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Tomáš Fořt
Slavonice
jsou
jedno
z nejhezčích
jihočeských
měst. Leží však až na hranici tří zemí Čech, Moravy
a Rakouska, jak napovídá
i název blízkého hradu
Landštejn.

Ve finále se pak dohrávaly zápasy proti
týmům druhé skupiny. Silné rakouské družstvo vedené Martinem Rokytou mělo jako
vloni v závěru smůlu a nezískalo medaili
(vlastně malovaný hrneček). Zastoupilo je
však další rakouské družstvo z Lince.
Medailová umístění:
1. Linz
2. Zia tu není
3. ACOL

140
121
106

Vznikly zřejmě v 12. století, avšak první
písemné zmínky o městě na stezce z Itálie
přes Vídeň do Čech, pocházejí ze století
třináctého. Největšího rozkvětu se město
dočkalo ještě o století později, kdy vznikla
dvě náměstí s měšťanskými domy v gotickém a později především renesančním
a barokním slohu.

Jazyková úprava

Cover Photo

1. Linz (A)
Berner – Trauber, Handlechner – Wufka

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

Romantika města, dobrá organizace turnaje
a silní soupeři přilákaly letos již na čtvrtý
ročník 16 družstev z Čech, Rakouska a Maďarska. Hrálo se ve dvou skupinách a první
čtyři z každé skupiny postupovaly do finále.
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2. Zia tu není
Holý – Nulíček, Fořtová – Fořt

Pohár národů
v Bonnu

ve složení: Helness, Zimmermann, Multon,
Fantoni, Nunes a před začátkem poháru jsem
je tipoval na první nebo druhé místo.

Tomáš Fořt

Poř

Poslední zkouškou před Mistrovstvím Evropy bývá pohár národů v Bonnu. Letos se
opět po delší době podařilo získat pozvánku
a tak jsem s napětím očekával, zda tento
diplomatický úspěch bude následován
i úspěchem v soutěži. Konkurence však byla
velmi silná a nedovolila našim ve složení
Volhejn – Kopecký, Kurka – Macura skončit
na čelních místech.
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Výkon českého týmu se opět dostal do ne
příliš předvídatelného stavu. Porazili první
Rakousko 19:11 a stejným poměrem prohráli
s posledním Monakem. Prohra našich
s Monakem mě však nepřekvapila tolik jako
poslední místo Monaka. Vloni se totiž do
Monaka přestěhovalo zřejmě kvůli daním
několik silných dvojic jako Helness – Helgemo, Fantoni – Nunes a právě ty ponovu
tvoří páteř monacké reprezentace. Zde hráli

VP
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Zde jsou výsledky zápasů ve skupině.
Poř

Team

Velikonoce
na Montanii
Eva Fořtová

Activity, při které jsme si užili spoustu
legrace a skvěle se pobavili.
Byl s námi náš „bridžový masér“, který
s námi byl i v České Skalici, takže byla
možnost nechat si zregenerovat záda unavená od dlouhého sezení u karet.

Výsledky dopoledních a večerních turnajů

První dva týmy z každé skupiny, tedy Rakousko z naší a Polsko z druhé, hráli finále
a ostatní družstva pokračovala ještě dvě kola
švýcarem. V prvním zápase nadstavby jsme
porazili Dány 18:12 a v druhém jsme se
Švédy prohráli 10:20. To stačilo jen na
13. místo celkového pořadí z 16 družstev. Ve
finále nakonec Polsko ve složení Gawrys –
Kalita, Tuszynski – Nowosadzki těsně porazilo Rakousko 34:37 na IMP.

Když jsme přijeli, v Desné ještě místy ležel
sníh, ale pak se oteplilo a celý týden bylo
nádherně, takže jsme si užívali krásné přírody a sluníčka. Dopoledne se hrály populární
jackpotové turnaje a večer hlavní soutěže,
včetně tříkolového hlavního turnaje, individuálu a barometru. Rozdání byla jako vždy
generovaná počítačem a výsledky i diagramy
a soukromé lístky byly vydané ihned po
skončení turnaje. Turnaje se hrály na jedenácti stolech. Velikonočního týdne se také
zúčastnilo šest čerstvých odvážných absolventů bridžového kurzu.

Úvodní turnaj, neděle 17.4., 20 dvojic
1. Roninová, Špírek
62.18%
2. Kulišanovi
59.19%
3. Fořtová, Petrovský
58.97%
4. Paříková, Tomčíková
56.41%
5. Grosmanová, Modritzer
56.20%
Jackpot 1, pondělí 18.4., 16 dvojic
1. Fořtová, Tomčíková
2. Paříková, Čech
3. Picmausovi
4. Pokorná, Pick
5. Fořt, Urban

63.96%
59.09%
58.77%
57.47%
57.14%

Náš výsledek je ve skutečnosti optimističtější, než vypadá. Z devíti zápasů máme 3 vítězství, jednu remízu a 5 proher. Ale jde
o zápasy s nejsilnějšími družstvy Evropy a to
nemusí být před mistrovstvím Evropy špatná
bilance. Pokud se nám tam ovšem podaří
porážet papírově slabší soupeře.

V tomto hotelu už jsme trávili druhé Velikonoce a moc se nám tu líbí, takže příští rok
sem nejspíš pojedeme znovu. Společně jsme
ve středu oslavili narozeniny Maria Petrovského a v sobotu byl večírek s koncertem
zpěvaček Markéty Hávové a Kláry Šimkové.
Večírek jsme zakončili hromadnou hrou

Jackpot 2, úterý 19.4., 19 dvojic
1. Fořt, Petrovský
2. Fořtová, Kulišanová
3. Jandová, Marteová
4. Skyvová, Pick
5. Picmausovi

66.25%
65.91%
61.88%
60.94%
57.50%
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Jackpot 3, středa 20.4., 20 dvojic
1. Grosmanová, Pokorná
2. Říha, Vacek
Kulišanovi
4. Fořtová, Urban
5. Tomčíková, Petrovský

61.62%
61.36%
61.36%
60.35%
59.09%

Vítězové hlavního párového turnaje
nezřízeně oslavují

Hlavní párový turnaj – kvalifikace, 21 dvojic
1. Čech, Urban
61.97%
2. Skyvová, Vacek
61.32%
3. Pokorná, Tomčíková
60.52%
4. Jandová, Marteová
57.48%
5. Grosmanová, Modritzer
57.05%
Hlavní turnaj – semifinále A, 12 dvoj.
1. Petrovští
64.55%
2. Dohnálek, Fořt
55.91%
3. Kulišanovi
55.45%
4. Roninová, Špírek
55.00%
5. Grosmanová, Modritzer
53.18%
Hlavní turnaj – semifinále B, 9 dvojic
1. Macek, Říha
64.58%
2. Picmausovi
60.42%
3. Krajícovi
59.72%
4. Vítečková, Štáfková
54.17%
5. Neševová, Suková
48.61%

Hlavní párový turnaj – finále A, 12 dvojic
1. Roninová, Špírek
63.18%
2. Dohnálek, Fořt
57.27%
3. Picková, Pick
53.64%
Grosmanová, Modritzer
53.64%
5. Petrovští
53.18%

4. Fořt
5. Modritzer
6. Grosmanová
7. Poláčková
Krajícová
9. Roninová
10. Vítečková

59.90%
57.81%
57.55%
55.99%
55.99%
54.43%
53.65%

Jackpot 5, pátek 22.4., 18 dvojic
1. Modritzer, Petrovský
2. Marteová, Zbořilová
Sochorová, Roninová
Grosmanová, Dohnálek
5. Pokorná, Fořt

63.92%
55.97%
55.97%
55.97%
54.83%

Barometr, pátek 22.4., 21 dvojic
1. Picmausovi
2. Petrovští
3. Čech, Urban
4. Skyvová, Vacek
5. Slaninová, Říha
Roninová, Špírek

68.33%
64.65%
62.37%
57.78%
56.67%
56.67%

Hlavní párový turnaj – finále B, 11 dvojic
1. Pokorná, Tomčíková
68.75%
2. Hlaváčová, Paříková
56.25%
3. Jandová, Marteová
56.00%
4. Sochorová, Ronin
54.38%
5. Dítětová, Fořtová
53.13%
Jackpot 4, čtvrtek 21.4., 18 dvojic
1. Tomčíková, Fořt
2. Kulišanovi
3. Grosmanová, Čech
4. Paříková, Poláčková
5. Petrovská, Urban
Pokorná, Pick

72.44%
66.19%
56.82%
53.98%
53.69%
53.69%

Individuál, čtvrtek 21.4., 36 hráčů
1. Kulišanová
2. Urban
3. Tomčíková

71.88%
60.68%
60.42%
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4. Paříková, Santusová
Poláčková, Přerovský

59.94%
59.94%

Odpolední, sobota 23.4., 18 dvojic
1. Slaninová, Říha
2. Čech, Urban
3. Pokorná, Petrovský
4. Grosmanová, Modritzer
5. Sochorová, Ronin

65.63%
60.51%
58.52%
57.95%
56.82%

Sobotní večer byl slavnostní s oslavou
Mariových narozenin a koncertem
zpěvaček Markéty a Kláry
Jackpot 7, neděle 24.4., 18 dvojic
1. Grosmanová, Pick
2. Modritzer, Špírek
3. Poláčková, Přerovský
4. Roninová, Sochorová
5. Zbořilová, Vacek

62.50%
59.46%
57.79%
54.34%
53.25%

Krabice připravené na barometr
Jackpot 6, sobota 23.4., 18 dvojic
1. Fořt, Petrovský
2. Roninová, Špírek
3. Petrovská, Pokorná
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61.08%
60.80%
60.23%

Zbyl i čas na zábavné mimobridžové aktivity

Závěrečný turnaj, neděle 24.4., 21 dvojic
1. Fořt, Petrovský
67,78%
2. Grosmanová, Pokorná
62,63%
3. Roninová, Špírek
62,37%
4. Sochorová, Ronin
56,31%
5. Tomčíková, Pick
54,72%
Velký Jackpot 8, pondělí 25.4., 13 dvojic
1. Roninová, Špírek
73,00%
2. Paříková, Santusová
64,50%
3. Petrovská, Fořt
61,50%
4. Grosmanová, Tomčíková
55,50%
5. Gucklerová, Čech
55,00%
Poslední večer bylo slavnostní vyhlášení vítězů
všech turnajů a rozdělení
cen. Nejlepší hráči ve finále
A i finále B dostali ceny
a medaile. Ty byly připraveny i pro nejlepšího hráče
a hráčku týdne a nejúspěšnější absolventku kurzu.

a už je splněno. Stačí na dva trefy zahodit
dvě kára a je už jedno, kde je trefová dáma.

Hráči:
1. Petrovský Mario
2. Fořt Tomáš
3. Špírek Jan
4. Urban Jan
5. Modritzer Milan
6. Čech Jan
7. Pick Petr
8. Picmaus Bohumil
9. Říha Ivan
10. Kulišan Jiří

315
287
217
209
197
191
170
142
141
130

1. Grosmanová Táňa
2. Tomčíková Zdena
3. Pokorná Jana
4. Roninová Renáta
5. Petrovská Alena
6. Kulišanová Jarmila
7. Sochorová Jiřina
8. Fořtová Eva
9. Paříková Libuše
10. Picmausová Olga

280
276
239
237
203
195
166
165
163
136

Hráčky:

Malý rozdílek

V praxi jsem mohl splnit dokonce +1. Stačilo vrátit pik, a i když soupeři pokračují například kárem, vezmu esem, vytrumfuji,
snapnu pik a přejdu na stůl trefem.

Tomáš Fořt
Rozdání 10 v devátém kole pražské skupinové “A“ proběhlo celkem bez povšimnutí.
Většinou se hrál na lince EW částečný srdcový závazek. V nižší části skupiny vydražil
a splnil 4♥ jen jediný hráč ze čtrnácti. Ve
vyšší části se to podařilo ze stejného počtu
pěti hráčům.
♠Q105
♥J64
♦9876
♣973
♠KJ
♥Q987
♦A42
♣AJ108

♠643
♥K10532
♦Q105
♣K5
♠A9872
♥A
♦KJ3
♣Q642

Západ Sever Východ
Fořt
Lauer Štulc
pas
1 BT pas
2♦
3♥
pas
4♥

Nejlepší hráč a hráčka týdne
Pořadí nejlepších hráčů a hráček:

Kompletní výsledky všech soutěží a fotografie jsou uvedené na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/desna2011/desna2011v.htm

Nashledanou příští rok v hotelu Montania.
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Jih
Kolínský
1♠
pas
pas…

Po zahájení Jihu se stačí spolehnout na to, že
má opravdu body a zahrát srdce do dámy,
pik do krále a vyimpasoval u něj trefy.
U našeho stolu to ani tak komplikované
nebylo, protože soupeři vynesli srdce. Hned
ale podehráli malý pik. Položil jsem krále
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♠♥♦876
♣97
♠♥♦42
♣AJ10

♠♥105
♦Q5
♣5
♠♥♦K3
♣Q64

Na odehrávaná srdce se musí Jih zbavit kára
nebo trefy.
Na stole číslo 1, kde bránili Volhejn - Macura soupeři vydražili jen 3♥. Tentokrát byl ale
hlavním hráčem Východ. Macura hned vynesl ♠7. Takovou drzost soupeř nečekal a tak
i přes zahájení Jihu 1♠ položil kluka.
Volhejn vzal dámou a hned vrátil ♦9 do
desítky, kluka a esa.
Do zahraného pikového krále přidal Sever
desítku, Jih vzal esem a pokračoval devítkou. Hlavní hráč na stole přebil trumfem,
dlouze se zamyslil se a správně usoudil, kde
budou delší srdce. Zahrál tedy ze stolu ♥Q,
kterou Jih vzal esem.
V následujícím diagramu Macura stahuje ♦K
a pokračuje pikem.

Svoboda a ve kterém po odvážné dražbě
sehrával srdcový slem.

♠♥J6
♦876
♣973
♠♥98
♦42
♣AJ108

♠♥K1053
♦Q5
♣K5
♠82
♥♦K3
♣Q642

Stůl snapuje osmičkou a Volhejn bez zaváhání zahazuje káro. Hlavnímu hráči se nyní
obraz trochu změnil. Vypadá to, že ♥J je
u Jihu, který zkusil, zda partner nemá desítku, aby vypromovali porážející zdvih. Zahrál
tedy srdce do krále a jednou spadl ze 3♥.

Turnaj v
Olomouci
Vysokoškolský pohár v Olomouci pořádaný
21.5.2011 navázal na dlouholetou tradici
květnových velkých cen Flora Olomouc. Již
prvního ročníku se zúčastnilo 22 dvojic a na
jejich čele skončili:
63.30
58.98
57.95

A právě první dvě dvojice celkového pořadí
se utkaly v následujícím rozdání se dvěma
prázdnými barvami, které mi ukázal Ota

Kárová figura však opravdu zdvih zadává.
A tak pokud využijeme skutečné rozložení
piků, vysnapneme dva malé piky a pak pikovým králem vyrazíme eso a vypracujeme
♠109.

Západ Sever
Východ Jih
Svoboda Kopecký Emmer Nulíček
1♠
pas
2♥
pas
4♦*)
pas
4♥
pas
pas
pas
*)

Tomáš Fořt

1. Svoboda, Emmer
2. Kopecký, Nulíček
3. Králíková, Králík M.

1. kolo, rozdání 10, oba v první, zahajuje E
♠A8653
♥♦QJ82
♣KJ87
♠♠K10972
♥QJ654
♥AK103
♦K1073
♦A95
♣A1063
♣4
♠QJ4
♥9872
♦64
♣Q952

Složitější situace nastane po výnosu velkým
kárem, které vlastně zadává zdvih, ale
v praxi nepřidává pátý přechod na stůl. Zdá
se, že existuje elegantní řešení, kdy zahrajeme tref do desítky a propustíme jej Severu,
který nemůže trumfnout. Případně, pokud Jih
položí dámu, vezmeme esem a propustíme
Severu trefovou desítku. V každém případě
se jeví, že pak na tref zahodíme káro a partii
dohrajeme křížem. Podrobnější pohled ale
ukazuje, že Západ sice vysnapuje všechny
své vedlejší karty, ale Jihu zbude ♥987 před
♥QJ6 a na to musí ještě jeden zdvih získat.
Motiv propuštění trefy Severu zde sice ještě
nevede k cíli, ale bude se nám velice hodit
dále.

4♦ ukazují fit srdcový a singl tref.

Hlavní hráč ze svého závazku spadl, protože
vítězná sehrávka je opravdu, ale opravdu,
double-dummy. A ani z otevřených karet
není vůbec snadné jí najít, protože variant je
opravdu mnoho. První krok k úspěchu učinili
EW již v dražbě. Z Jihu totiž závazek poráží
jak trumfový, tak i kárový výnos. Sever ale
ve skutečnosti porážející výnos nemá.
Pokud Sever vynese pik, hlavní hráč ani
nepotřebuje získat zdvih na krále. Prostě
vysnapne všech svých pět piků, když čtyři
další přechody na stůl získá kárem a třemi
trefovými snapy. Totéž se stane po výnosu
malým kárem, kdy dá hlavní hráč se stolu
devítku a opět pokračuje pikovými snapy.
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Nejnebezpečnější je však přímý trefový
výnos, který nezadává ani zdvih, ani přechod. Dámu trefovou vezme hlavní hráč
esem a pak partii hraje křížem. Je zde ale
skryto ještě jedno nebezpečí. Až zahraje třetí
kolo kár, Jih obětuje jeden ze svých trumfů,
přebije partnerovi velké káro a trumfne.
Tomu však můžeme zabránit právě výše
popsaným manévrem, kdy na desítku trefovou, kterou vezme Sever, zahodí hlavní hráč
ztrátové káro. Sever trumfnout nemůže a tak
už opravdu partii dohrajeme křížem.
A na závěr ještě jedna pikantnost, opět
z oblasti double-dummy. Co když Sever
vynese trefového krále? Odpověď se nabízí.
Jediné zahrání, které vede ke splnění závazku je trefového krále hned propustit!

10

Osm jednou
ranou
Tomáš Fořt

Na silvestrovském bridžovém týdnu
v Babiččině údolí jsem dostal na Severu
kartu vskutku hodnou Silvestra.
♠3
♥42
♦104
♣AKQJ10973
♠8752
♥KJ9
♦AJ8
♣652

♠AKJ
♥10865
♦7652
♣84
♠Q10964
♥AQ73
♦KQ93
♣-

Západ

Sever

pas
pas
pas

2♣
3♦
pas

Východ
pas
pas
pas
pas

Jih
1♠
2♥
3BT

Dražba nebyla složitá. Za zahájení jsem
odpověděl jen 2♣, a pak jsem dal forcing
čtvrtou barvou. I přes mých osm zdvihů
v trefech je do slemu daleko a tak jsem zvolil
na 3 BT pas a doufal, že partner má alespoň
jeden tref.
Neměl, ale soupeř vynesl tref a zadal osm
zdvihů jednou ranou.

Lámejte si
hlavu - řešení
Tomáš Fořt

další dva přechody na stůl na vypracovaní
dvou kár, na která zahodí dvě ztrátové trefy.
Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?

Licitační
soutěž
Tomáš Fořt

♠432

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

Problém 1
♠42
♥J106
♦J10984
♣872

♠A9
♥AKQ874
♦A
♣AK53
Západ

Sever

pas
pas
pas
pas

2♦
2 BT
4♥
pas

Východ Jih
2♣
pas
2♥
pas
3♣
pas
6♥
pas

Po dvou negativkách Sever ukázal alespoň
rozumný fit s minirezervou a skočil na 4♥.
Jak budete sehrávat 6♥ po výnosu ♠K?

♠AJ10765
-----------------------------------------------------Častá kombinace, kterou přesto mnoho hráčů
hraje na menší šanci, než by mohli. Pokud
nemáme žádné indikace o síle nebo rozloze
je nejlepší zahrát opakovaný impas do desítky a pak do kluka. Máme 76% na pět zdvihů,
19% na čtyři a 5% na tři.
Mnoho hráčů aplikuje pravidlo „Nine Never“ i na tuto situaci a odehrává eso s tím, že
vypadne singl figura nebo se v dalším kole
figury srazí. To však dává jen 65% na pět
zdvihů, 30% na čtyři a 5% na tři. Samozřejmě je toto zahrání dobrá strategie, když na
stůl nemáme žádný přechod.
Pokud však máme jeden vstup je větší šance
alespoň jednou na stůl přejít, impasovat do
desítky a pak teprve zahrát eso. Tento způsob přináší 70% na 5 zdvihů, 25% na čtyři
a 5% na tři.

-----------------------------------------------------Sever není tak slabý, jak vypadá na první
pohled, protože jeho zdrojem zdvihů mohou
být kára. V druhém zdvihu tedy Jih odehraje
♦A a pokračuje ♥7 do desítky na stole. Pak
hraje ♦J, na kterého zahodí ztrátový pik.
Když vypadně ♥9 nebo jsou trumfy 2-2, má

A ještě pro úplnost. Pokud bychom na stůl
měli jen dva přechody, nebudeme se moci
zabezpečit proti KQ98 před impasem. Pak
můžeme impas zahrát jen dvakrát a naše
pravděpodobnost se změní na 71% na pět
zdvihů, 24% na čtyři a 5% na tři.
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Problém 1
NS v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
2♦*)
2♥
pas
pas
pas
3♦
3♠
pas
pas
?
Jih: ♠A ♥Q7542 ♦7652 ♣Q107
*)
5-5 trefy s drahou
Problém 2
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♣
pas
1♠
pas
2♥
pas
?
Jih: ♠QJ10742 ♥A3 ♦1093 ♣54
Problém 3
NS v druhé, rozdával Sever, páry.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
3♣*)
?
Jih: ♠AKQ10954 ♥1042 ♦Q ♣Q5
*)

3♣ ukazují 5 trefů a 5 piků.
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Odpovědi:
Problém
Martynek ml.
Macura
Kopecký
Čtenáři

1
4♦
pas
pas
4♦

2
2♠
2♠
3♠
2♠

3
3♠
kontra
pas
pas/3♠

Problém 1
Jan Martynek mladší:
4♦. Pasovat bych mohl jen v obavě, že soupeři řeknou nadvakrát odloženou manš.
Pokud to udělají, přiložím červenou kartičku
a budu statečně očekávat -590.
Milan Macura:
Pas. Všechno, co mám, už jsem oznámil
a partner opravil do 3♦ a nic nezkusil. Taky
bych se bál, že po předražení do 4♦ by se
ještě mohli soupeři dostat do 4♠, které klidně
můžou jít. Ať už se stane cokoliv, bylo to na
partnerovi.
Michal Kopecký:
Pas. Moc nesouhlasím se svou první hláškou, pokud nemá partner náhodou čtyřlistý
fit, tak v srdcovém závazku s pátou dámou
proti nejspíš špatné dělbě moc parády neudělám. Dražil bych 3♦. Po 3♦ partnera v našem
sledu bych ještě rovnou dražil 4♦, takový
blok-invit. Teď ale nastala nějaká situace,
a pokud si nemyslím, že je Západ zralý na
vyšetření, měl bych přijít na důvod, proč
draží tak divně. V první řadě má srdcovou
barvu, s pikovým fitem nemůže mít jiný
důvod piky nedražit v prvním kole. Ještě je
možná relativně slabý. Se 4-listým fitem by
taky asi dražil piky rovnou (resp. nějaké
kontra do výběru), stejně tak s 3-3 na černých (druhý fit jako kompenzace devátého
trumfu). Dávám Západu něco jako 3-5-3-2
nebo 3-5-2-3, případně slabší list se 4-listým

fitem (4522?). V každém případě se bojím,
že soupeřům jdou 4♠ (partner vynáší a tím
pádem nemůžeme efektivně zkracovat stůl
káry, srdce i trefy pro ně leží dobře, jedině
jim může vadit špatná dělba trumfů - pokud
jich mají 9, tak budou 4♠ neprůstřelné)
a i když bych chtěl dražit 4♦ a asi i půjdou
splnit, nechci dráždit hada bosou nohou
(mimochodem to mám za to, že jsem 4♦
neřekl hned). Nám 5♦ už spíš nejde (nebo
jsem si to zjevně myslel, když jsem pasoval
3♦).
Čtenáři:
Rozdání je z pražské skupinové soutěže.
V konkrétní partii bylo správné ještě zabojovat 4♦, která šla splnit. 3♠ také, kdežto 4♠ by
již spadly, ale to je po dražbě soupeřů (i naší
těžko poznat).
Experti spíše pasovali, ale čtenáři na rozdíl
od nich dávali přednost útoku a volili 4♦
v 50% a pas jen v 32%. Většinový názor
čtenářů propaguje i Aleš Medlín: „Dražím
4♦. Asi bych nepasoval již 3♦, očekávám
u partnera šestilist a s trochou rezervy tam je
5♦.“
Problém 2
Jan Martynek mladší:
2♠. Nenapadá mě jiná akce. 3♠ by už měly
být manšforsing, žádné fity ani zádrž károvou nemám.
Milan Macura:
2♠. V našem systému slibuje 1♠ list od
7 bodů a 2♥ jsou klasický reverz, takže ukazuju 2♠ minimum a 5 list pikový. Jestli má
partner rezervu, tak půjde ještě dál. V naturálu budu dražit úplně stejně, nenapadá mě
žádná jiná alternativa.

Michal Kopecký:
3♠. Game forcing na pikách. Zatím se mi
zdá, že nic jiného než 4♠ nemůže jít. Je ale
možné, že partner má dost štychů v ruce sám
a 3 NT budou shora, zatímco 4♠ proti šikeně
se nebudou hrát nějak extra (kdybych měl
pikovou devítku, nemám problém a řeknu
4♠). Pokud má partner singl pik, tak snad
bude mít rozum a zvýší na 4♠ místo dražby
3 NT. Alternativa je dražit slabé 2♠, ale to je
mi líto. Sice je lepší napsat plusové skóre
místo pádů, ale hra ve druhé je moc lákavá.
Čtenáři:
Opět rozdání z pražské skupinové soutěže.
V rozdání je malý háček. Pokud má partner
minimum, tak tam hra ani nemusí být. Především však záleží na podpoře v pikách. Ve
skutečnosti je velice pravděpodobné, že do
BT jsou piky nevypracovatelné a tak správný
závazek je určitě pikový. Otázkou však zůstává jak vysoký. Čtenáři se tentokrát shodli
s experty a 2♠ jich volilo až 82%.
Problém 3
Jan Martynek mladší:
3♠. Všechno špatně. To, že mám piky, mi
partner uvěří nejdřív na pátém stupni. Kontra
dát nemůžu, protože by mělo slibovat čtyři
srdce - hrát na 7 trumfů 4♥ není dobrý nápad, protože se trumfy nebudou dělit. Alternativa jsou 3 NT, ale trefy moc nedržím
(a že by do 3 NT přišel trefový výnos je
jisté). Potřeboval bych z partnera získat
nějaké informace. Pokud mám s partnerem
dohodu, že v případě, kdy soupeři nadraží
dvě známé barvy tak cue-bid jednou z nich
ukazuje zádrž (a ne dotaz na zádrž), použiju
3♠. Pokud ne, zavřu oči a říkám 3 NT.
Milan Macura:
Kontra. Musím nějak ukázat bodovou převahu. Kontrem ukazuju list s defenzivními
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hodnotami, a pokud má Východ piky, tak
těch hodnot mám hodně. Partie vypadá dost
misfitově a partner nějaké trefy mít bude,
takže může i pasovat. Pokud bude dražit 3♥
nebo 3♦, tak řeknu 3 NT. Bohužel v takovéto
situaci už nemám šanci nabídnout piky asi
v žádném sledu. Proto bych chtěl soupeře za
jejich troufalost potrestat.
Michal Kopecký:
Pas. Jediný splnitelný (možná) závazek jsou
4♠, do kterých nemáme jak reálně dojít.
Předpokládám, že kontra v tomto sledu bude
nějaký pravidelný list, partner může pasovat.
3♠ budou rozlohový list asi s károvým fitem,
4♠ může být to play nebo splinter, nikdo
neví. Takže bohužel. Pasuji a doufám
v poražení závazku radši než riskovat nedorozumění za 1100+. Třeba má partner zajímavý list a ještě se ozve, na reopen kontra
řeknu snad už naturální 4♠.
Čtenáři:
Jde o skutečné rozdání z Mariánské. A ručně
míchané. Ve skutečnosti v partii nic nebylo.
Do piků bylo jen osm zdvihů a ostatní bylo
ještě horší. Nejlepší je soupeře kontrovat.

Je to opravdu netypický problém a názory
expertů stejně jako názory čtenářů se pravidelně rozložily po širokém spektru. Čtenáři
volili pas v 27%, stejně tak 3♠ v 27%, 4♠
získali 23% a kontra 18%. Nejdůležitější asi
bude, jak na mou hlášku zareaguje partner.
Richard Ritmeijer (Holandsko) volil 3♠:
„Ukazuji pikovou zádrž (kterou zajisté mám)
a doufám, že partner zalicituje 3 NT, které
zapasuji. 4♠ jsou jistě nejlepší závazek, ale
jeho licitace by partnerovi způsobila značné
bolení hlavy.“
Aleš Medlín: „Pobídkově kontruji s plánem
následně dražit piky. Zde by pomohlo, kdyby piková hláška zádrž oznamovala. Partner
by mohl dražit s trefovou zádrží 3NT a následně pasovat 4♠.“

Kandidát na
rozdání roku
Tomáš Fořt

Celé rozdání bylo:
♠♥QJ86
♦AK876
♣K732
♠7
♥AK9753
♦J953
♣96
♠AKQ10954
♥1042
♦Q
♣Q5
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♠J8632
♥♦1042
♣AJ1084

Rozdával Jih, oba v druhé.
♠A9743
♥K8763
♦A6
♣7
♠♥QJ952
♦109
♣KQ10982
♠KJ1065
♥A
♦K7
♣A6543

♠Q82
♥104
♦QJ85432
♣J

Západ
Skjetne

Sever
Lund

2♠1)
pas
pas
pas

2 BT2)
4♣4)
5♠5)
pas

Východ Jih
Forfot Helgemo
1♠
pas
3♣3)
pas
4 BT
pas
7♠
pas

Toto rozdání z norského turnaje týmů je
horkým kandidátem na rozdání roku a jeho
hrdinou byl Geir Helgemo. Norské dražby
nejsou příliš proslulé svou přirozeností a tak
i v této, pokud se vyskytovala přirozená
hláška, bylo to spíše na neočekávaném místě.
1)

Srdce a trefy
Forcing do hry s pikovým fitem
3)
Přirozené
4)
Krátkost
5)
Dvě klíčové karty z pěti + trumfová dáma
(nebo extra délka, která jí nahrazuje)
2)

Západ vynesl ♣K do kluka partnera a esa
hlavního hráče. Řekl bych, že většina z nás
nepřijde na to, jak závazek splnit ani z otevřených karet. Na první pohled je zřejmé, že
pokud jsou trumfy 2–1, je závazek ložený.
To dává o důvod více, zamyslet se nad možností, že jsou trumfy 3–0. Zvláště, když tato
rozloha je po zásahu Západu a ♣J od Východu více pravděpodobná než obvykle.
Helgemo usoudil, že Západ má opravdu šest
trefů. Další část jeho uvažování se týkala
piků a kar. Pokud by měl Západ jedno káro
a Východ osm kar, je možné, že po 2 BT by
Východ zasáhl do dražby. A navíc po dražených pravých trefech Jihu má Západ přirozený trumfový výnos, který nepřišel. Ergo –
Západ má skoro jistě rozlohu 0-5-2-6.

Helgemo tedy v druhém zdvihu pokračoval
♥A následovaným ♦K a ♦A. Když nepřišel
snap, viděl, že jeho úvahy jsou správné.
Odehrál tedy ♥K a pak ♠9, kterou nechal
projít dokola. Když držela, pokračoval ještě
pikem do kluka.
♠A74
♥876
♦♣♠♥QJ9
♦♣Q109

♠Q
♥♦QJ854
♣♠K106
♥♦♣654

Pozvánka na
ME 2012

Lámejte si
hlavu

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Prezident řecké bridžové federace Diogenis Harlaftis a
prezident EBL Yves
Aubry
podepsali
dohodu o uspořádání
51. evropského mistrovství v Řecku 12.-23.6.2012. Podle informací z neoficiálních zdrojů by se mělo
konat v hotelu Sithonia Porto Carras na
poloostrově Chalkidiky na severu Řecka.

Problém 1

Nyní přišlo klíčové zahrání, ke kterému celá
partie směřovala. ♠K! Pokud Západ zahodí
tref, položí Helgemo ze stolu malý trumf
a vypracuje trefy. Pokud Západ zahodí srdci,
přebije Helgemo na stole esem a vypracuje
přebíjením srdce.
Na druhém stole vylicitovali soupeři velký
slem také, ale jednou spadli. Zdá se, že se
Helgemo mohl ve skutečnosti ještě trochu
zabezpečit a přejít kárem na stůl bez odehrání krále v ruce. Pak by při této sehrávce
splnil i při další rozloze Západu 1-5-1-6,
pokud by ten neměl singl dámu. Ale na druhou stranu i při svém způsobu mohl stále
změnit názor a hrát na 2–1, když by do prvního kára vypadla například dáma a tak by se
ukázalo, že Východ má tak slabá kára, že by
ani s osmilistem zasáhnout nemusel.
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♠42
♥J106
♦J10984
♣872
♠KQJ7
♥532
♦Q32
♣1094

♠108653
♥9
♦K765
♣QJ6
♠A9
♥AKQ874
♦A
♣AK53

Západ

Sever

pas
pas
pas
pas

2♦
2 BT
4♥
pas

Východ Jih
2♣
pas
2♥
pas
3♣
pas
6♥
pas

Po dvou negativkách Sever ukázal alespoň
rozumný fit s minirezervou a skočil na 4♥.
Jak budete sehrávat 6♥ po výnosu ♠K?

Odposlechnuto

Problém 2
Jak rozehrajete následující kombinaci?

Eva Fořtová
♠432
• Soupeři se v turnaji týmů po třetím kole
po zápase prohraném 0:25 optimisticky
domlouvají: „Nezačali jsme turnaj dobře,
ale teď už se to zlepšilo.“
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♠AJ10765

