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Celostátní liga

Rozdání
z MS 2011

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Po dvou kolech první celostátní ligy již
se rýsuje závěrečné pořadí. Na prvních
třech místech mají družstva před posledními třemi zápasy své pozice celkem pevné. Zato o čtvrté místo ve finálové skupině se bude ještě hodně bojovat. A stejné je to na konci tabulky. Labe by před přímým sestupem zachránil
jen zázrak, ale dvě barážová místa ještě
zdaleka nejsou jasná.
1. Esa
2. Acol
3. P.S.
4. Faja
5. Callimero
6. Chaos Gamblers
7. Star
8. Jas
9. Triga
10. Labe

121
121
104
93
92
87
79
73
68
48

Také v druhé lize se pořadí rozdělilo do
tří skupin. Ale střed tabulky je tak vyrovnaný, že se stále ještě může stát
všechno.
1. Pernštejn
2. ó Leitermann
3. LADIES
4. ESO
5. Teplice
6. LGM
7. Logik
8. Trutnov
9. SUKL
10. Chaos

117
112
96
90
89
89
88
75
70
68

Při sledování přenosů z Bermuda Bowl
jsem zaznamenal několik rozdání, která
mě zaujala. To první je ze severského
derby Island – Švédsko hned v 1. kole.
Krabice 9, rozdával N, EW v druhé.
♠AKQ10865
♥AK9
♦96
♣A
♠4
♠J9
♥Q8754
♥J2
♦Q3
♦A7542
♣Q10743
♣J965
♠752
♥1063
♦KJ108
♣K82
Západ
Sever Východ
Einarsson Fredin Jorgensen
2♣A
pas
pas
2♠
pas
A
pas
3 BT pas
pas
4♥A
pas
A
pas
5♣
pas
A
pas
5 BT pas
pas
pas
pas
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Jih
Fallenius
2♦A
3♠
4♣A
4♠
5♦A
6♠

Západ

Sever
Východ Jih
Baldursson
pas
1♦A
1♣A
pas
3♠
pas
4♣A
pas…
pas
6♠
Baldursson určil piky jako trumfy a po
trefovém cuebidu hned nastřel slem
a spoléhal na to, že partner kára drží,
nebo že se po takové dražbě budou soupeři předpokládat zádrž u něj.
V otevřené před kamerami dražili Švédi
pomaleji a seriózněji. Fredin zalicitoval
klasický cue-bid 5♣ místo „Ziova cuebidu“ 5♦ a hned se dostal do problémů,
když Jorgensen podnesl do slemu své
eso. Fredin chvíli přemýšlel a pak položil krále! Tak to dopadá, když padne
expert na experta.
Ve 3. kole hrála Itálie proti Bulharům.
Rozdával E, EW v druhé.
♠Q96
♥QJ75
♦A975
♣103
♠AJ108532
♠7
♥A
♥K64
♦64
♦KJ1082
♣J87
♣KQ54
♠K4
♥109832
♦Q3
♣A962
Západ Sever Východ Jih
Aronov Sementa Stefanov Duboin
1♦
1♥
4♠
kontra pas…

Georgio Duboin
V zavřené Italové vydražili také 4♠
a splnili je za 620. V otevřené vynesl
Sever ♥Q. Hlavní hráč vzal esem
a pokračoval trefem do krále, kterého
Duboin vzal esem. Téměř všechna zahrání nyní vedou ke splnění. Duboin
však po dlouhém přemýšlení přišel na
to porážející. Zahrál malé káro! Sementa vzal a v kárech pokračoval. Hlavní
hráč sice vzal králem, ale po pikovém
impasu Sever pokračoval v kárech ještě
jednou a Duboin snapem králem vypromoval partnerovi devítku.
Stejně zahrál i Bobby Wolff v seniorech. Ve Venice Cup složily Italky závazek Francii, ale D’Ovidio nezahrála
nejpřesněji. Začátek byl klasický. Srdce
do esa a tref sebraný esem. Pak přišlo
trefové vrácení a hlavní hráčka zahodila
na srdci poslední tref. Na pik zahraný ze
stolu přišel hned král a eso. Následující
pik vzala dáma a následoval klíčový
moment. Malé káro z pod esa. D’Ovidio
neuhodla a byla potrestána ztrátou dvou
kár a ještě trumfovou promocí trefem za
-2.
Další rozdání je z Transnationals Team
a hráli jej Bulhaři proti Němcům.
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Podobnou jsem viděl na ME
v Montecatini, kdy známý Švéd Fredin,
okontroval na posledním místě Němcům nesmyslné 4♠, ze kterých by spadli, a ti pak suverénně došli do neporazitelných 7♣.

Rozdával E, oba v první.
♠AQ86
♥10
♦8432
♣AKQ7
♠542
♠J1093
♥43
♥J986
♦AKJ97
♦1065
♣1063
♣85
♠K7
♥AKQ752
♦Q
♣J942
Západ Sever Východ
pas
A
pas
pas
2♣
A
pas
3♣
pas
pas
6 BT pas
kontra 7♣
pas
kontra pas pas

Villamoura - rozloha 6-6 v srdcích, nazývaná podle portugalského města se
ukázala i v semifinále Bermuda Bowls.
Rozdával Jih, oba v první.
♠1085
♥K76542
♦108
♣A4

Jih
1♥
2 BTA
3♥A
pas
pas
pas

♠AKQ42
♥♦962
♣98732

2♣ byl umělý forcing a 2 BT ukazovalo
rezervu a dobrá srdce. I 3♣ byl dotaz,
na který Jih ukázal odpovědí 3♥ trefový
4list.
Západ s jasným výnosem do 6 BT neváhal ani chvilku a s pěti zdvihy soupeře okontroval. Němec Helmisch na Severu viděl, odkud vítr fouká. S trefovým
fitem 4-4 změnil závazek na 7♣ a doufal, že Východ bude mít s výnosem větší problém než jeho partner.
Východ opravdu nemůže poznat, zda
vynést káro nebo pik, zvolil ♠J a 1630
bylo na světě. Existuje však konvence,
která tyto situace řeší. Kontra na 7♣
znamená: „Partnere, vynes vyšší barvu,“ zatímco pas si žádá tu nižší.

♠763
♥J
♦AQJ75
♣KQJ6
♠J9
♥AQ10983
♦K43
♣105

Villamoura bývá zrádná a již se dvakrát
na ME stalo, že linka zahajující Multi
skončila v závazku 6♠, protože partner
zahajitele naprosto jistě věděl, který že
to drahý šestilist jeho partner má. I zde
se stalo něco podobného. Z dvanácti
stolů se na osmi hrálo 5♥x -2 -300, což
byla dobrá obrana, proti 4 nebo 5♠, které se hrály na dalších třech stolech. Na
posledním stole se hrály jen 2♠ a EW
také získali 11 zdvihů. Ale překvapivě
byla tato partie zadarmo. Jak je to možné?
Nicola Smith zahájila slabé 2♥ a její
partnerka Sally Brock si blefla 2♠, které
jí zůstaly. Spadla 6x a ztratila tak také 300.
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Drobná radost
Tomáš Fořt
Nejen komplikovaná zahrání, ale i maličkost, může bridžistovi přinést radost
a potěšení z příjemně stráveného večera
u karetního stolku. Zápas v pražské lize
jsme sice vysoce prohráli, ale hra byla
pěkná a následující drobnost mi přinesla
pocit, že jsem nešel do klubu zbytečně.
Na partii jsme získali jen 2 IMP, takže
ve skórovacím lístku nijak nevynikala.
Rozdání 30, zahajuje Východ, oba
v první.
♠KQJ7
♥J5
♦865
♣K853
♠82
♠A10965
♥A97
♥K642
♦AKJ3
♦Q4
♣AQ92
♣J7
♠43
♥Q1083
♦10972
♣1064
Západ Sever Východ Jih
Literák Kopecký Fořt
Svoboda
pas
pas
1♦
1♠
pas
pas
kontra pas
pas
pas
Bylo celkem pravděpodobné, že v partii
nám jde hra, takže bylo nutné bojovat
o každý zdvih. Partner mohl mít jen
jednu figuru v kárech a tak jsem si myslel, že bude lepší, aby je podehrál on.

Stejně tak mohl mít utrženou singl figuru nebo osmičku v trumfech a tak jsem
zavrhl i výnos trumfem. Nakonec mi
proti jeho primérce vyšel nejlepší srdcový výnos. Ve skutečnosti bylo ale
zcela jedno, kterou kartu vynesu. Partner opravdu vzal srdci esem a odehrál
eso, krále a pak i kluka v kárech. Na
třetí káro jsem zahodil ♣7. Partner pokračoval srdcí do mého krále a já jsem
vrátil svého již singl ♣J.
Pokud partner vezme esem a vrátí tref,
snapnu a zahraji srdci. Pak získá hlavní
hráč jen tři zdvihy a partii porazíme čtyřikrát za 800. Partner ale tref propustil
a hlavní hráč získal zdvih na krále. Pak
zahrál ♠K, kterého jsem vzal esem
a protože na žádné snapnutí srdce partnerem již není čas, vrátil jsem ♠10.
Soupeř zdvih vzal, odehrál ještě jeden
velký trumf a vznikla koncovka.
♠7
♥♦♣853
♠♥7
♦♣AQ9

♠96
♥62
♦♣♠♥Q10
♦10
♣10

Nyní hlavní hráč zahrál svou otrávenou
♠7. Kdybych jí vzal pikovou devítkou,
budu muset nakonec odevzdat ještě oba
své srdcové zdvihy. Přiložil jsem tedy
na ♠7 svou ♠6, a hlavní hráč s úsměvem
zahodil karty.
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MS počítačů
2011
Tomáš Fořt

Západ
Bridge
Baron
1♣

Sever
Shark
Bridge
pas

Východ
Bridge
Baron
3 BT

Jih
Shark
Bridge
pas…

Západ
Micro
Bridge
1 BT*)

Sever
Robo
Bridge
pas

Východ
Micro
Bridge
3 BT

Jih
Robo
Bridge
pas…

*)

Jako vždy při Bermuda Bowl probíhalo
i v Veldhovenu již 15. MS počítačových
programů. V šestidenním klání obhajoval titul domácí Jack, ale konkurence
byla jako vždy velice tvrdá. Nebezpečný byl především Jack a loňský poražený finalista francouzský Wbridge5, ale
i japonský Micro Bridge, americký
Bridge Baron a další.
Již v kvalifikaci přišla pěkná partie.
Krabice 24, rozdával Západ, oba
v první.
♠764
♥Q9643
♦J97
♣K6
♠A53
♠KJ8
♥AK108
♥52
♦83
♦Q4
♣J1085
♣AQ7432
♠Q1092
♥J7
♦AK10652
♣9

12-14

3 BT byly vylicitovány u dvou stolů
z šesti. Proti Bridge Baron vynesl Shark
♦6 a Baron nejenže splnil, ale v koncovce vpustil Jih kárem a ten mu dokonce musel zadat dvanáctý zdvih výnosem od piků. Na druhém stole spadl
Východ z 5♣, takže zisk byl 11 IMP.

Micro Bridge hrál po zahájení slabým
BT závazek z druhé strany A Robo
Bridge nalezl smrtící kárový výnos.
Když pak ještě v druhém zdvihu odblokoval svého kluka, byl osud partie zpečetěn. Na druhém stole hrál RoboBridge
optimální 4♣ a tak získal zasloužených
6 IMP.
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Na této partii také získal 5 IMP Jack,
který se zastavil na 4♣, kdežto jeho
soupeř Q-Plus Bridge padl z 5♣. Jack
také zpočátku v turnaji vedl, ale v kvalifikaci nakonec zvítězil Wbridge5 a spolu s dalším horkým favoritem Jackem
a dalšími dvěma programy postoupil do
semifinále.
1. Wbridge5
2. Jack
3. Q-Plus Bridge
4. Shark Bridge
5. Micro Bridge
6. Bridge Baron
7. RoboBridge

Francie 135
Holandsko127
Německo 118
Dánsko 101
Japonsko 95
USA
95
Holandsko 54

O osudu nepostupujících rozhodovala
i tato partie z posledního kola kvalifikace.
Krabice 13, rozdával Sever, oba v druhé.
♠J108754
♥108
♦AQ53
♣4
♠♠KQ9632
♥AQJ7
♥54
♦KJ87
♦62
♣J10986
♣A75
♠A
♥K9632
♦1094
♣KQ32
Západ
Sever
Wbridge5 Micro
Bridge
pas
pas
pas

Východ Jih
Wbridge5 Micro
Bridge
2♠
kontra
pas

Bez jedné a 200 pro Micro Bridge.

Západ Sever
Micro Wbridge5
Bridge
2♠
kontra pas

Východ
Micro
Bridge
pas
pas

Jih
Wbridge5
pas
pas

Zde to bylo již bez 4 a dalších 1100 pro
Micro Bridge. Celkem tedy 16 IMP, ale
ani to Japonci nestačilo k postupu do
semifinále.
Zcela stejná dražba probíhala i v dalším
zápase Q-Plus Bridge proti Bridge
Baron. Baron sehrával v zavřené
o trochu lépe, ale stejně jej ztráta
12 IMP zřejmě stála postup do dalších
bojů.
V 64 krabicových semifinále porazil QPlus Bridge Jacka těsně 130:128 a Shark také těsně Wbridge5 172:165. Tak se
stalo, že oba programy, které střídavě
vyhrávaly posledních 11 let, vypadly již
v semifinále. Zápasy byly nesmírně
dramatické a ještě před posledním rozdáním vedl naopak Jack o 4 IMP a Shark měl nahráno svých zatím vítězných
+7 IMP.
Krabice 16, rozdával Západ,
v druhé.
♠A104
♥10973
♦KQJ
♣965
♠Q8752
♠J6
♥KQ
♥J6542
♦764
♦A1052
♣K107
♣84
♠K93
♥A8
♦983
♣AQJ32
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EW

Západ
Jack
pas
pas

Sever
Q-Plus
pas
3 BT

Východ Jih
Jack
Q-Plus
pas
1 BT
pas…

Jak Jack tak Shark se na svých stolech
zastavili na 1 BT, takže oběma jejich
soupeřům stačilo vydražit a splnit 3 BT.
Když se Wbridge také zastavil na 1 BT,
byla cesta Sharka do finále volná.
Naopak Q-Plus Bridge ocenil kartu Jihu
na 15 bodů a tak snadno vydražil 3 BT
a stejně snadno je splnil.

Západ Sever Východ Jih
Shark Q-Plus Shark Q-Plus
2♣
pas
2♥
2♠
3♠
pas
4♥
pas
6♣
pas
pas
pas
Q-Plus měl neuvěřitelnou smůlu, když
Západ vynesl káro a Východ poslal pikový snap.

Ve finále také na 64 rozdání ukázal
Shark konečně zuby. Suveréně porazil
Q-Plus Bridge 175:94 a usedl na trůn
bridžových programů. Podrobnosti
o programu jsou na jeho stránkách
http://www.sharkbridge.dk/.
Západ Sever Východ Jih
Q-Plus Shark Q-Plus Shark
2♣
pas
2♦
pas
3♣
pas
3♥
pas
3 BT
pas
4 BT pas
6 BT
pas
pas pas

Jedno z rozdání, které rozhodovalo
o osudu finále je i to následující.
Krabice 11, rozdával Jih, oba v první.
♠Q932
♥AQJ873
♦Q
♣73
♠♠1087654
♥109542
♥K
♦1097632
♦AJ854
♣94
♣6
♠AKJ
♥6
♦K
♣AKQJ10852
Q-Plus zde utrpěl trochu nezaslouženou
ztrátu, když se dostal do výrazně lepšího závazku. Na druhou stranu Shark
evidentně v partiích lépe bránil.

6 BT leží po károvém výnosu bez pěti,
ale Q-Plus vynesl srdce a Shark tak získal 14 IMP.

Autor vítězného programu John Norris
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Horní versus
Dolní komora

Lámejte si
hlavu - řešení

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Sledovat dění v české poslanecké sněmovně a senátů bývá zábavné, ale ve
Velké Británii dovedou poslanci zaujmout bridžisty i poučnějším způsobem.
Od roku 1975 se totiž každoročně pořádá v londýnském Portlanském klubu
bridžový turnaj Sněmovny lordů proti
Dolní sněmovně. Ani letošek nebyl výjimkou. Do oběda vedla Dolní sněmovna, ale po něm se jejich lordstva, zřejmě
i díky skvělému klaretu a bílému burgundskému vzchopila a House of Lords
zvítězil nad Commons i díky následujícímu rozdání, čímž zvýšil vedení v sérii
na 20:17.

Problém 1 (od Tomáše Jirouta)
Oba v druhé, týmy. Západ blokoval srdci a vy hrajete 4♠ z Jihu po trumfovém
výnosu. Trumfnete ještě jednou a ukáže
se, že Západ nepřizná. Jak budete pokračovat?
♠A7653
♥6
♦J85
♣10952

♠KQJ
♥A32
♦A104
♣KQJ6

Zahajuje Východ, oba v první.
♠AQJ1074
♥Q84
♦Q
♣AK2
♠863
♠K95
♥J10952
♥A73
♦3
♦10542
♣9854
♣Q103
♠2
♥K6
♦AKJ9876
♣J76

Vše vypadá snadno. Máme pět pikových, jeden srdcový, jeden kárový a tři
trefové zdvihy. Tedy celkem deset. Ale
jako vždy, když se vše vyvíjí snadno,
nic nás nestojí podívat se, zda někde
nečíhá nebezpečí.

Body pro Sněmovnu Lordů získali baronka Byford a hrabě z Caithness a na
dalším stole i baronka OppenheimBarnes a lord Skelmerdale za závazek
6♦. Ten snadno splníme, pokud hned
zahrajeme srdce ze stolu.

A opravdu. Jedno velké zde je. Máme
totiž problém s přechodem na dotrumfování. Pokud odehrajeme třetí trumf,
srdcové eso a srdce snap, dotrumfujeme
sice, ale až odevzdáme trefové eso,
soupeři stáhnou ještě čtyři další srdce.

------------------------------------------------
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Takže jaké je řešení? Musíme si ponechat srdcové eso jako zádrž, takže po
odehrání třetího trumfu napřed z obou
listů propustíme malé srdce. Další srdce
pak snapneme, dotrumfujeme, a až vyrazíme tref, nemůže nás již nic ohrozit.

Hlavní hráč má tři ztrátové zdvihy a tak
jeho jediný problém by mohla být rozloha 4-1 v pikách. Jih v každém případě
napřed vytrumfuje a pak nese pik do
krále a esa. Obrana pokračuje dalším
kárem. Hlavní hráč nyní odehraje ještě
vysoký tref a zahraje levnou barvu. Obrana sice může odehrát ještě dva zdvihy
v levných barvách, ale pak musí kousnout do kyselého pikového jablka. Pokud byly piky 3-2, není problém a pokud byly 4-1, pak stačí, aby singl byl
10, 9 nebo 8 a obrana musí z obou stran
zadat desátý zdvih.

Problém 2
Zahajuje Jih, EW v druhé

Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci,

Druhá možnost je přecházet trefy. To je
ale jen optický klam. Soupeři nám to
samozřejmě nedovolí. Velké trefy nám
pustí a malou seberou, takže žádný přechod na stůl se v trefech nekoná. Eso
má zřejmě podle zásahu v druhé Západ,
ale to nám nijak nepomůže.

♠J743
♥Q942
♦642
♣A4
♠A1095
♥53
♦QJ108
♣K86

♠A102
♠KQ543
♠8
♥1087
♦973
♣Q109732

když na krále spadne z Východu devítka?

♠KQ62
♥AKJ6
♦AK5
♣J5

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

Západ Sever Východ Jih
2 BT
pas
3♣
pas
3♥
pas
4♥
pas…
Západ vynáší ♦Q. Jak budete sehrávat?

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

Ve skutečnosti vám nezvažujete jen,
zda má soupeř J9 sec (3,4%) nebo singl
devítku (2,8%). Dobrý hráč může zahodit devítku i od jiných kombinací. Například od J9x, 9x nebo 9xx. Navíc, zde
ani nejde o omezený výběr, protože obránce nemůže od J9 sec zahodit libovolnou z karet. V každém případě by
vás neměla vysoká karta zmást a měli
byste dál velké karty. Získáte pak pět
zdvihů v 73%, čtyři zdvihy v 25%
a 3 zdvihy v 2%.
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Licitační
soutěž

Problém 1

Tomáš Fořt
Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží
přirozeně na základě Standard American, tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné bloky.
Problém 1
Oba v druhé, rozdával Jih, týmy.
Západ Sever Východ Jih
1♥
*)
pas
3♥
pas
?
Jih: ♠AQ ♥QJ7432 ♦AK74 ♣6
*)
Limitované, výzva.
Problém 2
Oba v první, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever Východ Jih
1♠
2♦
?
Jih: ♠Q9 ♥J7432 ♦AQ96 ♣102
Problém 3
NS v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever Východ Jih
3♦
4♥
?
Jih: ♠AKQ32 ♥AJ ♦Q4 ♣10763
Odpovědi:
Problém
Vozábal
Martynek
Medlín
Frabša
Čtenáři

1
4♣
3♠
3♠
4♣
4♥

2
kontra
kontra
kontra
kontra
2♥

3
5♦
5♦
5♦
4 BT
5♦

David Vozábal:
4♣. Při hlubším zamyšlení tam slem
může být pouze s dost specifickými listy partnera resp. figurami v nich, což
skoro nemám jak zjistit. Aby nebyl slem
přinejlepším na impas, potřebuju
u partnera nějaký z těchto listů: AK srdcové, A trefové a dubl nebo singl káro.
Nebo K pikový, K nebo A srdcové,
A trefové a dubl nebo singl káro. Pokud
má KJ pikové čtvrté, pak bez nutnosti
krátkých kár. Analogicky AK srdcové
a K pikový s krátkostí karovou nebo KJ
v pikách. K srdcový, AK trefové a dubl
nebo singl káro. Problémem je, že skoro
po žádné mojí hlášce partner nebude
vědět, jak si své figury zhodnotit - 3♠,
4♣ i 4♦ jsou ode mě cue-bid, ale ne nutně krátkost. Prakticky jedinou možnost,
jak vydražit regulérně slem, pokud se
má hrát, je říci 4♣, čímž minu cue-bid
pikový a partner může s dobrým listem
dát cue-bid také, což bude implikovat
přítomnost krále pikového.
Jan Martynek mladší:
3♠. Úplné vyloučení trefové, popř. "holé" eso trefové mi mohou dát u partnera
s 9 - 11 body ložený slem, případně
slem přinejhorším na impas, měl bych
proto ukázat zájem o slem. Nejradši
bych rovnou nadražil krátkost, pokud to
neumím, zadražím cue-bid 3♠. Klíčové
rozhodnutí přijde ale až další dražební
kolo (kola).
Aleš Medlín
3♠ - cuebid. Šance na slem je slušná.
Rozhodnutí ale dost ovlivňuje to, jestli
partner slíbil 4list srdcový nebo popřel
krátkost, dobrou boční barvu apod. Jest-
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liže se jedná o pravidelnou kartu, je
šance na slem již výrazně menší a zřejmě závisí na dublu károvém nebo sedícím impasu v drahých barvách. Osobně
preferuji cuebidy 1. kola a tak po 4♣ od
partnera budu optimista.
Zdeněk Frabša:
4♣. Literatury uvádějí, že při úplném
vyloučení v barvě krátkosti by na malý
slem mělo stačit 26-27 figurových bodů. Opět záleží na partnerských dohodách. Ano můžeme se pokusit o slem
a ideálně dražit krátkost trefovou.
Čtenáři:
Zahraniční experti volili nejčastěji 3♠
a to v 42%, pak 4♦ v 32% a 4 BT
v 21%. Pro zajímavost Andrew Robson:
4♦ a Ron Klinger: 3♠. U zahraničních
čtenářů také vítězili 3♠ a na druhém
místě 4 BT s 24%.
Mám rád problémy, kde experti odpovídají jinak než čtenáři, protože v nich
je určitě něco poučného. To se také stalo zde, u odpovědí domácích čtenářů.
40% z nich rezignovalo na slem a jen
25% volilo 4♣. Za všechny Viktor Urban: „4♥. Slem nebudu zkoušet. Možná
splním, ale kromě dvou allumů u partnera potřebuji najít buď KJxx v pikách
nebo nějakou situaci v kárech, která by
umožnila nedat zdvih - a to v zásadě
nemam jak zjistit. I tři allumy nic neřeší, pořád hrozí u partnera xxx nebo
xxxx v kárech a pak hraji slem na pikový impas a v druhém případě i kárový
rozpad. Určitě by pomohla dohoda, že
3 NT jsou serious (pokus o slem
s cuebidovaním) a pak by 4♦ mohla mít
význam naturálního pokusu o slem, tzn.
partner by věděl, že se má rozhodovat
podle svých kár.

Problém 2
David Vozábal:
Kontra. Poměrně jasná hláška. Pasovat
nemůžu, mám moc bodů a 5list srdcový, říci 2♥ se mi na pátého kluka nelíbí,
2 NT říct nemohu, neb to slibuje fit
a výzvu. Pokud partner na mé kontra
řekne 3♣, nezbude než na dubl dámu
opravit do 3♠ a spolehnout se na to, že
se partner dovtípí, že nemusím mít plný
fit.
Jan Martynek mladší:
Kontra. Poměrně těsné rozhodování
mezi pasem (s tím, že pak zapasuji reopen kontra partnera, které skoro určitě
přijde) a dražbou. Budu-li předpokládat,
že soupeři zasahují na druhém stupni
rozumně, budu raději dražit. Kontra je
s ohledem na "kvalitu" srdcové barvy
a dubl pikovou dámu flexibilnější než
2♥ (ať už ty jsou forsing nebo ne).
Aleš Medlín
Kontra. Pas a následné kontra partnera
nechci propasovat. Mám ale schopnou
kartu na přímý zásah. Na 2♥ mám slabou barvu a tak kontra mi dává nejvíce
možností. Předpokládám, že 3♣ od
partnera slibuje rezervu a budu licitovat
3 NT.
Zdeněk Frabša:
Kontra. Podobný problém jsem řešil
u stolu a tuším, že to byla pražská skupinovka. Použil jsem kontra a dostal
jsem vynadáno, protože partnerka měla
srdcový fit a musela hrát 2♠. Stále si
stojím za nabídkou kontra, protože dává
na výběr více závazkům. U nás je častější používat nabídky na druhém stupni
jako neforsující, podle polského vzoru,
ale neměli bychom je používat s tako-
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vými listy, partner bude pasovat i v případech, kdy 2♠ bude výrazně lepší závazek.
Čtenáři:
Zahraniční experti dávali přednost kontra a pas shodně s 42%. U zahraničních
čtenářů zvítězily 2♥ s 42%, následovalo
kontra s 31% a pas s16%. A jeden příklad volby experta: Eric Kokish – 2 BT.
Volby našich expertů i čtenářů kopírují
podobné schéma, kdy se experti se slabou barvou vyhýbají zásahu v ní. Rozdíl
je ale u nás mnohem větší, než v cizině.
2♥ si vybralo až 70% českých čtenářů
a kontra dokonce žádný! Opět jsou
nejpoučnější právě ta rozdání, kdy experti volí diametrálně rozdílné odpovědi
od čtenářů. Pak je velice zajímavé slyšet
důvody expertů, proč se takto chovají.
Problém 3
David Vozábal:
5♦. Tady se asi panel rozdělí na pragmatiky a střelce. Střelci skočí na 6♦
s nevyřčeným komentářem "zatočíme si
ruletou". Jistě, jsou listy, se kterými 6♦
půjde splnit, partner může mít singl trefu nebo třeba neočekávaného K trefového ke svému AK sedmému v kárech,
hlavním problémem je ale to, že i pokud
nedáváme shora dva trefové zdvihy, po
výnosu figurou srdcovou chybí přechod
na to, aby se po pravděpodobně potřebném jednom prosnapnutí piků dalo
skončit po vytrumfování na stole. Takže
nejčastěji i v případě nevydání dvou
trefových zdvihů shora bude slem na
nějako jako buď piky 3-3, nebo kára 2-2
(obě šance nepůjdou zkombinovat), případně piky 3-2, pokud budu mít štěstí

a partner má náhodou ke mně 3list pikový.
Jan Martynek mladší:
5♦. Bohužel nemám inteligentní cestu
jak zjistit, jestli má partner trefovou
krátkost (s kompletními káry na naší
lince po otevření 3♦ ve druhé počítám).
Ze začátku zápasu tedy volím konzervativních 5♦, pokud potřebuji swing, řeknu rovnou 6 - "mlžení" 4♠ či 5♣ podle
mě nic nepřidá.
Aleš Medlín
5♦. Ve druhé očekávám dobré zahájení
na sedmé AK kárové. Jestliže nemají
soupeři ke stažení tři trefy, bude 5♦ ložených. Jestliže mají, pravděpodobně
nesplníme ani 4♠. Kontra nebude při
tomto stavu manší lukrativní.
Zdeněk Frabša:
4 BT. Má-li partner trefovou krátkost je
slem skoro jistý. V uvedeném stavu her
bych se o něj pokusil. S tím, že bych
chtěl mít partnerskou dohodu, že 4 BT
je výzvou do slemu a nikoliv BW.
Čtenáři:
Skutečné rozdání:
♠765
♥6
♦AK98652
♣Q2
♠J1084
♥532
♦J103
♣985
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♠9
♥KQ109874
♦7
♣AKJ4
♠AKQ32
♥AJ
♦Q4
♣10763

Zahraniční experti hromadně volili 5♦
a to až v 74%. Druhé skončilo kontra
s 16% a 4♠ s 11%. U čtenářů také výrazně zvítězilo 5♦ s 63%, druhé 4♠
s 21% a třetí kontra s 13%.
Naši čtenáři byli tentokrát ve shodě
s experty. 5♦ u nich získalo 45% a druhé 4♠ 20%. Ve skutečné partii je důležité dražit dál, protože lze splnit 5♦, 4♠
i 4 BT. Ale soupeřům také jdou 4♥.
V reálu Jih 4♥ kontroval, což se ukázalo
jako značně nešťastné. Jak správně píše
Zdeněk Kalvach z Prahy: „Licituji 5♦,
4♥ by Východ - Západ asi uhráli.“

Dražba probíhala tak, že pokud by nikdo o dražený pár neprojevil zájem,
musel se on sám koupit za základní
vklad 100 £, tedy zhruba 3 000 Kč.
Celkový výtěžek byl sice nižší než vloni, ale stále ještě úctyhodných 41 600 £
(dost přes milion Kč). Za nejvíce se vydražili Jansma – Paulissen (3 000 £)
a dále Charlesen – Hoftaniska, Mahmood – Bakhshi a Sandqvist – Björnulund.
Kdo ale vsadil na skutečné vítěze, kteří
zvítězili již druhý rok po sobě, vyhrál
na ně 18 000 £ a jistě neprodělal.

3. TGR
Tomáš Fořt
Adalsteinn Jorgensen - Bjarni Einarsson

Pořadí v první desítce:

V polovině ledna proběhl tradiční turnaj
TGR, na kterém se před turnajem draží
páry. Dražila je opět skvěle Ruth Zandberg profesionální vedoucí aukcí v Sotheby´s a Christie´s, která se během posledního roku stala také bridžovou
hráčkou.
Čtyřkolové soutěže hrané barometrem
se zúčastnilo 54 párů, z nich 16 bylo
nasazeno. Většina byla evropských
a amerických, ale dorazili také hráči
z Dubaje nebo Pákistánu.

1 Jorgensen – Einarsson
2 Welland - Auken
3 Hryland - Hryland
4 Mahmood - Bakhshi
5 Berg - Svendsen
6 Jansma - Paulissen
7 Lewis - Burn
8 Romanovska - Rubins
9 Drijver - Groenenboom
10 Sandqvist - Bjornlund

ICE
USA
NOR
USA
NOR
NED
USA
LAT
NED
SWE

62,38
59,65
58,86
58,80
58,45
57,78
56,64
55,87
55,64
54,78

Další turnaj párů TGR bude opět
12.-13. ledna příštího roku a 8.-9. září
se pořádá aukční turnaj týmů ve stejném
klubu.
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Bauke Muller, přezdívaný „profesor“, je
nejúspěšnější nizozemský hráč, který
získal vloni již druhý titul v Bermuda
Bowl. Má na svém kontě i dva evropské
tituly, evropský pohár i Cavendish.

Sir Bauke
Muller
Tomáš Fořt

Stejný plán
Michael Textor

Bauke Muller
I když to zní v domácích podmínkách
značně neuvěřitelně, bridžem se dá nejen se uživit, či dokonce zbohatnout, ale
také je možné se jím dostat do šlechtického stavu. Počátkem února jmenovala
královna Beatrice Nizozemská za jeho
bridžové zásluhy Bauke Mullera rytířem řádu Oranžsko-Nasavského, a jím
jej povýšila do šlechtického stavu.

Její veličenstvo královna
Beatrix Nizozemská

V pražské švýcarské skupinové soutěži
mě zaujalo rozdání s paradoxním plánem hlavního hráče.
♠AJ82
♥10963
♦74
♣J74
♠96543
♠♥K5
♥AJ742
♦AKQ6
♦103
♣A5
♣Q109832
♠KQ107
♥Q8
♦J9852
♣K6
Když uhodneme trumfy, není problém
s 5♣ a dokonce lze splnit i trefový slem.
Ale častější závazek budou 4♥, se kterými již problém je. Zvláště, pokud obrana hned vynese piky. Pak se zdá, že
nic nemůže zabránit fatálnímu zkrácení
hlavního hráče. Partii již nelze splnit
vypracováním trefů, ale lze obrátit úder
soupeřů proti nim samotným.
Hlavní hráč přebije pik, přejde kárem na
stůl a přebije další pik. Pak manévr ještě
jednou zopakuje, dvakrát trumfne a zahraje ze stolu čtvrtý pik. Pokud se dobere Sever, musí zadat výnosem od trefo-
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vého kluka. Pokud Jih, může ještě zahrát káro, ale tím jen trochu oddálí nevyhnutelný konec.
♠♥109
♦♣J74
♠9
♠♥♥♦A6
♦♣A5
♣Q10983

výnosu. Trumfnete ještě jednou a ukáže
se, že Západ nepřizná. Jak budete pokračovat?
♠A7653
♥6
♦J85
♣10952

♠KQJ
♥A32
♦A104
♣KQJ6

♠♥♦985
♣K6
Když Sever káro přebije trumfem, je
opět v nepříjemném výnosu do trefů.
Když odmítne přebít, zahraje hlavní
hráč vypracovanou piku.

Problém 2
Zahajuje Jih, EW v druhé
♠J743
♥Q942
♦642
♣A4
♠A1095
♥53
♦QJ108
♣K86

Odposlechnuto
Eva Fořtová
• „Myslel jsem, rozehranou partii musím dohrát,“ říká mi hráč, který studoval dopředu licitační tabulku. „Ale zde
se píše, že po kontru na 1 BT se ruší
transfery a následuje útěk.“

Lámejte si
hlavu

♠8
♥1087
♦973
♣Q109732
♠KQ62
♥AKJ6
♦AK5
♣J5

Do 4♥ vynáší Západ ♦Q. Jak budete sehrávat?
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci,
♠A102

Tomáš Fořt
♠KQ543
Problém 1 (od Tomáše Jirouta)
Oba v druhé, týmy. Západ blokoval srdci a vy hrajete 4♠ z Jihu po trumfovém

když na krále spadne z Východu devítka?
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