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ME Poznaň
Tomáš Fořt (foto Erdeová)

Do Poznaně letos vyjela celkem silná česká
skupina. Úspěch si však příliš velký neodnesla s výjimkou Open týmů, jejich postup
až do osmifinále velikým úspěchem je,
a každý s ostatních týmů, který zde hrál, měl
na soupisce slavná jména. Dalším obrovským úspěchem byla hra havířovské odchovankyně Magdy Tiché, i když již hrála
v oranžových národních barvách. Škoda, že
se za Čechy ještě nezúčastnili senioři ani
ženy.

Jazyková úprava

Cover Photo

pecký – Reitzer (Austrálie) skončil 8. v semifinále B, což vypadá velmi pěkně, ale před
nimi se samozřejmě ještě umístilo 46 týmů
ve finále A. Tedy umístění zhruba v polovině z 90 týmů. Ani ostuda, ani úspěch.

Zde je tabulka finálového K.O.

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně
Neprodejné

Část české výpravy
Začínalo se velmi populárními a silně obsazenými mix týmy. Naše družstva byla vždy
infiltrována některým zahraničním hráčem
a zde to byla Australanka Jeanette Reitzer.
Nás tým ve složení Janková – Macura, Ko-
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Mixové páry byla námi nejsilněji obsazená
soutěž a i celkově se jí zúčastnilo úctyhodných 208 párů.
V kvalifikaci skončili:

14. Bahníková – Bahník
55.83%
23. Janková – Macura
54.83%
38. Svobodová – Svoboda
53.63%
-----------------------------------------------------94. Reitzer – Kopecký
50.63%
114. Schulzová – Lašťovička
49.99%
170. Erdeová – Mašek
46.16%
171. Novotná – Novotný
45.99%
První tři dvojice postoupily do semifinále A,
ostatní hráli v B. V semifinále A však jediní
Janková – Macura získali těsně přes 50%
a to žádné dvojici na postup do finále A
nestačilo. Podobná situace byla i v semifinále B, kde těsně přes 50% získali jen Erdeová
– Mašek a Reitzer – Kopecký a kde k postupu do finále A mezi nejlepších 30 dvojic
bylo potřeba zahrát opravdu skvěle a získat
výsledek kolem 57%.

Ale přesto dosáhla jedna česká hráčka pozoruhodného úspěchu. Magda Tichá, ještě
vloni hrající za český národní tým na ME
v Ostende byla třetí a získala bronzové medaile z otevřeného mistrovství Evropy.
Ovšem ve výsledkové listině již pod holandskou vlajkou. Blahopřeji!

Magda Tichá a Richie Ritmeijer
Hezký párový styl hry Magdy a Richiho
dokládá i následující rozdání ze semifinále A
uveřejněné v bulletinu.
Rozdání 30, rozdával E, oba v první.
♠Q32
♥Q9
♦A873
♣AQ75
♠AK5
♠109876
♥AK1062
♥J4
♦Q5
♦J2
♣642
♣KJ98
♠J4
♥8753
♦K10964
♣103

Soupeři se dostali do celkem běžného závazku, kde v podstatě nejde příliš zabloudit.
Srdce lze hrát před i po vytrumfování, obě
velké trefy sedí a tak sál houfně plnil do piků
devět zdvihů. Ne tak ale zde. Už výnos je
těžká volba, proti každé barvě mají teoretici
námitky, a tak Richard zvolil trumf od dámy.
Naštěstí měla partnerka kluka. Soupeři vzali
a pokračovali dalšími dvěma koly piků.
Richard vzal a tentokrát zahrál malý tref.
Hlavní hráč vzal králem a zaimpasoval srdce. To však nesedělo. Richard se mohl spokojit s poražením závazku a stáhnout dvě
velké trefy, ale jeho párový cit mu správně
ukázal, co bude lepší. Zahrál znovu malý
tref! Hlavní hráč samozřejmě takovou drzost
nečekal a položil devítku. Obrana tak odehrála tři trefy, dvě kára, srdce a pik. Bez
dvou a 95%. Tak se dělají topy.

30. Janková – Macura
72. Svobodová – Svoboda
100. Bahníková – Bahník
115. Reitzer – Kopecký
119. Erdeová – Mašek
130. Novotná – Novotný
147. Schulzová – Lašťovička

54.14%
51.04%
49.04%
47.56%
47.33%
46.10%
43.18%

Mnohem větší radost nám dělal, jako již
ostatně v posledních letech poněkolikáté,
open tým, který hrál ve složení: Kopecký –
Kurka, Macura – Ritmeijer (Holandsko).
120 družstev bylo rozděleno do skupin po
osmi a ze skupin, kde se hrálo systémem
každý s každým, postupovala první tři družstva do semifinále A. Ostatní zůstala v semifinále B. Obě semifinále se hrály švýcarem
a 32 prvních družstev (26 z A a 6 z B) pak
hrálo K.O.
Český tým skončil ve své skupině na třetím
(postupovém) místě. A po druhé části hrané
švýcarem si skvělým třetím místem jasně
zajistil postup do finálové části K.O. Byl to
hezký pocit opět vidět český tým bojovat tak
vysoko.

Medailisté mistrovství Evropy mixů:
1. D Ovidio – Cronier
FRA
2. Einarsson – Efraimsson SWE
3. Ticha – Ritmeijer
NLD

Západ
Sever
Východ Jih
Molenaar Ritmeijer Verbeek Tichá
pas
pas
1 BT
pas
2♥*
pas
2♠
pas
pas
pas

58.13%
56.43%
55.89%

Všechny naše dvojice se tak sešly ve finále
B, kde skončily:
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1. Wrang
2. Kamras
3. Kopecký
4. Lavazza
5. Mahaffey

135
132
128
125
124

Výhodou však bylo jen nasazení do pavouka
následného K.O.
Z posledního kola semifinále open týmů je
i následující rozdání.

Rozdání 11, rozdával Jih, oba v první.
♠K84
♥A74
♦A986
♣K108
♠AQJ1096
♥Q10852
♦2
♣9

♠532
♥KJ93
♦KQ75
♣74
♠7
♥6
♦J1043
♣AQJ6532

Soupeři teoreticky správně odbránili 5♥x-2
za 300, ale na druhém stole jejich kolegové
nenašli cestu ke splnění 5♣ a tak jsme na
partii získali 9 IMP. Sledoval jsem partii na
internetu v přímém přenosu, ale nalézt cestu
ke splnění 5♣, o kterých bylo na diagramu
zapsáno, že jsou ke splnění, není vůbec jednoduché a musím se přiznat, že jsem v první
chvíli řešení vůbec neviděl. Zkuste to také,
než budete číst dál.

Spadnout není ostuda, spadl i Meckstroth,
ale počítače se ale nemýlí a tak řešení existuje. Musíme vzít například kárový výnos,
vysnapnut srdce, zahrát expas pikový, na
krále pikového zahodit jedno káro a na poslední pik vpustit Západ. Ten už musí zahrát
do doublechicane, a tím se se zbavíme

i dalšího kára. Řeklo by se jen hezká teorie,
ale Jean-Christopher Quantin v zápase proti
Nystrom – Bertheau jí převedl do praxe,
splnil 5♣ kontra za 550 a potvrdil, že stále
patří k nejlepším hráčům Evropy.
Slovákům ve složení Velecký – Henc, Kemeňová – Tomčáni se nedařilo ve skupině,
ale vedli si zpočátku dobře v semifinále B.
Po pátém kole byli dokonce na devátém
místě a bojovali o postup do finále A, ale
závěr nevyšel a skončili na 33. místě, tedy
zhruba v polovině skupiny B.
V K.O. naši napřed porazili maďarský tým
vysoko 105:58, ale v dalším kole prohráli se
silnými Holanďany 34:89. Zápas byl přímo
přenášen na Bridge Base a jeho záznam je
tam k dispozici.
Ve finále soutěže pak americký tým Mahaffey ve složení Meckstroth, Rodwell, Mahaffey, Cohler, Lev, Pszczola (v Americe přezdívaný pro nevyslovitelnost jeho jména
Pepsi) porazil skvěle hrající francouzsko –
německý tým Bessis, hrající jen ve čtyřech:
M. Bessis, T. Bessis, Piekarek, Smirnov
relativně těsně 155:133.
Bronz získalo Monako, které se stává bridžovou velmocí. Za tento tým hráli: Quantin,
Bompis, Frey, Fissore a Allavena, Castellani.
I když původní Monačané se v K.O. části
u stolů vyskytovali spíše výjimečně. V boji
o třetí místo porazili indický tým Texan
Aces 88:75.
Poslední soutěž, ve které jsme měli zastoupení, byl otevřený turnaj párů. Hráli již jen
Kurka – Kopecký a samozřejmě Tichá –
Ritmeijer. Obě dvojice se úspěšně dostaly do
semifinále A. Obě s podobným skóre.

5

Kvalifikace:
65. Tichá – Ritmeijer
71. Kurka – Kopecký

53.25%
53.17%

V semifinále však už to tak snadné nebylo
a tak se do finále A mezi nejlepších 52 dvojic (46 z A a 6 z B) dostala jen smíšená dvojice, když zopakovala procenta z kvalifikace,
zatímco muži, kteří zopakovali pořadí, se
museli spokojit s finále B. Nepomohl ani
skvělý finiš v druhé polovině turnaje.
Semifinále A:
22. Tichá – Ritmeijer
76. Kurka – Kopecký

53.72%
50.11%

ME juniorů
Albena
Tomáš Fořt

Na Mistrovství Evropy juniorů jsme měli
dvě želízka v ohni. Dívky a školní týmy.
Nejdůležitější a také nejpočetněji obsazenou
kategorii juniorů jsme tentokrát neobeslali.

Ve finále B, které se hraje, jak se již stává
tradicí, v jednom turnaji společně se seniory
i ženami skončili ze 182 dvojic:
19. Kurka – Kopecký

55.98%

A ještě umístění slovenských dvojic:
47. Velecký – Henc
88. Kemeňová – Tomčáni

53.32%
50.23%

Ve finále A se Tichá – Ritmeijer pomalu
propadali z pěkného umístění kolem dvacátého místa. Na závěr ale opět zabrali a nakonec se umístili velice těsně pod 50%:
33. Tichá – Ritmeijer

49.56%

Přesto jde jednoznačně o úspěch. Vždyť do
finále A mistrovství Evropy se mnoho českých dvojic zatím ještě nepodívalo.
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Dívčí tým po příletu

Trenéři a kapitáni jistě přinesou podrobnější
a hlavně přesnější rozbory, ale snažil jsem se
sledovat přenosy na BBO a číst bulletiny
a některé závěry byly zřetelné i pohledu
zvenku.
V dívčím turnaji bylo deset týmů, které již
zpočátku vypadaly na rozdělení do dvou
pětek. A tak také skončili. Doufal jsem
v úspěch, za který bych považoval páté místo a vyšoupnutí jednoho ze silných týmů
z elitní pětky, ale nestalo se. Zápasy byly na

můj vkus hodně divoké a desetibodové výsledky lítaly sem tam. Místy měla děvčata
smůlu, třeba když pěkně vydražený slem
vylicitovali soupeřky jako jediné také, nebo
když správné technické zahrání nevedlo
k cíli a soupeřky chybou získaly body, ale
hodně ztrát bylo také zasloužených.

A tak nám větší radost udělala Magda Tichá,
která dosáhla svého dalšího letošního úspěch
a získala v barvách holandského mužstva
stříbrné medaile.

V Butleru skončila naše děvčata také pohromadě. Z 30 hodnocených dvojic:

Nepříjemné byly také vysoké porážky od
týmů Holandska, Švédska a Itálie. Naše
výsledky tak stačily jen na 8. místo.

20. Tichá K. – Kálalová A.
21. Vlachová K. – Dudková M.
23. Hájková S. Schulzová K.

-0,27 160
-0,37 208
-0,39 208

A pro úplnost
8. Spangenberg S. - Tichá M.

+0,37 208

202

2 NETHERLANDS

175

3 FRANCE

154

4 ITALY

153

5 SWEDEN

152

6 HUNGARY

127

7 GERMANY

113

8 CZECH REPUBLIC

106

9 TURKEY
10 BULGARIA

Na osmi z deseti stolů se hrál závazek 4♠. Na
dvou stolech západ pasoval zahájení 1NT.
Závazek 4♠ byl splněn na šesti stolech.

Petr Pulkrab

Děvčata vyhrála hned první zápas s Maďarskem, ale pak až jen s Tureckem a domácím
Bulharskem, kterému se nijak nedařilo. To
po sérii šesti výsledků s průměrem něco přes
2 VB porazilo překvapivě své odvěké soupeře Turkyně 20:10. Oslavy po takovém vítězství lze snad srovnat jen s oslavami po vyhlášení nezávislost Bulharska na Osmanské
říši v roce 1908 ve Velikém Tarnovu. Bohužel se tím také dostaly do formy a nenechaly
v posledních zápasech své soupeře dosahovat snadných 25. S námi tak získali 12
a s Německem 9 VB.

1 POLAND

Tři rozdání z
Albeny

Z prvního zápasu proti týmu Maďarska mě
nejvíce zaujala partie číslo 24.

Magda Tichá v oranžovém

V našem zápase v otevřené místnosti Maďarky sehrávaly 4♠ po dražbě:

70

Západ
pas
2♣
3♠
Rozdání 24, rozdával Západ, oba v první.
♠J42
♥932
♦A872
♣Q64
♠A1073
♠KQ85
♥874
♥AQ5
♦53
♦KQ109
♣A1087
♣95
♠96
♥KJ106
♦J64
♣KJ32

56

7

8

Sever
pas
pas
pas

Východ
1 BT
2♠
4♠

Jih
pas
pas
pas…

Závazek tedy vydražily ze špatné strany a je
ho možné porazit prvním výnosem. Markéta
trefila správnou barvu výnosu, ale ne správnou kartu. Místo ♥9 vynesla ♥2. HH správně
přidala malou a zdvih získala Kajka na ♥10
a vrátila ♣. HH může nyní závazek splnit,
když zdvih vezme ♣A, zahraje expas kárový,
přejde do ruky trumfem a zopakuje kárový
expas s úmyslem partii zahrát na převrácený
stůl a snapnout si dvě červené karty v ruce.
Tato sehrávka ale vyžaduje příznivé dělení
kár 4-3 a ♠J u čtyř kár. V praxi HH zahrála
ve třetím zdvihu kárový expas a následně
tři kola trumfů, skončila v ruce a nyní zahrála podruhé kárový expas. Spoléhala se na
sedící srdcový impas nebo AJx v kárech

u severu nebo na možnou chybu obrany.
Markéta ale chybu neudělala, nedala eso
kárové ani podruhé, a tak byl závazek poražen.

Druhý zápas v pořadí proti Nizozemí byl
z části přenášen na BBO a některé postřehy
ze zápasu byly popsány v bulletinu. V partii
číslo 14 se objevil zajímavý problém pro
obranu.

jak partii bránit. Je vidět, že HH má pravděpodobně čtyři pikové zdvihy, jeden srdcový,
tři kárové a jeden trefový zdvih. Další zdvihy HH může získat v levných barvách impasováním ♦10 a ♣K. Pokud má HH singl ♦Q
a dubl tref, tak nyní závazek porazí vrácení ♥
v případě, že má partner dámu (kdo má ♣K
nerozhoduje). Pokud má HH druhou dámu
v kárech a singl tref, tak závazek porazí
zahrání kára (bere komunikaci mezi listy)
a opět i zahrání ♥ v případě, že má partner
dámu. Pokud ale partner dámu nemá, tak
zahrání ♥ partii zadá. V případě, že má HH
kára tři, tak partii porazí pasivní obrana.
Pro variantu, že HH nemá tři kára, mírně
hovoří puštění prvního zdvihu k dámě. Resp.
s třetí dámou mohla HH vzít první zdvih na
stole a zahrát trumf k dámě v ruce. Snad na
základě této úvahy se nizozemská soupeřka
nakonec rozhodla pro útočné zahrání malou
♥ a závazek zadala.

Karta HH:

♠QJT863
♥Q953
♦Q43
♣

Soupeřka na východě zvýšila na 3♥, jih
i západ pasují a Kajka musí řešit, jestli na
reopenu zabojuje a dá ještě jedno pobídkové
kontra. Nakonec se rozhodla pro agresivní
druhé pobídkové kontra, které Markéta zapasovala s listem:
♠T2
♥764
♦AJ54
♣9642
Ve třetím zápase proti Polkám naše holky
ukázaly, že rozhodně nemají ze soupeřek
přehnaný respekt.

Obrana udělala dva pikové zdvihy a snap
pikový, dva kárové zdvihy a jeden trefový.

♠5
♥AJ7
♦AK95
♣AQJ93
Vy máte:

HH přidává ze stolu malou a zdvih bere
v ruce dámou. Do druhého zdvihu hraje ♠Q
a v této chvíli se obránce musí rozhodnout,

Závazek byl poražen 2x a soupeřky byly
potrestány za spekulativní zahájení 2♥
s listem:
♠QJ5
♥AKQ52
♦T9
♣QT5

Západ sehrává závazek 5♠ po dražbě, ve
které slíbil 6 piků a 4 srdce. Sever vynáší ♦J
a na stole se objeví:

♠AK4
♥KT84
♦82
♣T876

♠AK96
♥T
♦Q863
♣AJ87

Pochvalu zaslouží Kristýna, která závazek
sehrávala a propustila káro ke třetí dámě
v ruce a dala tím soupeřce problém. Vzetím
prvního zdvihu na stole by svou rozlohu
hned prozradila a nedala by soupeřkám
možnost udělat v obraně špatné rozhodnutí.

9

V rozdání číslo 10 (oba ve druhé) východ
a jih pasují a dražbu zahajuje soupeřka na
západě hláškou 2♥ (5-12 HCP a (5)6+list)
a Kajka na severu dala pobídkové kontra
s listem:
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Fotografie k článkům z Albeny jsou
dílem Dana Vachtarčíka, který také
na stránkách dívčí
reprezentace napsal
mnoho
dalších
informací z mistrovství Evropy juniorů a vyvěsil další fotografie.
http://bridzgirls.webnode.cz/mej-2011-albena/

cených dvojic se pak ty naše umístily velmi
blízko sebe.

Školáci v
Albeně

41. Králík J. - Vojtík J.
44. Botur M. - Kolek L.
45. Gallik O. - Janas A.

Tomáš Fořt

-0,29 240
-0,43 260
-0,43 180

Nedvědice
2011
Eva Fořtová

Od druhé poloviny soutěže vstoupili do hry
i školní týmy. Tentokrát již bylo družstev
více. Školáci začali velmi pěkně, ale pak se
pomalinku ale soustavně začali propadat na
konečné 14. místo z 18.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

POLAND
ISRAEL
SWEDEN
ENGLAND
NORWAY
FRANCE
ITALY
LATVIA
NETHERLANDS
DENMARK
HUNGARY
TURKEY
BULGARIA
CZECH REPUBLIC
SCOTLAND
GERMANY
RUSSIA
AUSTRIA

339
313
302
294
289
287
287
282
275
267
243
237
227
206
205
196
159
80

Jídlo bylo výborné a personál snaživý
a příjemný. Celý týden proběhl v dobré atmosféře a po všech stránkách se vydařil.

Nahoře prosvítá střecha hotelu Myslivna

O jejich hře moc zpráv nebylo, ale viděl
jsem jejich jediný zápas v bridžorámě a ten
byl pěkný. Zakousli v něm favority z Anglie
pěkně 24:6 a hlavně předvedli dobrou hru.
Jistě by se našla teoretická vylepšení, hlavně
v dražbě, která byla dost spontánní, ale díval
jsem se na zápas s chutí a potěšením.

Do hotelu jsme přijížděli během soboty, před
večeří byl tradiční welcome drink se šampaňským a již večer jsme hráli kvalifikaci
hlavního párového turnaje.
Počasí bylo tentokrát velmi příjemné, vhodné na procházky i na bridž. V hotelu je opravených dalších několik pokojů na I. kategorii, takže každý účastník mohl mít ubytování
takové, jaké si přál.
Prvních pár dní se na hradu Pernštejně konaly slavnosti se spoustou různých atrakcí
a stánků, kde si přišli na své i nehrající
účastníci, zejména děti. K dalším populárním
výletům patřily výpravy dolů do cukrárny na
výbornou zmrzlinu, každý den jinou.
Ve středu jsme měli večírek, slavnostní
večeři s chilským vínem a poté ohýnek
s opékáním buřtů a také jsme večer hráli
Activity, u kterých jsme se úžasně pobavili
a hlavně nasmáli.

Všechny tři dvojice podaly vyrovnané výkony, což je také poznat z butlera. Z 60 hodno-
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Hlavní turnaj
Kvalifikace, sobota 2.7., 20 dvojic
1. Frank, Scháňka
2. Benák, Kafka
3. Fořt, Literák
4. Baláš, Fišer
5. Zadražilová, Maršík
6. Dítětová, Vondráčková
7. Maternová, Slaninová
8. Petrovští
9. Gucklerová, Volhejnová
10. Roninovi

68.59 %
67.74 %
60.47 %
58.12 %
56.41 %
54.49 %
53.42 %
51.71 %
48.72 %
48.08 %

Semifinále A, neděle 3.7., 10 dvojic
1. Fořt, Literák
65.74 %
2. Zadražilová, Maršík
58.80 %
3. Benák, Kafka
58.33 %
4. Baláš, Fišer
50.46 %
5. Frank, Scháňka
50.00 %
Semifinále B, neděle 3.7., 10 dvojic
1. Picmausovi
2. Pavlovští
3. Říha, Vilím
4. Kotěšovcová, Ochvat
5. Fišerová, Fišer Jan

63.89 %
60.65 %
54.17 %
53.70 %
51.85 %

Finále A, úterý 5.7., 10 dvojic
1. Fořt, Literák
2. Frank, Scháňka
3. Benák, Kafka
4. Pavlovští
5. Roninovi

58.33 %
56.48 %
51.85 %
50.93 %
50.00 %

Finále B, úterý 5.7., 10 dvojic
1. Gucklerová, Volhejnová
2. Fišer Jan, Fišer Jiří
3. Hlaváčová, Vondráčková
4. Říha, Vilím
5. Kotěšovcová, Ochvat

57.72 %
56.79 %
56.25 %
54.48 %
53.40 %

Jackpot 1, neděle 3.7., 15 dvojic
1. Petrovská, Fořt
2. Benák, Kafka
3. Frank, Scháňka
4. Picmausovi
5. Maternová, Vondráčková

68.75 %
62.88 %
60.00 %
59.47 %
55.00 %

Jackpot 2, pondělí 4.7., 15 dvojic
1. Literák, Petrovský
2. Fišer, Fořt
3. Benák, Kafka
4. Slaninová, Říha
5. Picmausovi

77.08 %
59.09 %
57.20 %
57.08 %
54.58 %

Jackpot 3, úterý 5.7., 17 dvojic
1. Benák, Kafka
2. Picmausovi
3. Vondráčková, Vacek
4. Petrovská, Ochvat
5. Gucklerová, Maternová

71.64 %
66.56 %
59.64 %
54.88 %
54.05 %

Barometr, čtvrtek 7.7., 15 dvojic
1. Bubník, Vacek
2. Benák, Kafka
3. Říha, Vilím
4. Vondráčková, Dohnálek
5. Krása, Veselka

68.33 %
65.91 %
60.83 %
56.67 %
55.30 %

Jackpot 5, čtvrtek 7.7., 11 dvojic
1. Literák, Petrovský
2. Picmausovi
3. Benák, Kafka
4. Gucklerová, Petrovská
5. Frank, Scháňka

60.00 %
59.38 %
58.75 %
58.13 %
53.75 %

Jackpot 6, pátek 8.7., 13 dvojic
1. Petrovský, Scháňka
Dohnálek, Fořt
3. Picmausovi
4. Benák, Kafka
5. Fišerová, Věrtelářová

60.50 %
60.50 %
58.50 %
57.50 %
54.50 %

Anička Věrtelářová

Jirka Baláš se ještě stihl věnovat rodině
Blesk družstev, pondělí 5.7., 3 družstva
1. Petrovský – Baláš, Literák – Fořt
2. Benák – Kafka, Frank – Scháňka
3. Picmausovi, Říha – Krása

43
43
22

Individuál, pondělí 5.7., 36 hráčů
1. Fišer Jan
2. Scháňka
3. Petrovský
4. Baláš
5. Frank
Fišer Jiří
7. Picmausová
8. Petrovská
Vacek
10. Vítečková

62.76 %
62.24 %
60.68 %
58.59 %
57.29 %
57.29 %
56.51 %
56.25 %
56.25 %
55.99 %

Jackpot 4, středa 6.7., 15 dvojic
1. Petrovská, Fořtová
2. Věrtelářová, Fišer Jiří
3. Fořt, Scháňka
4. Kafka, Krása
5. Říha, Vacek

65.83 %
59.17 %
54.92 %
53.79 %
53.33 %
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Turnaj Honzy Klase
Odpolední, středa 6.7., 12 dvojic
1. Říha, Vilím
2. Krása, Veselka
Frank, Scháňka
4. Baláš, Petrovský
5. Picmausovi
6. Petrovská, Literák
7. Dohnálek, Fořt
Roninová, Fišer
9. Benák, Kafka
10. Bubník, Vacek

59.09 %
56.82 %
56.82 %
55.91 %
55.00 %
52.27 %
49.09 %
49.09 %
46.82 %
41.82 %

Nejmladší (hrající) účastník Petr Volhejn
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Mix, pátek 8.7., 17 dvojic
Bubník, Fišer Jiří (mimo soutěž) 63.57 %
1. Dítětová, Literák
58.93 %
2. Picmausová, Picmaus
57.47 %
3. Vítečková, Vilím
55.00 %
Petrovská, Fořt
55.00 %
5. Gucklerová, Ronin
52.60 %

Hráči:
1. Fořt Tomáš
2. Kafka Ondřej
3. Scháňka Martin
4. Benák Jaroslav
5. Literák Luboš
6. Petrovský Mario
7. Fišer Jiří
8. Frank Václav
9. Picmaus Bohuš
10. Říha Ivan
Hráčky:

Vítězové mixů
Jackpot 7, sobota 9.7., 10 dvojic
1. Benák, Kafka
2. Scháňka, Frank
3. Dohnálek, Fořt
4. Picmausovi
5. Petrovští

286
259
250
249
235
222
196
196
185
146

65.48 %
61.31 %
58.33 %
55.36 %
48.81 %

1. Picmausová Olga
211
2. Petrovská Alena
181
3. Gucklerová Kateřina 115
4. Vondráčková Blanka 97
5. Zadražilová Helena
68
6. Volhejnová Marie
67
7. Fořtová Eva
60
8. Věrtelářová Anička
59
9. Roninová Renáta
59
10. Maternová Helena
57

Kvalifikace
na Veldhoven
Tomáš Fořt

Kvalifikace na Bermuda Bowl, které se bude
konat letos říjnu v holandském Veldhovenu
již po celém světě proběhly a jsou tak již
známí postupující. Celková tabulka je uvedena na konci článku. Evropa určila své
účastníky již vloni na ME v Ostende a jako
poslední proběhly v kategoriích open, ženy
a senioři mistrovství Jižní Ameriky, Afriky,
Asie a Pacifiku. Překvapivě mezi nejpozdějšími také uspořádala kvalifikaci i Severní
Amerika.
Jižní Amerika zaplnila svá
dvě místa třetí zóny v červnu v Acuncionu v Paraguay.
Ale domácí neuspěli ani
v jedné kategorii.

Mistr jackpotů Ondra Kafka s pohárem
Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Příští rok vychází termín našeho letního
týdne na datum 2.-9. července 2012, ale ještě
se rozhodujeme, kde ho uskutečníme.

Afrika uspořádala mistrovství osmé zóny v Tuniském
Hammametu, kde je hostila
v orientálním hotelu Le
Royal.
Zde dominoval
Egypt a Jihoafrická republika a ani zde domácí nezískali žádné postupové místo.

Kompletní výsledky
všech soutěží a další
spousty
fotografií
jsou uvedené na
internetu:

Asie a Pacifik, uspořádali své mistrovství
v malayském Kuala Lumpur. Zde se
bojovalo ve společném turnaji o tři
postupová místa v šesté zóně a další dvě
v zóně sedmé.
Z této kvalifikace pochází následující rozdání ze zápasu seniorské kategorie Japonska
proti Austrálii. Ta mimochodem vyhrála
pacifickou kvalifikaci ve všech třech kategoriích a ve všech třech kategoriích jí také jako
druhý na Bermuda Bowl doprovodí Nový
Zéland.
Rozdání 12, rozdával W, NS v druhé.
♠AK107
♥K1075
♦AK2
♣J6
♠Q52
♠8643
♥32
♥AQ6
♦Q7543
♦6
♣743
♣A10985
♠J9
♥J984
♦J1098
♣KQ2
Západ
Yoshida
pas
pas
pas

Sever
Richman
1♦
2 BT
pas

Východ
Hirata
pas
pas
pas

Jih
Braithwaite
1♥
3 BT

Bobby Richman sehrával 3 BT po trefovém
výnosu. Sever měl asi opravit do 4♥, ale
možná předpokládal, že do BT přijde pikový
výnos, nebo myslel, že bude lepší ukrýt
silnější ruku a tak nechal 3 BT.

www.bridgecz.cz/Eva/nedvedice11/nedvedice11v.htm

Nejlepší hráči týdne
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Ale ani na 3 BT není nic špatného, mají
velkou reálnou šancí a navíc se dají přirozeným způsobem uhrát. Hlavní hráč by měl
začít srdcovým impasem a když ten nesedí,
zbývá naděje na pikový a kárový impas. Ty
naštěstí oba sedí a tak hlavní hráč získá devět zdvihů i bez srdcí.

a USA2:
Gaylor Kasle - Larry Kozlove, Peter Boyd Steve Robinson, Neil Chambers - John
Schermer.

Lámejte si
hlavu - řešení

Ve stejné době sehrály své zápasy i ženy
a zde budou USA reprezentovat:

Tomáš Fořt

Makoto Hirata sedící na Východě byl však
jiného názoru. První srdce vzal místo dámou
esem! Richman samozřejmě pokračoval
v úspěšné cestě k jasným devíti zdvihům
a po další trefě zopakoval srdcový impas.
Ten však náhle neseděl a obrana porazila
zdánlivě neporazitelný závazek.

USA1:
Sylvia Moss - Judi Radin, JoAnna Stansby Migry Zur-Campanile , Lynn Deas - Beth
Palmer
a USA2:
Geeske Joel - Tobi Sokolow, Janice SeamonMolson - Debbie Rosenberg, Jill Meyers Jill Levin.

Jako poslední se červnu
odehrály v Detroitu také
mistrovství USA seniorů a žen. Na celém
světě se po deseti letech petrifikace seniorské kategorie konečně otevřeli dveře „mladším“ ročníkům a vzhledem k tomu, že se
skončilo každoroční zvyšování hranice o rok
na současných 60 let věku, mohou se souboje konečně zúčastnit i další silní hráči.
V USA je to asi nejzřetelnější a tak v seniorské kategorii nyní bojuje mnoho minulých
vítězů Bermuda Bowls, Olympiád a dalších
světových soutěží. Letos zde hráli například
Bob Hamman, Bobby Wolff, Billy Eisenberg, Roger Bates, Kyle Larsen, Mike Passell, Fred Hamilton, Peter Weichsel, Kit
Woolsey, Peter Boyd, Gaylor Kasle, Seymon
Deutsch a Steve Robinson. Kdokoliv z nich
by mohl bez problémů opět reprezentovat.

Jenže hlavní hráč z licitace a vrácení malé
trefy také ví, že kárové eso nesedí. A po
prvním trumfnutí zná s velikou pravděpodobností i rozlohu soupeřů. Přejde tedy králem pikovým na stůl a snapne druhé srdce.
Pak přejde trefovým snapem a přebije třetí
srdce. Nakonec přejde posledním trefovým
snapem na stůl a odkud zahraje poslední
srdce. To však nepřebije, ale zahodí na něj
ztrátové káro. Východ je pak v nuceném
výnosu od kárového esa.

Problém 1
Rozdával E, EW v druhé.
♠K6532
♥8653
♦K52
♣4
♠8
♥974
♦J984
♣KJ652
♠AQJ1097
♥K
♦1073
♣A97

Problém 2
♠4
♥AQJ102
♦AQ6
♣Q1083

Západ Sever Východ Jih
1♥
1♠
2♥
4♠
pas…
Jak budete sehrávat 4♠ po výnosu ♥9? Východ vzal esem a vrátil tref.
-----------------------------------------------------EW mají dobrou obranu 5♣, které lze dokonce splnit při uhodnutí singl krále srdcového za impasem. Na trefy však už dojít
nestihli. Otázkou ovšem je, zda vůbec bránit,
když hlavní hráč zřejmě odevzdá jedno srdce
a tři kára.

Nakonec se to podařilo seniorským týmům:
USA1:
Richie Schwartz - Lew Finkel, Bobby Wolff
– Dan Morse, Arnie Fisher - Fred Hamilton

17

18

Rozdával S, EW v druhé.
♠875
♥A76
♦K76
♣J976
♠3
♥KQJ103
♦J1032
♣A83
♠AKQJ4
♥5
♦AQ5
♣Q1052

♠10962
♥9842
♦984
♣K4

Západ Sever Východ Jih
1♠
2♥
2♠
pas
4♠
pas
pas
pas
Západ vynáší ♥K a na první pohled se zdá,
že v poklidu splníte 11 zdvihů. Jak budete
sehrávat?
------------------------------------------------------

Berete esem a začínáte trumfovat. Po druhém trumfnutí se však pohoda rozplývá.
Nemůžete dotrumfovat, protože by vám na
srdce soupeřů zbyl jen jeden trumf a vy
půjdete z tempa dvakrát. A najednou se
naopak zdá, že závazek splnit nelze.
Hlavní hráč tedy hraje místo dalšího trumfování malý tref. Zdvih bere Východ a samozřejmě pokračuje v nátlakové hře další srdcí.
Hlavní hráč přebíjí a pokračuje v trefech.
Obrana také drží línii a hraje třetí srdci,
kterou hlavní hráč opět přebíjí a je již kratší
než Východ.
♠8
♥♦K76
♣97
♠♥J10
♦J103
♣8

♠109
♥8
♦984
♣♠Q
♥♦AQ5
♣105

Problém 3

Bennionovy
body

Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠AJ2

Tomáš Fořt

♠Q983
-----------------------------------------------------Impasujte malou do kluka. Pokud zdvih
sebere Východ králem, odehrajte eso a hrajte
do dámy. Pokud kluk drží, hrajte z ruky
devítkou a pokud na ní Západ přidá krále
impasujte pak do osmičky.
Máte tak 9% na 4 zdvihy, 67% na 3 zdvihy
a 24% na 2 zdvihy.
Pro Východ plyne také poučení. S králem
i desítkou za esem má první zdvih propustit.
Toto zahrání se častěji vyskytuje ve variaci
pro trumfovou barvu:

A ještě zajímavost. Pokud by měl Východ
o srdci více a o káro méně, byl by vítězem
opět on. Porazil by závazek tak, že by snapl,
až po odhozu svých obou kár. Jihu by po
zahrání srdce chyběl přechod do ruky.

Pokud tedy máte například:
♠A92 ♥K8 ♦Q743 ♣J652,

máte průměrnou kartu s 14 ½ Benionovými
body.

♠AJ62
♠K1054

Ale když nyní hlavní hráč pokračuje další
trefou, má najednou problém Východ. Pokud
přebije, snapne si hlavní hráč srdce na stole
osmičkou a přejde kárem na dotrumfování.
Pokud odmítne přebít, bude hlavní hráč
pokračovat v levných barvách a také získá
svých deset zdvihů.

V roce 2001 vyšel v Bridge World malý
článek od Dougha Benniona z Toronta, ve
kterém navrhoval novou škálu pro počítání
bodů: A = 6 ½, K = 4 ½, Q = 2 ½ a J = 1.
Dále přičítal ½ bodu za každou figurovou
kombinaci v jedné barvě kromě QJ. Starším
českým hráčům je této systém velice povědomý, neboť koresponduje s již dnes téměř
zapomenutým systémem počítání bodů
v systému LIMIT, kde bylo A = 7, K = 5,
Q = 3 a J = 1.

♠Q983
Pokud kluka propustíte, máte velikou šanci
na získání dvou zdvihů. To potěší hlavně do
slemu.
Zajímavé také je, jak v původní kombinaci
hodně záleží na malých kartách. Pokud nemáte osmičku, je správné hrát v druhém kole
vždy esem, ale vaše pravděpodobnost na
3 zdvihy klesne o 9%. To je také variantní
metoda zahrání kombinace s osmičkou, ale
snižujete si tak šanci na 4 zdvihy.
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Pro konvenční kartu a při vysvětlování soupeřům byste však dnes museli vaše body
převádět na současné běžné body vydělením
1,45. To ostatně můžete i přímým převodem
ocenění jednotlivých karet na A = 4.5,
K = 3.1, Q = 1.7 a J = 0.7 v běžných hodnotách HCP.
Toto hodnocení figur ukazuje známou skutečnost, že při klasickém figurovém hodnocení listů jsou esa poněkud podhodnocována.
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Ve skutečnosti se však častěji vyskytují
typičtější karty s nějakou kombinací honérů.
Například:
♠A92 ♥86 ♦Q743 ♣KJ52,

ve kterých máte průměrnou kartu s 15 Benionovými body a tak se přepočítávání ještě
trochu zjednodušuje.
Ještě mnohem dříve v roce 1982 uvedl Edgar
Kaplan v Bridge World možná přesnější
doporučení na zhodnocování listů počítaných klasickým bodovým hodnocením.
a) Za 10 v kombinaci s honérem nebo
s devítkou si přičtěte ½ bodu. Maximálně
však 1 bod za list. Například za: Q10xx,
A109x nebo 109xx.
b) Odečtěte si ½ bodu za každou barvu, ve
které máte jen figury. Například: KQJ
nebo AJ.
c) Odečtěte si ½ bodu za každou barvu, kde
máte figurovou kombinaci, která není zádrž. Tedy: K, Qx nebo Jxx.
d) Odečtěte si 1 bod za rozlohu 4333.
Ostatně i ryze český systém S68, který vytvořil v roce Jiří Jelínek a dodnes jej s Jaroslavem Boreckým používají a udržují, obsahuje výpočty hodnoty listu nejen na základě
ocenění vysokých karet A, K, Q, J, 10 a 9,
a jejich kombinací, ale závisí i na počtu karet
v ruce a u partnera. Zájemce (raději se znalostí vyšší matematiky) odkazuji na sekci
Výpočty na stránkách Jaroslava Boreckého.
http://www.wix.com/vosabz/wasps-nest

Hodnocení listů je jedním z nejdůležitějších,
nejtěžších a také nepodceňovanějších bridžových umění. Nejlepší je samozřejmě
představovat si po dražbě (a pasech) partnera
i soupeřů jejich možné karty a podle toho si
list zhodnocovat. To však není především
v raných fázích licitace z časových důvodů
možné a tak nastupují různá zjednodušení,
která více či méně dobře mechanizují tuto
práci.
Při pravidelných listech je to například celosvětově používaná škála bodů 4321, nebo
hrací či ztrátové zdvihy při rozlohových
listech. I tyto metody však mají svá omezení.
Velice často proto slýchám: „Měli jsme jen
20 bodů, tak jak jsme mohli dražit hru?“
nebo naopak „Měla jsem jen šest ztrátových
zdvihů, tak jsem ten slem dorazit musela. Jak
to že nám stáhli 3 zdvihy hned na úvod?“
Výhodou, která způsobila vítězství bodové
metody 4321 je její nesporná jednoduchost.
Dobří hráči však provádějí během dražby
neustále korekce. Zhodnocují si list při ostrých kartách, pokud bude závazek barevný
a při středních kartách do bezů. Stejně tak
jsou vysoké karty vhodné do našich krátkých
barev a střední karty mohou mít cenu v našich dlouhých barvách. Dobrý hráč si zhodnocuje esa a kombinace figur. Stejně tak si
zhodnocuje dlouhé barvy a naopak znehodnocuje příliš pravidelné listy. Klíčové pro
hodnoty figurových kombinací je, zda jsou
před nebo za figurami soupeřů. A na závěr,
když již jsou všechny dostupné informace
k dispozici, velmi pomůže představit si kartu
partnera a případně i soupeřů.

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
2♦*)
pas
2♥
3♣
pas
?
Jih: ♠K976 ♥J53 ♦AJ ♣Q983
*)
2♦ Multi

Problém 2
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
4♠
pas
?
Jih: ♠A763 ♥AJ7 ♦J7 ♣AK73

Problém 3
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♦
2♣
pas
2♥
4♦
pas
pas
?
Jih: ♠73 ♥KQ987 ♦A5 ♣J765
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Odpovědi:
Problém
Vozábal
Macura
Pěkný
Medlín
Čtenáři

1
3♠
3♠
3♠
3♠
3♥

2
5♣
5♦
5♣
pas
4 BT

3
kontra
kontra
pas
kontra
pas

Problém 1
David Vozábal:
3♠. Manš hrát budeme, otázkou je jen, jakou
a kudy do ní. 3♠ ode mě nejspíš slibují pětilist, ale dávají také partnerovi možnost bez
fitu a se zádrží srdcovou dražit 3 NT. To
ostatně může i pouze s 3listým fitem pikovým, pokud mu budou 3 NT třeba s dubl
nebo třetím králem srdcovým připadat jako
lepší závazek. Pokud řekne 4♠, budu mít
dilema, zda nechat nebo říci 5♣. Vzhledem
k ne zrovna kvalitním pikům bude pravděpodobně lepší do 5♣ opravit.
Milan Macura:
3♠. Budu dražit naturálně 3♠. Partner bude se
zádrží srdcovou dražit 3 BT, které chci hrát.
Kdyby měl náhodou krátkost srdcovou, tak
by tam mohl být i slem. Další možnost je
dražit 3 BT rovnou, protože partner mi asi
srdce pomůže přidržet, ale 3♠ dávají více
šancí jak na správný závazek, tak na správný
stupeň. Partner asi nemá 4list pikový, to by
dal kontra, takže jeho 4♠ opravím do 5♣.
Pavel Pěkný:
Volím 3♠, protože pasovat v týmech prakticky nemůžu. Partner by měl myslím očekávat,
že v téhle situaci (není známá barva zahajitele) mohou být 3♠ seminaturální (zádrž, bez
srdcové zádrže). Po 3 BT partnera samozřejmě pasuji, ale po 4♣ nebo 4♠ po problémech nemám.
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Aleš Medlín:
3♠ je riskantní hláška, ale umožní partnerovi
vydražit 3 NT. Partner by měl počítat s podobnou kartou a nedražit za každou cenu 4♠.
Čtenáři:
3♣ by měly slibovat silnou ruku a tak by
v rozdání mělo jít 5♣ nebo 3 BT. Experti šli
do hry jako jeden muž přes 3♠. Čtenáři naopak nejraději používali cue-bid 3♥ v 44%
případů a pravé 3♠ jen v 25%. Ještě 4♣ získaly 19%. Nejčastější čtenářskou hlášku
reprezentuje například Igor Trepáč: „3♥ Cue…ak máš zádrž srdcovú, daj si bezy.“
Z mého pohledu je drobný problém v tom, že
nikdo, kromě Východu zatím neví jistě,
kterou barvu zahajitel vlastně má. Západ mu
jen dal slabě vybrat, čímž žádnou barvu
neslíbil, ale k vlastnímu výběru zatím nedošlo. Docela snadno se může stát, že zahajitelova barva jsou piky. Nejsem si pak jistý, jak
má partner poznat (například se stejnou
délkou v drahých), že 3♥ jsou cue-bid a 3♠
pravé.
Problém 2
David Vozábal:
5♣ - cuebid. Pokud partner řekne kárový,
řeknu 6♠. Nebude to žádná pojišťovna, ale
pokud má partner aspoň trochu slušný list,
tak by to mělo mít také slušnou šanci. Vlastně se mezi to dá dát přímý vztah - 6♠ bude
mít tak slušnou šanci, jak slušný list partner
na své zahájení má. Ve stejných manších na
prvním místě by neměl mít seno. Pokud
náhodou spadnu z 5♠, tak je to život.
Milan Macura:
5♦. Po bloku je nejlepší hrát konvenci noncuebid. V našem systému jsou 4♠ rozlohové
a slabé, protože máme ještě NAMYATS 4♦,
které ukazují taky rozlohový list, ale 8.5–9
hracího zdvihu. Kryji partnerovi nejméně

4 ZZ, což by mělo být dost na 5. stupeň.
Jediný problém je tedy kárový cuebid. Noncuebid řeší můj problém dokonale. Kdybych
ho nehrál, tak bych dražil 5♣ a čekal na
partnerův cuebid v kárech.
Pavel Pěkný:
5♣. Pokud nehraji s velmi agresivním partnerem, pak mám asi jistotu, že 5♠ ještě plníme a mohu se bezpečně pokusit o slem proti
ideálnímu listu partnera (kárová krátkost
a případně ♣Q nebo ♥K). Dražím cue-bid
5♣. Po všem kromě 5♦ (cue-bid a mělo by
stačit druhé kolo, když nešlo cue-bidovat
dříve) končíme v 5♠, ale po 5♦ budu dražit
5♥, což by mělo značit, že cue-bidy máme
všechny, ale na 6♠ přímo to nemám a potřebuji od partnera něco navíc.
Aleš Medlín:
Pas. Očekávám 6–7 zdvihů a já mám pro
partnera 4. Samozřejmě mohu mít i 5, ale
nemám možnost to ověřit.
Čtenáři:
Rozdání je z juniorského MS týmů v Istanbulu. U juniorů znamenalo již zvýšení na
pátý stupeň jeden pád. Se starším partnerem
by však pokus měl být bezpečný. Pěkně to
vystihl ve své odpovědi David. Ale i ostatní
odpovědi byly zajímavé a poučné. Hodně se
mi líbila Milanova konvence noncuebid,
která řeší častý problém dražby slemů po
vlastním bloku. Experti volili různé odpovědi podle stylu hry a také čtenáři rozdělili své
odpovědi mezi více hlášek. Nejvíc získaly
přímočaré 4 BT a to 33%, pak 5♣ 27% a pas
20%.
Problém 3
David Vozábal:
Kontra. Dává nejvíce možností partnerovi
včetně možnosti pasovat. Na případné jeho
4♠ mám pohodlnou hlášku 5♣.

Milan Macura:
Kontra. Tenhle problém je trošku komplexnější. V prvé řadě záleží na tom, zda jsou 2♠
forsing nebo ne. U nás to hraje většina jako
NF a to jsem pak svůj list trošku poddražil.
Také zaleží na tom, jaký hráč řekl 4♦, lidé
jsou různí a i 4♦ můžou být za hodně. Moc
bych s tím ale nepočítal. Dávám kontra jako
ukázání rezervy, nějaké defenzivní hodnoty
mám. Po 4♠ od partnera opravím do 5♣ a
budu doufat. Rozhodnutí je ale na partnerovi. Naštěstí; tento problém se svými partnery
nemusím řešit, protože 2♣ ukazují obě drahé
barvy a s trefovou barvou se umí trošku lépe
popsat. Nicméně ve druhé proti první to
musí být solidní list. Pokud jsou tedy 2♠
forsing, tak partnerův pas je forsing a v tom
případě budu dražit 5♣.
Pavel Pěkný:
Pas, předpokládám, že konstruktivní hodnoty
už jsem ukázal, i když pravda slušný trefový
fit nikoliv, ale stejně pro nedostatek inteligentní akce pasuji.
Aleš Medlín:
Kontra bych chápal kooperativně, pobídkově, nabídkově. Ať si partner vybere.
Čtenáři:
Ve skutečné partii by byl pas za 100, trestné
kontra by bylo za 200, 5♣ za 600. Experti šli
vždy přes kontra, které dává v partii nejvíce
možností na správné rozhodnutí. Ostatně již
mnohokrát jsem si všiml, že experti rádi
nechávají situaci otevřenou do té doby, než
získají co nejvíce informací a neradi volí
v rané fázi dražby definitivní rozhodnutí.

Jak budete sehrávat 4♠ po výnosu ♥9? Východ vzal esem a vrátil tref.

Odposlechnuto
Eva Fořtová
• Prezentace turnaje týmů ve Slavonicích.
Kapitán hlásí: „Tým ‘Zia tu není‘ tu je.“
• V turnaji mixů pokládá žena karty na stůl
a říká: „To pěkně vypadám.“ „Tak před
padesáti lety,“ odpovídá suše muž.

Lámejte si
hlavu

Rozdával S, EW v druhé.
♠875
♥A76
♦K76
♣J976
♠3
♥KQJ103
♦J1032
♣A83
♠AKQJ4
♥5
♦AQ5
♣Q1052

♠10962
♥9842
♦984
♣K4

Tomáš Fořt
Západ Sever Východ Jih
1♠
2♥
2♠
pas
4♠
pas
pas
pas

Problém 1
Rozdával E, EW v druhé.
♠K6532
♥8653
♦K52
♣4
♠8
♥974
♦J984
♣KJ652
♠AQJ1097
♥K
♦1073
♣A97

Čtenáři volili mezi třemi víceméně vyrovnanými variantami. Pas 40%, kontra 33% a 5♣
27%. Pro poslední možnost je i Karol Lohay:
„5♣, partnerov pas hovorí, ideme ďalej…“.
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Problém 2

Západ vynáší ♥K a na první pohled se zdá,
že v poklidu splníte 11 zdvihů. Jak budete
sehrávat?
♠4
♥AQJ102
♦AQ6
♣Q1083

Západ Sever Východ Jih
1♥
1♠
2♥
4♠
pas…
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Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠AJ2

♠Q983

