl AK trefové a třetí kolo Zia
snapl devítkou a Jassem přesnapl. Bez jedné.

mýšlení se nakonec rozhodl snapnout esem
a pak vyimpasovat ♦J. 10 IMP bylo zpět.

Partie 21, rozdával Sever, NS v druhé.
♠AJ862
♥J54
♦8765
♣A
♠1095
♠74
♥K103
♥987
♦2
♦KJ943
♣Q107542
♣KJ8
♠KQ3
♥AQ62
♦AQ10
♣963

V druhé části hry Nickell stáhnul 8 IMP
a také třetí část pobíhala celkem mírně.
V partii 38 jsme ztratili 12 IMP, když Jassem
za stavu her oba v druhé odbránil nevycházející 4♠ soupeřů nevycházejícími 5♥. Ale
v partii 39 Michal zase vše vrátil zpět.
Partie 39, rozdával Jih, oba v první.
♠KJ
♥8
♦KQ1032
♣QJ1076
♠852
♠1076
♥KQ63
♥10974
♦J54
♦76
♣84
♣AK53
♠AQ942
♥AJ5
♦A98
♣92
Otevřená:
Západ Sever
Východ Jih
Jassem Hamman Martens Zia
1 BT
pas
3♦
pas
3♠
pas
4♣
pas
4♦
pas…
pas
5♦
3♦ ukazovala alespoň 5–5 v levných.

A hned v dalším rozdání přišel další zisk.

Michal Kopecký

Zia Mahmood
Zavřená:
Západ Sever
Východ
Rodwell Kopecký Meckstroth
pas
pas
2♦
pas
pas
3♣
pas
pas
4♦
pas
kontra pas
pas
pas
4♠
pas
pas
pas
pas

Jih
Kurka
1♠
2 BT
3 BT
4♥
rekontra
5♦

Už jsem se těšil, že Michal zapasuje 3 BT
a splní bezproblémových 11 zdvihů, ale při
optimálním minimu Pepy by tam slem byl,
takže Michal se o něj pokusil.

Nickell nakonec stáhnul dalších 11 IMP
a před posledními 14 partiemi zůstával
náskok + 17 IMP. Drama vrcholilo.
Protože se poslední čtvrtina zápasu odehrával až v době, kdy ranní číslo bulletinu muselo být již skoro celé připravené, měli redaktoři připravené pro úvodní stranu dva
titulky: „Nickell zničen“ a „Nickell zázrakem zachráněn“.
V poslední části se sehrávaly partie 16 – 29.
Do partie 20 se skóre nehýbalo. V ní si Pepa
Kurka zhodnotil list optimističtěji než Zia
a po zahájení 1♠ skočil přímo na 4♠ s
♠96532 ♥852 ♦AQ9 ♣65

Výnos přišel stejný jako v druhé místnosti
a na třetí kolo trefů stál Michal před stejným
problémem jako Zia. Po dramatickém pře-
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Ani na jednom stole je našla obrana porážející výnos a tak hlavní hráč získal na obou
stolech 10 zdvihů. A už vedeme o 27 IMP.

12

Otevřená:
Západ Sever
Jassem Hamman
pas
pas
2♥
pas
3♥
pas
3 BT

Východ
Martens
pas
pas
pas
pas…

Jih
Zia
1 BT
2 BT
3♠

2 BT ukazovali maximum s 3listým fitem
pro piky. Zia ukázal sice zcela pravidelnou
rozlohu, ale i tak by na 3 BT musel mít jen
ostré karty. Hamman vzal trefový výnos,
stáhl piky, ale pak neuhodl a zahrál impas
v srdcích. -200.
Zia by možná splnil. Kdysi jsem jej slyšel
říkat „Nepokryl figuru, tak nemá čím.“ Ten
by jistě zahrál napřed ♥J, a když soupeř
nepokryje, tak by vzal esem a zkusil kára.
Ale to jsou jen spekulace, kdo ví, co by se
skutečně stalo.

Rekontra ukazovalo srdce, stejně tak jako je
2♠ potvrzovali a tak soupeři vydražili 4♥,
které by za běžných rozloh měli vysokou
šanci, takže se ani nelze divit Pepovi, že po
Michalově krvežíznivém kontru odešel do
4♠. Soupeři v obraně nezabloudili a tak jsme
odepsali ze salda prvních 10 IMP.

Partie 22, rozdával Východ, EW v druhé.
♠AQ95
♥A1087
♦A5
♣Q97
♠8
♠K104
♥K532
♥QJ64
♦QJ102
♦K983
♣AK52
♣J10
♠J7632
♥9
♦764
♣8643
Bob Hamman
Zavřená:
Západ Sever
Rodwell Kopecký
pas
pas
1♠
pas
2♣
pas
4♠

Východ
Meckstroth
pas
pas
pas
pas…

Jih
Kurka
1♥
1 BT
2♥

2♣ byl forcing do hry a 2♥ ukazovaly pikový
třílist.
Kopecký – Kurka se dostali do mnohem
bezpečnějšího závazku. Východ vynesl ♥7,
Západ vzal králem a vrátil tref. Michal vzal,
vytrumfoval a zahrál impas do ♦10. Splnil
tak +2 za 680, což přidalo do kasičky dalších 13 IMP a zvýšilo náskok před posledními 7 krabicemi na celých 40 IMP. Nickell
se zdál být odsouzen k záhubě.

V partii 25 se zastavili Jassem – Martens na
4♣, když s 11 zdvihy nebyl problém. Zdá se
mi, že si zapasovali pokus o trefový slem,
ale neznám natolik jejich systém, abych si
tím byl jistý. Na druhém stole vydražili
Američané bezproblémové 3 BT a dalších
10 IMP se rozplynulo. Ale stále vedeme
čtyři partie před koncem o + 20 IMP.

Otevřená:
Západ Sever
Východ Jih
Jassem Hamman Martens Zia
pas
pas
1♦
kontra
rekontra 2♠
pas
3♠
pas…
Jassem vynesl ♦Q. Ale ještě stále není nic
ztraceno, pokud Martens zahraje tref a dostane snap, až získá zdvih na ♠K. Ale nestalo
se a soupeř splnil 3♠.
Zavřená:
Západ Sever
Východ
Rodwell Kopecký Meckstroth
pas
1♦
kontra
rekontra
3♠
4♥
2♠
pas
kontra
pas
pas
pas
kontra

Jih
Kurka
pas
1♠
pas
4♠
pas…

Partie 26, rozdával Východ, oba v druhé.
♠Q6
♥A4
♦K1063
♣A10762
♠J10842
♠A973
♥107
♥96
♦A975
♦Q4
♣K8
♣QJ954
♠K5
♥KQJ8532
♦J82
♣3
Otevřená:
Západ Sever
Východ Jih
Jassem Hamman Martens Zia
pas
3♥
pas…
pas
4♥

Ale pak se karta najednou obrátila.
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Jediný výnos, který by mohl Ziu ohrozit je
malé káro. To však samozřejmě nepřišlo
a tak hlavní hráč snadno splnil svůj závazek.
V zavřené byla dražba ještě kratší.
Zavřená:
Západ Sever
Východ
Jih
Rodwell Kopecký Meckstroth Kurka
pas
3♥
pas
pas
pas
V situaci, kdy vedeme a soupeři musí hrát
agresivně, bychom asi měli hrát hrát stejné
závazky jako oni, a proto taktičtější by bylo
dorazit. Nickellův tým tak znovu získal
10 IMP, srovnal ztrátu také na 10 IMP a měl
ještě 3 krabice na stažení.
V krabici 27 vydražili Hamman – Zia 4♠ na
sedm trumfů, které sice z otevřených karet
splnit šly, ale v reálné hře musely padnout.
Naši sehrávali běžné 3 BT a spadli dvakrát.
Dvě krabice před koncem je tak rozdíl již jen
8 IMP.
Partie 28, rozdával Západ, NS v druhé.
♠KJ5
♥Q984
♦KQ1042
♣Q
♠2
♠9874
♥AJ732
♥K5
♦♦J876
♣AK96432
♣J107
♠AQ1063
♥106
♦A953
♣85

Otevřená:
Západ
Jassem
1♥
3♣

Sever
Hamman
pas
pas

Východ
Martens
1♠
pas

Jih
Zia
pas
pas

Opět nevím, kdo zadražil slabě, ale faktem
je, že v trefech není žádný problém uhrát 12
zdvih. To se Jassemovi také podařilo, ale
bylo jasné, že 170 bude málo.

a stále vedli. Jenže to ve forcigpasové situaci, kdy vidí, že 5♠ už nejde, nemůže. A poznat, že v útoku jsou vlastně soupeři také ne.
Ještě v poslední partii se ještě mohlo leccos
změnit, když Zia sehrával 2♠ na trumfy 4–3,
ale Zia splnil, zatímco naši spadli z 2♥ na
trumfy 5–2. Dalších 5 IMP pro soupeře již
tedy nic nezměnilo. Nickell vyhrál, Amerika
si oddechla a novináři v bulletinu použili
titulek „Nickell zázrakem zachráněn“.
V dalším čísle pak věnovali zápasu většinu
jednoho bulletinu, což neučinil ani s finálovým zápasem.
NICKELL

20

29

22

47

118

MARTENS

56

21

11

23

111

ME Ostende statistiky

Družstvo jako celek tedy hrálo celkem vyrovnaně s týmy z poslední třetiny startovního
pole, ale nestačilo na střední a již vůbec ne
na silné evropské týmy.

Tomáš Fořt

A jak to bylo časově?
První třetina
Prostřední třetina
Poslední třetina

Kapitáni jistě udělají podrobnější rozbory
hry a tak uvedu jen několik statistik, podle
stejné metodiky, kterou jsem používal i při
hodnocení ostatních mistrovství.

10,8 VP
11,4 VP
8,7 VP

První dvě třetiny byly zhruba podobné
a v poslední třetině se výkon značně zhoršil.
Na vině je jistě únava a z ní plynoucí větší
množství zbytečných chyb, ale především za
horší výsledek může nakupení extrémně
silných soupeřek na závěr soutěže.

Martens – Jassem podle butlera vyhráli svůj
stůl v první, třetí i čtvrté části. Kurka – Kopecký vyhráli stůl v prvních dvou částech.
Druhé dvě však hráli proti zřejmě nejsilnější
dvojici soupeře Meckstroth – Rodwell.
Krzysztof Jassem
Zavřená:
Západ
Rodwell
2♣
5♣

Mašek, Bocchi, Erdeová
Sever
Kopecký
kontra
kontra

Východ
Jih
Meckstroth Kurka
3♣
4♠
pas…

Samozřejmě také +1 za 650, ztráta katastrofálních 10 IMP a soupeři náhle vedou
o 2 IMP. Kdyby se Michalovi alespoň podařilo nedat kontra, ztratili bychom jen 6 IMP
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Ženy získaly z 27 zápasů 278 VP, což je
něco málo přes 10 VP na zápas, a to opravdu
nestačilo na jiné, než poslední 28. místo.
Zcela dle předpokladů se vyvíjely i zápasy
podle síly soupeřů.

A jak hrály jednotlivé dvojice? Na vítězné
body to průměrně bylo:

Nejsilnější třetina
Prostřední třetina
Nejslabší třetina

Erdeová - Tomčíková
Fořtová - Tichá
Grosmanová - Severská

16

7 VP
10 VP
14 VP

Tomčíková, Rona, Pokorná

10,4 VP
11,3 VP
8,5 VP

Nejsilnější složení bylo Erdeová - Tomčíková, Fořtová – Tichá, ale i to by při průměrně
dosahovaném výsledku této čtveřice stačilo
jen na 23. místo.
Více však o výkonech dvojic vypovídá butler. Bohužel jsem nenašel nikde na webu
butlera za jednotlivé zápasy, který by byl
jistě velmi zajímavý. Zde je interpolovaný
butler, jak se vyvíjel v čase.

Nejsilnější třetina
Prostřední třetina
Nejslabší třetina

Tomáš Fořt
V rozmezí jednoho týdne jsem zaznamenal
v pražském klubu BKP dvě pěkná rozdání.
První se odehrálo v pražské lize a popsal mi
ho Michal Textor.

0,5
0
8

0

13

18

23

-0,5
11

16

21

26
-1

-1
-1,5

Pokorná - Textor

-2

Hebák - Chvalina
Nosek - Kolínský

Erdeová - Tomčíková
Fořtová - Tichá
Grosmanová - Severská
K zápasům seniorů nemám nasazení, ale
základní statistiky udělat jde. Senioři nakonec zahráli přeci jen o trochu lépe než ženy,
i když průběh turnaje byl ještě mnohem
optimističtější. Získali z 23 zápasů 269,5 VP,
což je 11,7 VP na zápas, a ty stačily jen na
20. místo. Byli také odolnější proti nejsilnějším soupeřům, ale o trochu méně než ženy
poráželi ty slabší.

♠K103
♥A
♦KQ8
♣4

Dvě rozdání
z BKP

A jak vypadá vývoj butlera v čase? Po dobrém začátku se nakonec výkony všech tří
dvojic pohoršily.

0,5

-0,5 6

10,1 VP
11,0 VP
13,3 VP

Krabice 4, rozdával Západ, oba v druhé.
♠K103
♥A
♦KQ862
♣AJ84
♠92
♠QJ4
♥J98762
♥K543
♦J1054
♦A973
♣3
♣72
♠A8765
♥Q10
♦♣KQ10965
Jih se dostal do odvážných 7♣. Jak je ale
splnit? Na první pohled to vypadá, že ztrátového piku se nelze na nic zbavit. Západ
podle pouček vynáší proti velkému slemu
trumf. Začátek sehrávky je celkem jasný.
Trumf bereme na stole a zahrajeme malé
káro. Východ má hned problém. I pokud
nevskočí, pravděpodobně hne brvou a lokalizuje tak ♦A. Snapneme velkým trumfem
a znovu přejdeme trumfem na stůl. Pak následuje další snap kára velkým trumfem
a poslední přechod na stůl.

Výroční dort 50. ME
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♠92
♥J987
♦J10
♣-

♠QJ4
♥K54
♦A9
♣♠A8765
♥Q10
♦♣K

Nyní máme dvě možnosti. Zahrát na třetí eso
kárové a snapnou malé káro, nebo na 4–4
a eso v trumfovém impasu. Uhodneme
a zahrajeme ♦K, kterého Východ pokryje
esem a my snapneme posledním trumfem.
Srdcové eso je přechod na stůl a my můžeme
na dvě velká kára zahodit dva piky. Stáhneme ještě poslední trumf, na který zahazujeme
třetí pik. To už se ale Východ musel zbavit
♥K nebo třetí pik. Splněno.
Druhé rozdání je ze skupinové A. Jirka Štulc
sehrával 4♥ ze Severu.
♠K1052
♥AJ98
♦K4
♣A103
♠Q983
♠J74
♥743
♥5
♦J85
♦AQ1093
♣K62
♣QJ94
♠A6
♥KQ1062
♦762
♣875

Východ vynesl ♣Q. Jirka učinil klíčové
zahrání, tím, že propustil. Měl by to být
skoro automat, ale je až s podivem, kolik
i velmi dobrých hráčů bere v této situaci
hned první zdvih.
Východ dál pokračoval malým trefem,
a Jirka vzal krále esem. Pak eliminoval piky,
které snapoval velkými trumfy a zpět se
vracel trumfy. Když se ukázalo, že trumfy
jsou 3–1, nedotrumfoval úplně, ale jeden
trumf ještě soupeřům ponechal.
♠♥AJ
♦K4
♣10
♠♥7
♦J85
♣2

♠♥♦AQ10
♣J9
♠♥10
♦762
♣8

Nyní odevzdal tref Východu a ten si mohl
vybrat jen ze špatných variant. Splněno,
když z 15 stolu ve vyšší skupině jich 8
spadlo a ze 17 stolů nižší skupiny jich deset
zdvihů splnily dokonce jen 2.
Rozdání šlo porazit, kdyby Východ pokračoval v druhém kole trefovým klukem. Tím
by se zbavil vysoké karty, na kterou byl
posléze vpuštěn. Ale v tak časné fázi obrany
by to vyžadovalo opravdu velkou předvídavost. 

Gulášek u
Nekuřáků

Lámejte si
hlavu - řešení

Jan Urban

Tomáš Fořt

Sedím na Severu na čtvrté pozici a dostal
jsem tuto divokou kartu:
♠- ♥KJ987 ♦AQ876543 ♣-

Problém 1
Rozdával Sever, oba v první.

Východ otevřel 1♣, Jih vskočil 1♥ a Západ
zadražil 1♠. Usoudil jsem, že partner nezasáhl bez figury v srdcích a nastřelil jsem 6♥.
Západ se zamyslel a pak mě uvěřil, že mám
šikenu pikovou a zadražil 6♠. (U jiných stolů
už šest srdcí dostalo kontra.) Po dvou pasech
přišla řada na mě. Přišlo mě líto, že s touto
kartou bych měl pasovat a navíc si nejsem
jist, že by náhodou mohlo 6♠ jít, tak jsem
trval na svém a zadražil jsem 7♥. To už mě
neprošlo a Východ naivně se dvěma esy
a třemi králi dal kontra. Výsledek byl aku.
♠♥KJ987
♦AQ876543
♣♠Q108542
♠AKJ7
♥♥54
♦J10
♦K92
♣Q7532
♣AK86
♠963
♥AQ10632
♦♣J1094
Takovouhle rozlohu jsem nedostal ani
v guláši v Nedvědicích. 
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K cíli vedla jednoduchá sehrávka, kterou
předvedl v jiném zápase Chris Willenken
z New Yorku. Pik snap, tref snap, pik snap,
tref snap. Pak teprve tři kola trumfů a dvě
kola srdcí. Na cokoliv zahraného ze stolu,
musí Jih ještě udělat svůj poslední trumf en
passant. Žádný impas, žádný skvíz, jen odehrát své zdvihy. Jak jednoduché.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?

♠6
♥AKJ842
♦107
♣QJ105
♠754
♥Q1063
♦8
♣K8643

♠J742
♠K1082
♥95
♦J962
♣972

♠AQJ93
♥7
♦AKQ543
♣A

Sehráváte 6♦ po výnosu ♣3.

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

Partie z MS ve Philadelphii. V utkání týmů,
oba hlavní hráči, Robson i Meckstroth, spadli. Oba zahráli tři kola trumfů. Západ ukázal
singl a tak Východu zbyl ještě kluk. Pak
zahráli srdcový impas, který seděl a dvě
vysoká srdce, na která zahodili dva piky.
Východ však druhé kolo snapl a Jihu zůstal
ještě ztrátový pik.
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♠AK9653

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

Chybí vám pouze ♠Q108. Pokud jsou karty
rozdělené 2–1, což je největší šance, musíte
zahrát dvě kola shora. Kdyby bylo z licitace
zcela jasné, že Západ má všechny tři karty,
mohli byste na něj přichystat pastičku
a zahrát malou z ruky. Ale v praxi si jen
těžko budete rozlohou jistí a tak patří takové
zahrání jen do kategorie pohádek.
Ale proti nervóznějšímu Východu, který se
drží pravidel o pokrývání figur, si můžete
reálně zvýšit šanci zahráním kluka ze stolu.
Pokryje-li, vše se prozradí, až Západ nepřizná. A nepokryje-li, jste na tom stejně, jako
když zahrajete malou, a budete hrát shora.


A tak se nikomu nedařilo splnit na princeznu
ani manš, natož pak slem, a vůbec ne velký.

Bylo, nebylo
Eva Fořtová
Bylo, nebylo. V jednom chudém království,
je to dávno prý, tak pradávno, žil starý dobrý
král. Měl ženu, která milovala bridž, a tak
místo bálů pořádali na zámků bridžové turnaje. Za dlouhých zimních večerů však bridžové stoly osiřely a královský pár, kterému
společenské postavení nedovolovalo hrát
s prostým služebnictvem, se nudil. Král se
věnoval lovu a královna, která trpěla bridžovým abstinenčním příznakem, alespoň vymýšlela různé činnosti pro celé království.
A tak se všichni těšili, až jediná dcera královského páru dosáhne 18 let. To je čas, kdy
se princezny vdávají, avšak, jak již to v královstvích bývá, za kmotru nepozvaná příbuzná uvalila na ubohou princeznu zakletí.
Vdát se mohla pouze za prince, který v rodinném rubberu proti princezně splní velký
slem v beztrumfech. A pokud to do 18 let
nestihne, zůstane ubohá princezna navždy
starou pannou. Tedy zatím ne starou, ale to
posléze také přijde.
Mnozí se snažili ji tohoto hrozného osudu
zbavit, a proto z daleka přijížděli mladí princové, ovdověli staří králové i sňatkoví podvodníci, ale nikdo proti princezně velký slem
neuhrál. Zlotřilá sudička totiž obdařila princeznu i dvěma zdánlivě dobrými vlastnostmi, a to velikým bridžovým talentem
a úžasnými kartami, které stále dostávala.

Do osmnácti let chyběl již jen poslední večer, když dorazil na bujném oři princ z dalekého království a přihlásil se do soutěže.
Princezně se tuze líbil. Královna matka si
sice představovala za zetě lepšího hráče, ale
princ byl z dobré rodiny, a jak věděla, bridž
se konec konců naučí hrát každý. (Bridžové
kurzy nejen pro prince a princezny jsou vždy
ve středu v klubu BKP Praha.)
Ale princ přesně podle sudiččiny věštby stále
dostával mizerné karty, až přišla poslední
partie večera, ve které však zlomyslnost
sudičky dosáhla svého vrcholu.
♠9642
♥65432
♦7532
♣♠AKQJ10753
♥J10
♦♣AKQ

♠♥AKQ
♦AKQJ10964
♣J10
♠8
♥987
♦8
♣98765432

losti a nikoliv v jemných finesách bridžové
hry. Podíval se tedy naposledy dlouze do očí
princezny a položil na stůl hlášku 7 BT.
Princezna automaticky okontrovala, ale pak
se na dlouhou dobu zamyslela.
Západ
princezna
2♣
kontra

Sever
král
pas
pas

Východ
královna
7♦
pas

Jih
princ
7 BT
pas

Není problém prince třináctkrát porazit, ale
co pak. Bude bez manžela a královna místo
příjemného večerního bridže v rodinném
kruhu bude opět zadávat bezdůvodné úkoly
všem okolo sebe. Ne, to v žádném případě!
Podívala se zpříma na matku sedící naproti
ní u stolu a oběma bylo náhle jasné, že v této
partii musí princ svých 7 BT splnit. Jak to
ale zařídit? Hodný, ale trochu tupý král bude
naštěstí na stole a tak budou muset všichni
tři ostatní na splnění spolupracovat. Dovolí
jim to ale karty? (Zkuste napřed sami přijít
na to jak z Jihu za maximální pomocí obrany
splnit 7 BT a pak teprve čtěte dál.)
------------------------------------------------------

Princezna na Západě zahájila silné 2♣, král
na Severu pasoval, královna na Východě se
na nic neptala a položila na stůl kartičku se
7♦. Princ, který neměl oči pro nic jiného než
pro princeznu, byl zoufalý. Zase ty osamělé
noci v pokerovém klubu a studené večeře.
Jeho síla byla v bojovnosti, odvaze a vytrva-
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Odblokováním kára z ruky se otevřela cesta
k odehrání dvou kár na stole. Princ pokračoval ♦7 a ♦5, na které královna pečlivě přidala
♦6 a ♦4. Princ opět zahodil trefy a ponechal
si na počest princezny všechna svá srdce.
♠2
♥65432
♦32
♣♠AKQJ10
♠♥♥♦♦AKQJ109
♣AKQ
♣J10
♠♥987
♦♣98765
Když nyní přešel do ruky srdcemi, soupeřky
odhodily své vysoké trefy a princ za nepředstíraných ovací všeho přihlížejícího služebnictva, a že ho na zámku nebylo málo, dohrál závazek na trefovou barvu.
A byla svatba. Princ s princeznou pak zažili
u bridžových stolů mnohá dobrodružství, ale
to už je jiný příběh.

Tentokrát byl konečně sudiččin dar bridžového talentu k něčemu důležitému dobrý.
Princezna vynesla ♠7. Princ vzal na stole
devítkou, čímž odblokoval z ruky osmičku.
Pak zahrál ještě ♠6 a ♠4, na kterou princezna
odhodila postupně ♠5 a ♠3. Královna zahodila svá tři velká srdce a princ kromě přidané
piky ještě káro a tref.
(Rozdání poslal Julek Timar.) 
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Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
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♥
?
Jih: ♠A86543 ♥- ♦Q942 ♣J72

Problém 2
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
1♥
3♣*)
?
Jih: ♠J842 ♥1043 ♦A1096 ♣K7
3♣*) oba levné pětilisty, 8–13 bodů

Problém 3
Oba v druhé, rozdával Jih, týmy.
Východ Jih
Západ Sever
1♣
pas
1♦
pas
?
Jih: ♠AK ♥63 ♦QJ85 ♣AKQ72

Odpovědi:
Problém
Vozábal
Pěkný
Kopecký
Čtenáři

1
1♠
1♠
1♠
2♠

2
pas
3♥
3♥
3♥

doplnil kartu tak, že bylo možné splnit 4♠.

3
3♦
3♦
2 BT
2 BT

Naši experti dávali přednost hlášce 1♠. Je
vidět, že pečlivě vážili důvody pro výši zásahu a pokoušeli se předvídat další vývoj
licitace. Naopak čtenáři možná až příliš
přímočaře s šestilistem volili 2♠ a to v 57%.
1♠ u nich získal jen 33%.

Problém 1
David Vozábal:
1♠. Není to zrovna ukázkový list, ale na
prvním stupni v první s tímhle nezasáhnout
by byl zločin. List na zásah by měl mít aspoň
nějaký smysl - předat partnerovi informaci,
ať už o bodech, rozloze, barvě vhodné pro
výnos apod. Tento list, ač bodově slabší, toto
bohatě splňuje. Na hlášku 2♠ to v mém stylu
není, na to mívám typově odlišné listy
zejména, co se týče kvality barvy.
Pavel Pěkný:
1♠. Myslím, že 2♠ jsou s touhle kvalitou
piků v týmech zbytečně riskantní, takže
zasáhnu 1♠. Pasovat se mi nelíbí.
Michal Kopecký:
1♠. Divný list. Na blok mám špatnou barvu
a šikenu. Těžko teď odhadovat skutečnou
sílu listu, ta se ukáže až v dalších kolech
licitace. Po alternativních 2♠ se mi může stát
-800, stejně jako +170.
Čtenáři:
Rozdání Z MS v Philadelphii. Hamman
zasáhl 1♠, Pepa Kurka zapasoval. Na obou
stolech se nakonec hrály 4♥ bez jedné, ale
vše bylo tak složené, že partner s
♠Q7

♥105

♦AJ7

♣KQ10853
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Problém 2
David Vozábal:
Pas. Do ofenzivy je můj list pro partnera
velmi slabý, bodů mám málo, fit jen 3listý,
navíc rozlohy budou zřejmě nějak za roh.
Jiná hláška než pas není hrdinství ani optimismus, ale střelba do tmy a koleda o malér.
Pavel Pěkný:
Dražil bych 3♥, ale jen tehdy, když by partner počítal s tím, že nedávám výzvu, nýbrž
mám maximum prostého srdcového zvýšení.
Cue-bid rád hraji jako "alespoň výzva
s fitem", takže pro dobrou výzvu bych měl
hlášku 3♦. Jinak soupeřům se partie docela
trefila do systému - po zásahu 2 BT by se
nám určitě dražilo lépe než po 3♣. Myslím,
že ten list má k pasu velmi blízko (špatný fit
a trumfy budou často špatně dělené), ale na
druhou stranu partner může mít snadno na
reopnu list, se kterým už se mu nebude chtít
do žádné akce kvůli trefovému třílistu,
a přitom nám půjde celá hra. Jelikož jsou to
týmy, tak bych nechtěl minout hru ve druhé,
a proto volím agresivnější 3♥.
Michal Kopecký:
3♥. Alternativou je kontra, ale to je spíše
penalty-oriented. Nebudu mást partnera
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a ukážu fit. 3♥ by měly ukazovat sílu tak na
2,5 srdce a to přesně mám.
Čtenáři:
Dvoubarevný list s jednou pravou barvou má
teoretickou výhodu, že druhá strana nemůže
bez obav použít vyčkávací pas, protože existuje nebezpečí, že všichni zapasují.
Naši experti dávali přednost 3♥, a v prakticky stejném poměru 68% je volili i experti
v Austrálii. Jejich další volba byla také pas
a to v 21%. Australští čtenáři dali 3♥ v 50%,
pas v 21%, ale navíc vybírali i kontra v 25%.
Čeští čtenáři také nejčastěji hlasovali pro 3♥
v 67%.
Problém 3
David Vozábal:
3♦. V rozumném systému hláška 3♦ musí
znamenat tento list (5 trefů, 4 kára a body na
manš). Navíc v našem systému hrajeme
schéma, kdy 1♣ - 1NT slibuje 8–10 bodů,
tím pádem když nemám drahou barvu a mám
5–7 bodů, mohu si pomoci jedním kárem i
na 3list, v extrémním případě s 3325 teoreticky i na dubla. Toto schéma považuji za
velice rozumné a vřele doporučuji. Z toho
pak také vyplývá, že hláška 3♦ musí být se
silou na hru, neboť je potenciálně do neúplného fitu a nemůžeme přistát někde na 3♦
jakožto výzva, když nemusíme mít ani body,
ani fit.
Pavel Pěkný:
3♦. Tohle je pořádný oříšek. Dost by záleželo (jako obvykle) na dalších dohodách. Se
svými nejčastějšími partnery bych volil 3♦,
což hrajeme jako forsing do hry s 5+/4. Tuto

dohodu ale těžko předpokládat v dražební
soutěži a 3♦ by byla skoro jistě neforsující
hláška. I když i tak by se ale dala zvážit,
protože do jakékoliv hry potřebuji od partnera ještě něco víc, než partner zatím slíbil
(snad dva červení králové by mohli na 5♦
stačit). Kdybych hlášku 3♦ zavrhnul jako
poddražení a chtěl bych dát forsing do hry,
tak se nabízí asi dvě hlášky, a to 2♠ a 3♥. Po
2♠ by se dobře dalo směřovat do 3 BT
a kárový fit bych už zcela zatajil. 2♠ jsou
zajímavá varianta, pokud partner na hlášku
1♦ může mít drahý čtyřlist jen při síle postačující na forsing do hry proti zahájení (celkem častá dohoda v systémech z rodiny SA).
No a dobrá může být i hláška 3♥, která sice
lže o srdcové délce, ale relativně přesně
popisuje zbytek listu (silný trefo-kárový list).
Michal Kopecký:
2 BT. Nic chytřejšího mě nenapadá. 3♦ budou poddražení. Kára můžu ukázat později,
pokud se partner o něco pokusí. Do 3 NT mi
snad pět srdcí nestáhnou.
Čtenáři:
V zemi přirozených systému jakou je Austrálie volili experti nejčastěji trochu dost
vyumělkovaný reverz 2♠ v 37%. Stejný zisk
zaznamenaly i 3♦. Australští čtenáři měli
větší rozptyl, a i když také zvítězily 3♦
s 31%, následovaly je těsně 2 BT s 29% a 4♦
a 13%.
U českých expertů vyhrály 3♦ a u čtenářů
2 BT s 48%. O druhé místo se s 19% dělila
3♦ a 4♦.


Rozdání 27, oba v první, zahajoval Jih.

Pes, který
neštěkal

♠94
♥K1098752
♦J92
♣2

Tomáš Fořt

♠AJ75
♥Q6
♦4
♣AK10853

Je známý příběh Sherlocka Holmese, ve
kterém velký detektiv říká doktoru Watsonovi: „Nejdůležitější je ovšem štěkot psa.“
„Jaký štěkot, vždyť žádný pes neštěkal,“ diví
se Watson. „No právě, žádný pes neštěkal!“
odpovídá Holmes.

Po dražbě
Západ Sever Východ Jih
Fořt
Kurka Štulc
Pokorná
1♦
3♥
pas
4♥
pas…

Využití negativních informací je jedno
z velkých umění bridže. Když člověk začíná
hrát, má plnou hlavu toho, aby dopočítal
trumfy, nezablokoval se, stihnul vypracovat
barvu a nezapomněl zahrát impas. Teprve
mnohem později se začíná zajímat o to, na
jakou stranu impas hrát nebo zda jej vůbec
zahrát.

Sehrával jsem ostrý závazek 4♥. Vinu za to
jsem si ale nesl sám. S kartou Západu s 8
ztrátovými zdvihy by v daném stavu her jistě
stačily 2♥.

Jeden z největších rozdílů ve hře, který jsem
postřehl na mistrovstvích Evropy a světa
oproti domácímu hraní byl, že doma sedí
impas asi v 50% případů, kdežto na světových soutěžích ve více než 80%. Není na
tom nic tajemného. Velcí hráči prostě partii
dopočítávají a tak v kritický moment většinou již vědí, kde která figura je.
Jedna taková partie, kde by velký hráč určitě
neudělal chybu, přišla i v dávnější pražské
skupinové soutěži.
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Nicméně závazek není bez šancí, a i když
nemohu předpokládat, že by soupeři zaspali
a posléze netrumfovali, stále ještě zbývá
možnost vypracovaní trefů.
Soupeř ovšem ukázal, že nebude jen tak
pasivně přihlížet a nelítostně vynesl ♥3. To
mi v partii hned bere prakticky všechny
přídavné šance. Kára nesnapnu a na trefy se,
pokud nebudou 3–3, již nedostanu.
Trochu naděje mi svitla, když Jih nepropustil
ani netrumfl zpátky, ale vrátil po dobrání
trumfovým esem pik. ♠2 mi ovšem také moc
radosti neudělala. Dámu jsem musel vzít
esem, na stůl mám také o přechod méně
a podruhé trumfnout mohou soupeři stále
ještě později.
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Mohu hrát na srdce 2–2 a trefy 3–3, ale z
dosavadního průběhu partie se mi to zdá
příliš malá šance.
Je zde ale možnost využít sílu své ♠9. Vracím proto ze stolu ♠5 a Jih po nepatrném
zaváhání pokládá ♠10 a Sever přidává ♠8.
Jih pokračuje ♦K. Sever bere esem a dokončuje svůj původní plán tím, že trumfne ♥J
a Jih přiznává. Zůstávám na stole a mám
koncovku, kdy již nesmím dát ani zdvih:
♠♥K10987
♦J9
♣2

♠J7
♥♦♣AK10853

Situace se nakonec značně vylepšila. Partie
tam již na 100% je. Kdyby Sever nepřidal
♠8, byl jsem připravený zahrát nyní ze stolu
♠J na to, že Jih má ♠K6 a Sever singl ♠8.
Takto můžu prostě zahrát pikový impas proti
trumfům. Hraji tedy ♠J a Jih bez zaváhání
pokládá ♠6.
Ta ♠8 mi ovšem stále vrtá hlavou. Proč se jí
jen ten Sever tak snadno zbavil? Nemůže mít
nakonec přeci jen i klíčového ♠K? Jih by pak
měl něco jako:
♠1062 ♥A4 ♦KQ8653 ♣Q6
a to by asi stejně zahájil. Také vracení ♠2
v druhém zdvihu je mi podezřelé. Já bych od
K1062 vracel podle našich dohod ♠6 a soupeři také, jak se domnívám, nesou třetí. A Jih
mohl položit ♠10 i od ♠1062.

Pokud je ♠K na Severu, splním partii také
a mnohem elegantněji. Sever má ♠K, Jih ♦Q
a ani jeden neudrží trefy. To se mi moc líbí
a tak ani dál nepočítám, přebíjím pik trumfem, tahám další trumfy a moc se těším na
to, až ze soupeřů začne cákat pot a slzy.

Tomáš Fořt

V tříkartové koncovce se ovšem ukazuje, že
slzy mohou začít tryskat mně, protože ♠K
měl samozřejmě Jih a prostý impas vedl
k cíli.

O víkendu 8.-9.1.2011 se odehrál párový
přebor republiky. Zúčastnilo se jej 33 dvojic
a mě potěšilo, že z vítězství se radoval i Ján
Tomčáni ze Slovenska.

♠Q83
♥J3
♦A1073
♣J974
♠94
♥K1098752
♦J92
♣2

♠AJ75
♥Q6
♦4
♣AK10853
♠K1062
♥A4
♦KQ865
♣Q6

A ten pes, co neštěkal? Kdyby měl Pepa na
Severu podobnou kartu, na kterou jsem partii
vlastně hrál, například
♠KQ83 ♥J3 ♦A107 ♣J974
byl by určitě na můj blok 3♥ zadražil negativní kontra. Stačilo jen se ještě chvíli zamyslet i nad tím, co se nestalo.


Přebor párů

1. Tomčáni Ján – Šlemr Jakub
2. Vozábal David – Zadražil Michal
3. Bahníková Eva – Bahník Petr
4. Maňák Jaroslav – Vondřich Vladimír
5. Kopecký Michal – Volhejn Vít


58,4
56,6
55,8
55,6
55,4

Odposlechnuto
Viktor Kolínský
• V pondělní pražské skupinovce se vynášející dlouze rozmýšlí mezi pikovým a srdcovým výnosem do 3 BT. Dummy to nevydrží, předává karty hlavnímu hráči
a odchází na cigaretu. Po 5 minutách se
vrací a vidí, že na stole nejsou žádné karty.
„Jak jsi dopadl?“, zeptal se sehrávajícího.
„Jednou jsem spadl“, odpovídá z legrace
hlavní hráč. To ještě netuší, jak se tento
nevinný žert obrátí proti němu. „Vynesli
srdce, že jo?“, vyzvídá dále dummy. „Ne,
ještě nevynesli“, odsekl hlavní hráč. V tu
chvíli již měl vynášející vyřešeno své vý-
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nosové dilema a na stole se objevilo malé
srdce. Po vyložení stolu se srdcovým
dublem bylo sehrávajícímu jasné, že už
nerežíruje komedii ale tragédii. Výsledek
bez jedné, zatímco po pikovém výnosu nešly 3 BT prohrát.
• Na jedné z nedávných VC mladí bridžisté
nezvládli obranu a po skončení rozdání
povídá jeden z nich: „Já si pořád nemůžu
zapamatovat, jestli velká-malá je sudý počet a malá-velká lichý, nebo jestli je to naopak“. „Máte štěstí chlapci“, vložil se do
debaty mezinárodně ostřílený veterán, „že
vám mohu poradit jednoduchou mnemotechnickou pomůcku. EVEN se skládá ze
4 písmen, ukazuje tedy sudý počet, zatímco ODD má pouze 3 písmena, ukazuje tedy na lichý počet.“ Chlapci se po sobě
dlouze podívali a pak jeden z nich odpověděl: „Tak tuhle radu jsem opravdu nepochopil“. V následujícím rozdání sehrával veterán 3BT, když ve čtvrtém zdvihu
zastavil sehrávku a zeptal se: „Jak markujete počty?“ Dummy soupeře předešel se
slovy: „No přece tak, jak jsi jim poradil –
EVEN je sudý počet a ODD je lichý“.
Chlapci se culili, hlavní hráč moudře pokýval hlavou a pokračoval v sehrávce, aniž
by se cokoliv dozvěděl.
• Soupeř vynese kluka a hlavní hráč se ptá
jeho partnera: "Od čeho to může být výnos?". "To je výnos od kluka", odpovídá
bezelstně obránce. Trpělivý sehrávající se
však nenechá odbýt: "Dobře, ale mě by
spíš zajímalo, jaké figury to slibuje a jaké
vylučuje?". "Slibuje to kluka", upřesňuje
obránce.


28

Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt
Problém 1
Rozdával Sever, oba v první.
♠6
♥AKJ842
♦107
♣QJ105

♠AQJ93
♥7
♦AKQ543
♣A

Sehráváte 6♦ po výnosu ♣3.

Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠J742

♠AK9653


