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zili Monako, poradili si nakonec ve finále i s Polskem.

Světové
bridžové hry
Tomáš Fořt

V srpnu letošního roku proběhly v Lille
Světové hry. Měly být nástupcem bridžových Olympiád a spojit bridž do silného proudu s dalšími myšlenkovými
sporty, ale zdá se, že stejně jako dřívější
pokusy spojení se zimními Olympijskými hrami nebo s pokerem není ani
zde mnoho jednotících faktorů.
V každém případě zájem o bridž byl
veliký a je veliká škoda, že na rozdíl
například od Slovenska neuměla Česká
republika vyslat na tuto událost národní
tým.
Zápasy se odehrávaly ve čtyřech skupinách po 15 družstvech a z každé postupovala první čtyři do KO. Postoupili
více méně favorité, jen jsem očekával
postup Brazílie i Argentiny a věřil jsem
také Číně, ale skupiny byly velice těžké.
Naopak poměrně překvapivý byl postup
Irska, které pak ještě osmifinále vyřadilo Němce a ve čtvrtfinále Rusy. Ostatně
čtvrtfinále bylo neuvěřitelně dramatické
a Poláci vyřadili Itálii o jediný IMP
172:171. Také Švédi ukázali již zde
formu a poradili si také těsně s USA
182:178. V posledním zápase gigantů
vyřadilo Monako Holanďany.

Mistři světa - Švédi
Krister Ahlesved, Peter Bertheau, PerOla Cullin, Fredrik Nystrom, Jonas Petersson, Johan Upmark, Mats Axdorph
npc. a Jan Lagerman coach.
V ženách zvítězily Angličanky.

V seniorech získalo zlato Maďarsko

Semifinále tak bylo vyloženě evropskou
záležitostí, a když v něm Švédové pora-

Stránka |2

Slovensko skončilo ve skupině C jedenácté. Výsledek byl jistě poznamenaný
tím, že hned v prvním zápase dostali
Slováci jednoho z favoritů Itálii a ten
nezaváhal. V druhém kole pak následoval další z favoritů skupiny Jižní Afrika.
Dvě vysoké prohry na začátek nejsou
nic povzbudivého, ale družstvo pak již
podávalo v celku (na MS) průměrné
výkony. Čtyři vyšší výhry byly s předpokládanými slabšími družstvy: Singapore, Trinidad a Tobago, Bermuda,
Thajsko. Družstvo podle mého názoru
potřebuje ještě třetí dvojici. Hrát takové
soutěže ve čtyřech musí přinést horší
výsledky, než na které by družstvo mělo
v plné sestavě.

Od poloviny soutěží, tak aby mohli nastoupit i účastníci MS, proběhlo mistrovství mixových týmů. Zde byly povoleny mezinárodní seskupení a tak se
zúčastnil i Česko Slovenský tým: Hoderová-Šlemr, Kemeňová - Tomčány.
V konkurenci 83 družstev začali velice
dobře a po třech vítězstvích se silnými
týmy se vyšplhali na skvělé průběžné
13. místo. Pak ale přišla prohra se siným Čínsko-Tchajwansko-Japonským
týmem Yeh Bros a pád na zhruba
30. pozici, kolem které se tým téměř až
do konce turnaje pohyboval. V posledních dvou zápasech však přišly opět dvě

vysoké prohry a nakonec z toho bylo
jen 54. místo na světě.
Zvítězil mezinárodní tým Milner.

Reese Milner, Petra Hamman, Hemant
Lall (USA), Jacek Pszczola (Poland),
Meike Wortel (Netherlands) and Gabriella Olivieri (Italy).

A ještě jeden titul se přiděloval v Lille.
Získal jej počítačový program Jack 5,
který ve finále na 64 rozdání porazil
WBridge5 153:147. Jack byl horký favorit, protože zlato získal již v letech
2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009
a 2010.
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fy a dvojitý trumfový impas, ale jistě se
nelze Hammanovi divit, že zvolil hru na
několikanásobně vyšší šanci a zahrál
piky seshora. To zde vedlo k jednomu
pádu a ztrátě 200 bodů.

Jak hrají
vítězové MS
Tomáš Fořt

Ani u druhého stolu nebyla dražba delší
než dvě kola.
Následující dvě rozdání, ve kterých
Švédové získali vysoký zisk IMP, ukazují, jak se bojovalo v K. O. na Světových bridžových hrách. Ve čtvrtfinále
čekalo budoucí mistry světa velmi silné
družstvo USA. Před následujícím rozdáním posledního segmentu ještě Amerika vedla 165:148, ale po něm již se
ujalo vedení Švédsko, udrželo jej
a nakonec o 4 IMP zvítězilo.
Partie 19, rozdával Jih, EW v druhé.
♠QJ9
♥J874
♦A107
♣K54
♠62
♠AK108753
♥AQ5
♥K932
♦J96
♦♣QJ1097
♣83
♠4
♥106
♦KQ85432
♣A62
Západ Sever Východ Jih
Zia
Nyström Hamman Upmark
1♦
pas
1♥
4♠
5♦
5♠
kontra pas…
Závazek lze po károvém výnosu z otevřených karet splnit na vypracování tre-

Západ Sever Východ Jih
Bertheau Rodwell Cullin Meckstroth
3♦
pas
3 BT
4♠
4 BT
kontra
pas…
5♦ by bylo za 300 a to se jako obrana
proti 4♠ za 620 jeví jako velmi výhodné. Američané však chtěli získat ještě
více. Pokud proti 4 BT vynese Cullin
předpokládaný malý pik, má hlavní hráč
svých deset zdvihů. A po vysokém piku
bude muset obrana změnit rychle na
srdce, aby partii porazila.
Ale Cullin nezaváhal a vynesl malé srdce. Partner vzal esem a vrátil pik do
kluka a krále. Nyní měl Cullin další
těžký problém. Má partner ještě ♥Q?
A pokud ano, má vůbec ještě další pik?
Pokud by partner druhý pik neměl, musí
Cullin napřed stáhnou pikový padák.
Ale možnost tak obřího zisku nakonec
převážila a tak Cullin po dlouhém přemýšlení zahrál další srdce. Partner vzal
potřebnou dámou a podruhé podehrál
piky. Slíbených deset zdvihů tak získala
naopak obrana, vlastně sama splnila
4 BT, a porazila tak závazek sedm krát
za 1700. Zisk 18 IMP tak otočil skóre
a výrazně přispěl k švédskému vítězství
v zápase.
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Druhé rozdání je z finále proti Polsku.

Západ Sever
Východ Jih
Bertheau Narkiewicz Cullin Buras
2♥
4♦1)
5♠
pas
pas
4♥
6♥
6♠
pas
pas
kontra
pas…
7♥
1)

Stříbrné Polsko
Partie 22, rozdával E, EW v druhé.
♠AQ875
♥107
♦Q2
♣J654
♠♠109
♥J932
♥AKQ854
♦AJ9
♦65
♣AK10973
♣Q82
♠KJ9432
♥6
♦K108743
♣Západ

Sever

Východ Jih

Žmudzinski Ahlesved Balicki

4♠2)
5♣
6♥
1)
2)

pas
pas
6♠

1♥
4 BT
5♥
kontra

Petersson

Piky a kára

Bertheau zalicitoval partii lstivě. Po
partnerově zahájení a Burasově zásahu
jasně viděl, že na jeho lince jde spíš
velký než malý slem v srdcích, ale také
že soupeři mají extrémně levnou obranu
v pikách. Takže zkusil napřed jemně
4♥. Když byl přelicitován, postupně
zvýšil na 6♥ a posléze i na 7♥. To již
soupeři psychicky nevydrželi a okontrovali.
Z Východu je závazek neporazitelný
a tak si Švédi připsali 2470 bodů. 20
IMP za jednu partii byl slušný zisk, a
protože to nebyl jediný vysoký zisk
v tomto zápase, porazili ve finále Švédi
Poláky rozdílem třídy celkem o více než
1 IMP na partii.

3♣1)
pas
pas
pas…

Ghesthem - piky a kára
Exclusion Blackwood (Žmudzinski),
Splinter (Balicki)

Jedno z mála nedorozumění polské dvojice, kdy každý přisoudil hlášce barvy
soupeřů jiný význam. Pak již nešlo situaci zachránit a výsledkem bylo kontra
a velmi levný jeden pád.

Kdo asi zlatý švédský tým sponzoruje?
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v roce 1995 ve Vilamoura a 1. místo ve
finále B v seniorech v roce 2003 v Mentonu.

Zemřela Jana
Pokorná
Tomáš Fořt

3.9.2012 zemřela v Praze po dlouhé
nemoci Jana (Hanka) Pokorná.

Její domácí tituly v lize a párových soutěžích ani nelze spočítat. Ráda se také
zúčastňovala bridžových týdnů, kde
jsme se s ní všichni zvykli vídávat.

Mnohokrát reprezentovala Československou i Českou republiku. V týmech
Open: 1993 Menton.
Ženy: 1995 Vilamoura, 1997 Montecatini, 1998 Lille, 1999 Malta, 2000 Maastricht, 2001 Tenerife, 2002 Salsomaggiore, 2004 Malmo.
Mixy: 1996 Rhodos, 1998 Aachen,
2000 Maastricht, 2004 Istanbul, 2005
Tenerife, 2009 Sanremo.
Senioři: 2003 Menton, 2005 Tenerife,
2006 Verona, 2010 Ostende.
Mnohokrát se také účastnila evropských
a světových párových soutěží a získala
i 1. místo ve finále B ženských párů
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Zemřel
Zdeněk Jansa

Warren Buffet
Cup

Petr Bahník

Tomáš Fořt

V sobotu 13.10.2012 postihla český
bridž další smutná událost. Ve věku 71
let zemřel Zdeněk Jansa.

Trochu ve stínu jiných bridžových událostí se konal v hotelu Hilton v Omaze
letošní Buffet Cup. Turnaj trvá čtyři dny
a bojuje se v týmech, párech i individuálu. Systém počítání je ale poměrně
komplikovaný a letos byl dokonce doplněn o další turnaj.

Zdeněk byl na počátku devadesátých let
dlouhou dobu můj bridžový partner, se
kterým jsme dosáhli díky jeho skvělé
hře řadu klubových i celostátních úspěchů. On byl i můj partner při mém prvním reprezentačním startu. Pro mne nezapomenutelná bude i účast ve společném týmu, se kterým jsme během jedenácti let dosáhli desetkrát na ligový titul.
Obdivoval jsem i jeho návrat mezi bridžovou elitu poté, kdy mu mozková
příhoda před pěti lety částečně vymazala jeho bridžové znalosti a um.
Bude mi chybět jako bridžový partner
i přítel, se kterým jsem prožil řadu společných chvil.
Warren Buffet
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Warren Buffet tak uvedl do života obdobu golfového Ryder Cup, kde také
bojuje Amerika proti Evropě. V letošní
nominaci za Evropu však chybějí některá slavná jména.

Zápasy byly přenášené po internetu

Evropa: Fulvio Fantoni - Claudio
Nunes, Sally Brock - Nicola Smith, Michel Bessis -Thomas Bessis, Ricco van
Prooijen -Luke Verhees, Kalin Karaivanov -Rumen Trendafilov, Paul Hackett Tom Hanlon, npc Paul Porteous
Ale i v týmu USA, chyběli někteří hráči, které jsem v něm automaticky předpokládal.

USA: Bob Hamman - Justin Lall, Curtis
Cheek - Marc Jacobus, Alan Sontag David Berkowitz, Jill Levin - Jenny
Wolpert, Joel Wooldridge - John Hurd,
Joe Grue - Brad Moss, npc Donna
Compton

Na rozdíl od Ryder Cup byly letos
úspěšné USA, ale závěr byl také velice
těsný a dramatický. Jak je vidět po
skončení běžné části po které USA zvítězili o 4 body, přidali ještě organizátoři
dodatečné tři sedmikrabicové zápasy
týmů (Head to Head), ve kterých rozdělovali dalších 12 bodů. Za každý zápas
4. První zápas vyhrála Evropa, druhý
byl remízový a tak o všem rozhodovalo
až posledních 7 krabic. V těch zvítězila
Amerika 5,5 – 1,5 a bylo definitivně
rozhodnuto.
Páry Týmy Indiv. H2H Celkem
USA 36 26
39
6
107
Evropa 24 46
27
6
103

Bob Hamman - Justin Lall,
Michel Bessis - Thomas Bessis
A protože, jak Warren Buffet uvedl ve
svém rozhovoru pro CBN News v roce
2009, je na bridži závislý a hraje tři až
čtyři turnaje do týdne, můžeme se jistě
již nyní těšit na další ročník Warren
Buffet Cup 2013.
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Pětikartové
koncovky

16 Repeat-jettison fork strip

Pavel Stříž
Koncovky zveřejnil Richard Pavlicek.
Původně je vytvořil George S. Coffin
a typograficky upravil Pavel Stříž. Richard Pavlicek laskavě svolil Pavlu
Střížovi k jejich zveřejňování s tím, že
u koncovek z pedagogických důvodů
nedoporučoval současně zveřejňovat
jejich i řešení.
14 Transfer fork strip
17 Two-fork double strip

15 Jettison double fork strip

18 Double blocked fork strip
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19 Crossruff or finesse strip

Hra na
pitomce
Viktor Kolínský

20 Crossruff entry strip

Při vzpomínce na zesnulého kamaráda
Jirku Doubravského jsem si vybavil
i jeho průpovídku, kterou komentoval
obranu svého partnera. Říkal mu, že
zvítězil ve hře na pitomce. Takovou hru
totiž musí někdy hlavní hráč s obránci
sehrát, pokud se dostane do beznadějné
situace a kdy mu nezbývá nic jiného,
než odehrát svou dlouhou barvu a doufat, že jeden z obránců chybně odhodí
a jemu nečekaně vyroste zdvih ve vedlejší barvě. Pokud se to některému obránci podaří, stává se vítězem hry na
pitomce. Jaká úskalí mohou potkat obránce při hře na pitomce, si ukážeme na
příkladech.
N otevře v Polském trefu 1♣, E zasáhne
přirozeně 2♣, S pasuje a W blokuje na
5♣. N ukáže silný pikový list hláškou
5♠, kterou ostatní hráči pasují.

21 Crossruff fork strip

Partner E vynese ♣K a ♣A, které N
snapne v ruce.

♠9
♥AJ9
♦J1098
♣QJ985
♠54
♥K108743
♦532
♣63
Následují 4 kola trumfů, na které partner přiznává trumfy, W si odhodí zbý-
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vající 3 trefy. Na poslední trumf odhazuje partner ♣, se stolu hlavní hráč odhodil dvě kára a jedno srdce. Které karty si necháte v 6-kartové koncovce
a proč?
První otázka je, kolik má hlavní hráč
srdcí? Předně si je třeba uvědomit, že
hlavní hráč neví, kdo má ♥A. Kdyby
měl dubla nebo dokonce třílist
v srdcích, tak by rozehrál srdce před
odehráním posledního trumfu, protože
by mu jinak hrozilo, že E vskočí esem
srdcovým a odehraje porážející zdvih
v trefech. Hlavní hráč má tedy singla
nebo šikenu v srdcích a 5list nebo 6list
v kárech. W si tedy nesmí odhodit od
kár, ale musí odhodit ♥9.

ně dva kluci. V každé barvě uděláme
3 zdvihy na AKQ, tedy celkem 12 zdvihů a třináctý zdvih na kluka, pokud
aspoň jeden bude v 7+ fitu. To nám dává celkem slušné šance na velký slem,
licitujeme tedy 7 BT. Po výnosu ♠J
však nastane nejhorší varianta:
♠KQ62
♥KQ2
♦Q64
♣KQ2

♠A54
♥A743
♦AKJ
♣AJ3

Celé rozdání:
♠AKQJ62
♥6
♦AKQ64
♣2
♠9
♥AJ9
♦J1098
♣QJ985

Jaké jsou šance S na splnění 7 BT a jak
budete sehrávat?
♠10873
♥Q52
♦7
♣AK1074

♠54
♥K108743
♦532
♣63
V dalším rozdání partner S překvapivě
zahájí 2BT (21-22FB) a my máme list
♠KQ62 ♥KQ2 ♦Q64 ♣KQ2.
Jakou hlášku zvolíte?
Vidíme, že na lince je 38-39 FB, máme
všechny dámy, takže chybějí maximál-

Rozdání se zdá jednoduché: Buď se některá drahá barva musí dělit 3-3, nebo
některý obránce musí držet obě drahé
barvy. Určitě by bylo chybou se nejdříve přesvědčit, zda se drahé barvy příznivě dělí. Pokud by totiž některý obránce držel obě drahé barvy, tak už by
skvíz na drahé barvy nefungoval, protože bychom neměli žádné přechody
v těchto barvách. Proto raději nejdříve
odehrajeme 6 zdvihů v levných barvách. Obránce se 4-4 v drahých barvách
bude muset na poslední zdvih v levných
barvách odhodit buď pik, nebo srdce,
čímž nám v této barvě vyroste třináctý
zdvih. Jestliže na levné barvy oba obránci přiznají, nezbývá než hrát na 3-3
v srdcích nebo pikách. Je to ale opravdu
nejlepší sehrávka?
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Ne, není. Sehrávající si může vylepšit
své šance tím, že si s obránci ještě zahraje hru na pitomce. Poděkuje nejdříve
v duchu partnerovi, že nějakým dotazem nevyzradil jeho rozlohu soupeřům
a začne sehrávku odehráním tří piků. To
je strategické rozhodnutí, protože si
stejně žádný rozumný obránce neodhodí
od 4listu pikového, když vidí 4list pikový na stole. Obránci vidí karty stolu, ale
nevidí list hlavního hráče. Tím, že začne hlavní hráč hrát barvu stolu před
vlastní barvou, se vyhne předčasnému
odhalení délek ve svých barvách. Co se
stane? Buď se dělí piky 3-3 a hlavní
hráč může ukázat karty, nebo se piky
nedělí. Předpokládejme, že E odhodí
malý tref. Od čeho E odhodil? Určitě
neodhodil od 4listu, ale od 3listu nebo
5listu. Pokud má E 5list v ♣, může mít
rozlohu 2335 (uhrajeme na 3-3
v srdcích), 2245 (uhrajeme na skvíz W
v drahých barvách) nebo 2425. Jestliže
E odhodil od 3listu, tak má nejspíš rozlohu 2443. My se teď musíme rozhodnout, zda stáhnout v prvním případě
3 kára nebo ve druhém případě 3 trefy,
abychom ho donutili E odhodit některou
z jeho dvou barev. Vsadíme na to, že
odhodil od 3listu z toho důvodu, že rozloha 2443 je pravděpodobnější než
2425. Kromě toho E s 2425 odhodí na
třetí káro další tref, protože vidí ve své
ruce a na stole celkem 8 trefů a 7 srdcí,
takže předpokládá u hlavního hráče spíše 4 list srdcový než trefový. Stáhneme
tedy tu levnou barvu, kterou E odhodil.
V našem případě si musí E s
♠76 ♥10987 ♦10987 ♣765
na třetí tref odhodit od některé červené
barvy. Kdyby měl hlavní hráč rozlohu

3433, musí odhodit káro, jestliže má
hlavní hráč rozlohu 3343, musí odhodit
srdce. Má šanci 50%, že vyhraje ve hře
na pitomce. V další fázi sehrávky si
hlavní hráč odehraje 3 kára a splní i při
rozlohách, kdy jsou srdce 3-3 nebo W
má 4list v srdcích. Hra na pitomce dala
hlavnímu hráči přídavnou šanci.
Z licitace ani ze sehrávky hlavního hráče nelze zjistit, kterou z červených barev si má E odhodit. Existuje cesta, jak
se vyhnout hádání, kterou z červených
barev odhodit? K tomu může pomoci
pouze markování partnera. Jak a co má
markovat W s např.
♠J1098 ♥J5 ♦532 ♣10984?
V tomto konkrétním rozdání markování
počtu karet v barvě nedává smysl, protože partnerovi nepomůže. Hráč by měl
ukázat, kterou barvu drží, aby partner
držel zbývající barvy. K tomu může posloužit Lavinthal ve druhém kole piků:
♠10 ukazuje, že W drží srdce, ♠9 kára
a ♠8 trefy. Pokud W markuje mechanicky, tak namarkuje držení v trefech,
které ale jeho partnerovi rozhodování
neusnadní. Předvídavý hráč vidí, že
partner bude mít problémy s odhozem
červené barvy, měl by mu tedy ukázat
preferenci do srdcí nebo do kár. Vidí, že
kára se nejspíše dělí 4-3-3-3, a partner
má v kárech buď 4list nebo 3list. Ani
v jednom případu není třeba držet kára,
takže pomocí ♠9 signalizuje, že se
partner nemá o kára starat. V našem
příkladu pak E odhodí káro a hlavní
hráč nemůže splnit. Pro srdce to neplatí,
protože ty se dělí asi 4-4-3-2 a partner
by je měl držet. Někdy ale W nemá takový komfort, aby mohl ukazovat pre-
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ferenci pomocí piků, když může mít
např. ♠J1086. Pak zahraný pik ve druhém zdvihu může být vynucená karta,
která neukazuje žádnou preferenci.
V takových případech nemusí být ještě
vše ztraceno, kára můžeme pohodlně
namarkovat, až hlavní hráč bude odehrávat trefy. Hráč W nemarkuje v trefech počet, ale vysokou kartou signalizuje, že se partner nemusí starat o srdce
a nízkou kartou o kára. To je cesta, jak
nedovolit partnerovi stát se pitomcem
v této hře.
A tak Ti Jiříku přeji, až budeš tam za
nebeskou bránou hrát bridž, aby Ti to
žádný pitomec nekazil.

Juniorská
zajímavost

Západ Sever Východ Jih
3♣
3♥
pas
3♠
pas
4♥
pas
pas pas
Na druhém stole zahrál hlavní hráč po
výnosu ♣A a trefovém pokračování srdcový impas a partie již splnit nešla. Zde
soupeři také vynesli ♣A, ale pak správně změnili na piky, takže neukázali, jak
se trefy dělí. Rohrberg vzal esem a nehledal u blokujícího ještě třetí dámu
v trumfech, takže hned zahrál trumfové
AK. Vypadá to, že obrana má ještě tři
trumfové zdvihy, ale hlavní hráč byl
jiného názoru. Rohrberg zaimpasoval
piky (ve skutečnosti, jak karty leží, ani
nemusel), stáhl druhou vysokou piku
a pik snapl. Pak odehrál vysoká kára
a skončil na stole.
♠7
♥♦10
♣K9

Tomáš Fořt
Ve finále dánského juniorského týmového mistrovství předvedl své umění
Mathias Rohrberg.
Rozdával Východ, oba v první.

♠♥Q109
♦♣3
♠♥J86
♦♣6

♠AKJ72
♥2
♦A1097
♣K92
♠Q843
♥Q10974
♦Q3
♣A3

♠105
♥3
♦J862
♣QJ10874
♠96
♥AKJ865
♦K54
♣65

♠♥♦J8
♣QJ

Nyní již je partie ke splnění, ale hlavní
hráč má ještě jeden problém. Byly trefy
7-1 nebo 6-2? V prvním případě je třeba
stáhnout tref, v druhém snapnout káro.
Nakonec usoudil, že junioři mívají na
prevenci mnohem častěji šestilist než
sedmilist, stáhl tref a partii splnil.
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s grilováním prasátka. I letos se prasátko povedlo na jedničku, večírek byl
s báječnou hrou na kytaru Ivana Říhy
a Honzy Urbana, zpěvem a dobrou náladou.

Slapy 2012
Eva Fořtová
Náš srpnový bridžový týden na Slapech
začal jako vždy úvodním welcome
drinkem a pak již následoval maraton
turnajů a událostí po celý týden.

Narozeninové dorty

Počasí bylo teplé a slunečné - jak na
objednávku. Voda v přehradě nádherně
teplá, takže jsme si užívali nejen bridže,
ale i vody a sluníčka. Konalo se, stejně
jako loni, i cvičení – ranní cvičení
s koupáním, odpolední jóga a zumba,
jedno odpoledne turnaj ve stolním tenise.

Přestávka v turnaji Kůžička
V hotelu Hladina jsme byli letos
v tomto stejném letním termínu již pošesté a tradičně míváme jeden den večer

Oslavili jsme společně troje narozeniny
– Aleny Vocelové, Jitky Štefanové
a Isabely Santusové se třemi úžasnými
dorty.
Úvodní, sobota 18.8., 21 dvojic
1. Benák, Veselka
66.07 %
2. Gucklerová, Bečka
63.68 %
3. Maršík, Zadražilová
63.10 %
4. Lančová, Bišická
60.22 %
5. Petrovská, Pick
58.40 %
Dvoukolový hlavní turnaj
neděle 49.8 a pondělí 20.8., 23 dvojic
1. Špírek, Špírek
66.35
2. Bišická, Lančová
62.60
3. Neševovi
58.65
4. Tomčíková, Petrovská
58.17
5. Říha, Vílím
53.27
6. Fořt, Petrovský
52.51
7. Benák, Veselka
52.14
8. Zadražilová, Maršík
51.79
9. Hlaváčová, Vondráčková
51.73
10. Santusová, Čech
51.54
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Barometr, úterý 21.8., 24 dvojic
1. Hnátová, Fořtová
67.50 %
2. Zadražilová, Maršík
61.36 %
3. Špírek, Špírek
60.91 %
4. Petrovští
59.09 %
5. Gucklerová, Bečka
58.64 %

Medailisté hlavního turnaje
Jackpot 1, neděle 19.8., 19 dvojic
1. Pickovi
65.63 %
Bečka, Urban
65.63 %
Petrovská, Tomčíková
65.63 %
4. Fořtová, Petrovský
58.81 %
5. Bišická, Lančová
54.06 %
Jackpot 2, pondělí 20.8., 18 dvojic
1. Benák, Veselka
68.18 %
2. Zadražilová, Maršík
63.35 %
3. Gucklerová, Petrovská
60.51 %
4. Tomčíková, Petrovský
58.24 %
5. Suková, Fořt
55.97 %

Jackpot 4, středa 22.8., 19 dvojic
1. Petrovská, Maršík
66.88 %
2. Bečka, Urban
63.44 %
3. Zadražilová, Suková
60.94 %
4. Jasná, Weberová
56.25 %
5. Fořt, Petrovský
55.68 %

Jackpot 3, úterý 21.8., 17 dvojic
1. Zadražilová, Maršík
60.36 %
2. Bečka, Urban
58.93 %
3. Tomčíková, Petrovský
58.44 %
4. Urbanová, Čech
58.12 %
5. Benák, Veselka
57.14 %

Kůžička, středa 24.8., 20 dvojic
1. Tomčíková, Čech
65.91 %
2. Benák, Veselka
62.37 %
3. Petrovská, Zadražilová
60.61 %
Říha, Vilím
60.61 %
5. Maršík, Petrovský
59.34 %
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Prasátko je již připravené
Jackpot 5, čtvrtek 23.8., 17 dvojic
1. Čech, Pick
70.00 %
2. Bišická, Lančová
62.14 %
3. Dvořáková, Weberová
60.36 %
4. Tomčíková, Fořt
60.06 %
5. Zadražilová, Maršík
56.79 %

Jackpot 6, pátek 24.8., 18 dvojic
1. Gucklerová, Tomčíková
69.89 %
2. Fořt, Petrovský
68.47 %
3. Benák, Veselka
60.80 %
4. Vondráčková, Čech
55.68 %
5. Bišická, Lančová
52.84 %

Individuál, čtvrtek 23.8., 40 hráčů
1. Bečka
65.17 %
2. Petrovský
61.11 %
3. Vocelová
59.40 %
4. Čížková
58.55 %
5. Těšíková
58.12 %
6. Říha
57.48 %
7. Nešev
57.27 %
8. Tomčíková
56.84 %
9. Hnátová
55.56 %
10. Santusová
55.13 %
Bišická
55.13 %

Závěrečný, pátek 24.8., 23 dvojic
1. Tomčíková, Fořt
71.47 %
2. Petrovští
64.14 %
3. Gucklerová, Bečka
58.36 %
4. Zadražilová, Maršík
55.08 %
5. Hlaváčová, Vondráčková 54.72 %
Velký jackpot, sobota 25.8., 15 dvojic
1. Petrovská, Fořt
65.83 %
2. Pickovi
62.08 %
3. Bohdalová, Vítečková
59.17 %
4. Vondráčková, Maršík
57.92 %
5. Bečka, Urban
56.25 %
Zadražilová, Petrovský
56.25 %

Nejlepší absolventka kurzu
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Pořadí nejlepších hráčů a hráček:

Celkoví highskóreři

Nejlepší hráči (před posledním jackpotem)

Hráčky:
1. Petrovská Alena
2. Tomčíková Zdena
3. Zadražilová Helena
4. Bišická Zuzana
5. Gucklerová Katarina
6. Lančová Milena
7. Picková Helena
8. Neševová Olga
9. Weberová Alena
10. Vondráčková Blanka

299
288
253
202
197
179
126
107
95
87

Hráči:
1. Maršík Martin
2. Petrovský Mario
3. Bečka Jiří
4. Fořt Tomáš
5. Benák Jaroslav
6. Veselka Michal
7. Pick Petr
8. Špírek Aleš
9. Čech Jan
10. Špírek Jan

269
267
241
212
195
189
178
154
153
149

Příští rok máme opět objednaný náš
týden ve stejnou dobu v hotelu Hladina,
v termínu 17.-24.8.2013. Kompletní
výsledky všech soutěží a další spousty
fotografií
jsou
na
internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/Slapy12/v.htm

A na závěr jedno zajímavé rozdání
z individuálu. Krabice 25, EW v druhé,
rozdával Východ.
♠86543
♥65
♦QJ72
♣97
♠A
♥A10932
♦1085
♣10643

♠KJ107
♥874
♦963
♣A52
♠Q92
♥KQJ
♦AK4
♣KQJ8

Západ Sever
pas
pas
3♥*
pas
pas

Východ Jih
pas
2 BT
pas
3♠
pas

Základní kámen úspěchu položil Sever,
když nepřecenil kartu a nedorazil do 4♠,
tak jak to v individuálu učinila valná
většina ostatních hráčů. Zajistil tak top
již dražbou. Sehrávající musí odevzdat
dvě vedlejší esa a nejméně tři zdvihy
v trumfech, takže ani 3♠ splnit nelze.
Ale někdy se podaří bridžové kouzlo.
Západ vynesl pasivně káro, ale na čtvrté
káro stejně není co zahodit. Hlavní hráč
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vzal v ruce a zahrál vysoký tref, který
získal Východ esem. Východ usoudil,
že je čas trumfnout a vrátil ♠J. Teď se
vytáhl Jih, když nepokryl a Západ musel přebít esem. Obrana zdánlivě přišla
o zdvih, ale ve skutečnosti se stále nic
důležitého nestalo. Západ pokračoval
kárem, které vzal hlavní hráč na stole
a zahrál piku. Nejlepší je, když obrana
vskočí esem a vrátí pik, ale Východu se
zdálo, že má své dva trumfové zdvihy
jisté, i když položí malou. Hlavní hráč
vzal zdvih devítkou, vyrazil srdcovým
králem eso a vzal třetí kolo kár.

Lámejte si
hlavu - řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
♠72
♥62
♦KQ7642
♣AJ5

♠865
♥6
♦J
♣9
♠♥1093
♦♣1064

♠KJ10
♥K108
♦A9
♣K8642

♠K10
♥87
♦♣52
Západ
1♥
pas

♠Q
♥QJ
♦♣QJ8
Pak začal Jih plýtvat svými vysokými
kartami. Jednu vysokou srdcovou figuru
odehrál a druhou přebil trumfem. Vrátil
do ruky trefem a opět vysoký tref přebil
na stole. Ve dvoukartové koncovce zahrál ze stolu káro a získal en passant
svůj devátý zdvih.

Sever
2♦
pas

Východ Jih
pas
3 BT
pas

Západ, který zahájil na 5list, vynáší ♥7
a Východ přidává dámu. Jak budete sehrávat?
-----------------------------------------------Srdce musíte vzít králem a vidíte, že
jeden srdcový dva trefové a šest kárových vám stačí ke splnění. Měli byste se
ale ještě rozmyslet, zda můžete něco
dělat, pokud by byla kára dělená 4-1.
Pak byste potřebovali zkusit trefový
impas a trefy 3-2, ale pokud zahrajete
přirozeně napřed ♦A a malé káro, zablokujete se. Řešením je odehrát napřed
♦K a pak malou do esa. Pokud se kára
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dělí 3-2, přejdete trefovým esem. Pokud
ne, zkusíte trefový impas.

Západ vynáší ♥A, a když partner odmarkuje, změní na ♦J. Jak budete sehrávat?

Celé rozdání:
------------------------------------------------

♠72
♥62
♦KQ7642
♣AJ5
♠AQ94
♥AJ973
♦3
♣Q107

♠8653
♥Q54
♦J1085
♣93
♠KJ10
♥K108
♦A9
♣K8642

V partii je skryto nenápadné nebezpečí.
Řekněme, že hlavní hráč bezstarostně
vytrumfuje a pak se pustí do trefů. Pokud si obrana správně namarkuje počty
v trefech, hrozí nebezpečí, že zdvih
vezme Východ hned a podehraje srdce.
Pak bude hlavní hráč na stole dříve, než
potřeboval a nakonec ještě jeden zdvih
odevzdá.
♠AQJ8
♥65
♦743
♣KQ76

Problém 2
Rozdával Jih, EW v druhé.
♠AQJ8
♥65
♦743
♣KQ76

♠K1093
♥Q84
♦AK52
♣J10
Západ

Sever

1♥
pas

kontra
4♠

♠62
♥AKJ103
♦J10
♣9843

♠754
♥972
♦Q986
♣A52
♠K1093
♥Q84
♦AK52
♣J10

Správné je odehrát jen dvě kola trumfů
a pak, ještě před úplným dotrumfováním, zahrát tref.
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?

Východ Jih
1♦
2♥
2♠
pas…

♠A2
♠QJ943
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Na maximum odehrajte eso, a pokud
nespadne ze Západu král, hrajte do kluka. 4 zdvihy 59%, 3 zdvihy 30%,
2 zdvihy 11%.
Pokud vám stačí alespoň 4 zdvihy, hrajte v druhém kole do devítky. Snížíte si
sice šanci na 5 zdvihů na 51%, ale zvýšíte šanci na 4 až na 43%. Přesně dva
zdvihy získáte v 6%.

čtyři hráči – Eva Fořtová, Ondřej Krása,
Vladimír Vondřich (všichni BKP) a Jana Janková (BK VŠE).
Jmenovitý výčet hráčů, kteří nově získali první, druhou, třetí nebo čtvrtou
výkonnostní třídu uvádím v další příloze. V ní jsou také vyjmenováni hráči,
kteří mají splněnu jednu, dvě nebo tři
mistrovské podmínky.
Boj o další body může začít.

Klasifikační
třídy

Noví držitelé výkonnostních tříd
Kandidát mistra
Daniel Vachtarčík Havířov
1976
Karolína Vlachová Uh. Hradiště 1986

Jaroslav Hájek
Byla uzavřena sezóna 2011/2012 a rád
bych shrnul klasifikaci a z ní vyplývající fakta, především přidělení výkonnostních tříd.
Letos jsme se opět nedočkali žádného
nového mistra a nestane se tak bohužel
ani příští rok. Dva hráči, kteří nejsou
nositelé tohoto titulu, získali mistrovskou podmínku. Premiérově je to Ondřej Bahník (Chaos Bridge). Vladimíru
Nulíčkovi (BKP) se to povedlo podruhé
za sebou.
Novými držiteli výkonnostní třídy kandidát mistra jsou Karolína Vlachová
(Uherské Hradiště) a Daniel Vachtarčík
(Havířov). První ze dvou podmínek
nutných k udělení této výkonnostní třídy letos získali Martin Scháňka (BK
VŠE) a Aleš Medlín (BKP). Naopak
Milan Šklíba a Jan Martynek senior
(oba Pardubice) o tuto výkonnostní třídu přišli. V ohrožení ztráty titulu kandidáta mistra jsou pro sezónu 2012/2013

1.VT
Jaroslav Benák
Jan Hlaváč
Lucie Kohutová
Přemysl Posledník
Ondřej Tyč

Olympia
Chaos Bridge
Havířov
Chaos Bridge
NMM

1959
1981
1997
1979
1974

2.VT
Monika Čížková BK Praha
Jiří Dudek
Třináct Praha
Lev Fojtík
Nekuřáci
Zdeněk Friš
BK Praha
Jiřina Jasná
BK Praha
Erik Klemš
Havířov
Renata Lapčíková Uh. Hradiště
Petr Pszczolka
Havířov
Martin Szotkowski Havířov
Michal Veselka
Olympia
Martina Voborníková Trutnov

1982
1951
1941
1940
1956
1996
1993
1972
1972
1995
1992

3.VT
Josef Blažo
Trutnov
1947
Jarmila Dvořáková BK Praha
1948
Zdeněk Kalvoda Uh. Hradiště 1982

S t r á n k a | 20

Irena Kaňková
Milena Kostková
Adam Kubica
Jan Mráz
Edvard Outrata
Filip Řehořek
Leo Skatula
Stanislav Škovran

BK Praha
HEROLD
Uh. Hradiště
Uh. Hradiště
BK Praha
Uh. Hradiště
Uh. Hradiště
BK Praha

1954
1946
1995
1996
1936
1995
1928
1966

4.VT
David Botur
Havířov
1995
Kateřina Hašková Máj ČB
1948
Ondřej Kaštan
Havířov
1995
Martin Kudláček Havířov
1999
Ludmila Kunčarová Český Brod 1952
Ha My Luong
Havířov
1996
Lenka Rejlová
Havířov
1996
Dominik Šolc
Havířov
1998
Ivan Tatranský
Havířov
1934
George Tyroler
BK Praha
1932
Tomáš Vajda
Chaos Bridge 1997
Miroslava Vostruhová Český Brod 1950
Získání mistrovské podmínky hráčem, který ještě nemá titul mistra:
Ondřej Bahník
Vladimír Nulíček

Chaos Bridge 1985
BK Praha
1959

Získání první kandidátské podmínky:
Aleš Medlín
Martin Scháňka

BK Praha
BK VŠE

1967
1991

Ohrožení ztrátou titulu kandidáta
mistra při nezískání kandidátské
podmínky v další sezóně:
Eva Fořtová
Jana Janková
Ondřej Krása
Vladimír Vondřich

BK Praha
BK VŠE
BK Praha
BK Praha

1963
1984
1973
1945

Přehled získaných mistrovských
podmínek aktivních hráčů
1 získaná mistrovská podmínka
Ondřej Bahník
Chaos Bridge
Luboš Batela
Český Brod
Květa Čechová
Třináct Praha
Vratislav Černý
Třináct Praha
Markéta Dudková Havířov
Eva Fořtová
BK Praha
Zdeněk Frabša j. Pardubice
Jana Janková
BK VŠE
Petr Jelínek
BK Praha
Bohumil Kocián Ostrava
Ondřej Krása
BK Praha
Jan Martynek s.
Pardubice
Jan Pivnička
BK Praha
Luboš Spálovský Třináct Praha
Jiří Šubrt
BK Praha
Magdaléna Tichá Havířov
Zdena Tomčíková BK Praha
Vít Volhejn
NMM

1985
1952
1946
1962
1988
1963
1969
1984
1982
1946
1973
1947
1950
1961
1934
1991
1943
1964

2 získané mistrovské podmínky
Eva Batelová
Český Brod
Jan Čech
BK Praha
Miroslav Číža
BK Praha
Milena Lančová
BK Praha
Pavo Marinkovič BK Praha
Vladimír Nulíček BK Praha
Pavel Růžička
Brno

1953
1933
1965
1950
1967
1959
1958

3 získané mistrovské podmínky
Miroslav Hradil
BK Praha
Marie Jelínková
TOP Praha
Vladimír Machát BK Praha
Aleš Medlín
BK Praha
Jiří Pytlíček
BK Praha
Pavla Svobodová BK Praha
Bohumil Večeřa
Olomouc
Josef Winter
Brno

1952
1950
1955
1967
1943
1957
1943
1952
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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
EW v druhé, rozdával Západ, týmy.
Východ Jih
Západ Sever
*)
pas
2 BT
pas
?
Jih: ♠J54 ♥8752 ♦J108 ♣J108
*)
2 BT slibuje 21-23 bodů
Problém 2
EW v druhé, rozdával Jih, týmy.
Východ Jih
Západ Sever
?
Jih: ♠6 ♥Q ♦Q1097653 ♣AQ96
Problém 3
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
pas
1 BT
pas
2♣
pas
2♥
pas
3♥
pas
3 BT
pas
?
Jih: ♠KQ74 ♥8642 ♦Q ♣Q942
Odpovědi:
Problém
Vozábal
Martynek
Medlín
Kopecký
Scháňka
Žylka
Čtenáři

1
3 BT
3 BT
3 BT
3 BT
pas
pas
3 BT

2
1♦
pas
3♦
3♦
pas
4♦
3♦

3
pas
4♥
pas
pas
pas
4♥
4♥

David Vozábal:
3 BT. Body na manš (skoro) máme
a partií, ve kterých půjdou splnit s tímto
mým listem přesně 2 NT a 3 NT nikoli,
je velmi málo. Jestli ale nějaká manš
půjde splnit, tak to častěji budou 3 NT
než 4 v drahé.
Jan Martynek mladší:
3 BT. I kdybychom měli fit 4-4 srdcový, budou 3 BT s ohledem na mou rozlohu velmi pravděpodobně lepší. Pas by
pak byl alternativou asi jen v párově
hodnocené soutěži. Partner může mít
snadno levný pětilist (nebo i šestilist)
a devět zdvihů, třeba i s pomocí výnosu,
uhraji.
Aleš Medlín:
3 BT. Asi to bude chtít trochu štěstí
a příznivou (ne nutně maximální) kartu
u partnera. Při rozhodování převážily
nakonec ty pěkné dva sledy :). O Staymanovi ale vůbec neuvažuji.
Michal Kopecký:
3 BT. Řeknu manš a pak se uvidí, že by
šly splnit přesně 2 BT, by byla smůla
a padesátník za extra pády asi přežiju.
Pěkné kombinace v levných, bez nich
budu pasovat.
Martin Scháňka:
Pas je tady pro mě asi víceméně jednoznačná hláška. Nejsem takový tophunter, abych to musel cpát v levné v týmech do 3 NT, které se partnerovi příliš
dobře hrát nebudou a 4 v drahé také příliš lákavě nevypadají.
Kamil Žylka:
Pas. Trošku složitější, kdybych znal
osazenstvo na druhém stole a jejich dra-
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žební styl, asi by to bylo lehčí. Takhle
zapasuju, ani proti 23 to tam nemusí
být, a když ano, na druhém stole může
být stejná barikáda jako já anebo mohou
případně spadnout.
Čtenáři:
Tentokrát jsem zařadil do odpovědí
i juniory, jejich odpovědi se mi líbily.
Toto rozdání pochází z jedné z předcházejících Univerziád a bylo v něm nejlepší pasovat. Zajímavé a poučné je, že
experti se s rozlohou 4333 o Staymana
příliš nezajímali. A druhou zajímavostí
je, že oba aktuální junioři pasovali,
kdežto ostatní experti volili 3 BT. Čtenáři odpovídali zhruba ve stejném poměru 41% pro 3 BT a 27% pro pas. Jak
píše Jakub Švejnar z Liberce: „Při 23
bodech partnera s mými třemi body tam
může být celá hra." V 32% však ještě
vybírali Staymana 3♣, tedy hlášku, kterou experti v této situaci vyloučili.
Problém 2
David Vozábal:
1♦. Volba hlášky mi trvala ani ne vteřinu, takže moc ani nevím, co bych k tomu napsal. List není zrovna z učebnice,
jak má vypadat karta na zahájení
1 v barvě, ale to se nedá nic dělat. 3♦
i pas bych zde nenazval "věcí stylu či
vkusu", ale přímo chybou.
Jan Martynek mladší:
Pas. Nedělám to rád a často, ale na jednu stranu je za tohoto stavu her je můj
list na blokující zahájení příliš silný a na
druhou stranu mi přijde, že zahájením
1♦ mohu vnést zmatek spíše do mysli
partnera než soupeřů. Takže počkám,
jak se dražba vyvine po mém pasu.

Aleš Medlín:
3♦. Nemám příliš kvalitní barvu, ale
jsem v první a mám i nějaké body navíc, které mohou být důležité vstupy do
3 NT. Na primerní zahájení se mi to
nelíbí. Zvláště, když nemám drahé barvy. O pasu vůbec neuvažuji.
Michal Kopecký:
3♦. Na ztrátové zdvihy můžu 4♦, ale to
se mi moc nechce - minimálně se připravuji o 3 BT, pokud rozdání patří
nám. Případně po 3♦ mi partner může
dát ještě šanci ukázat druhou barvu, což
může být klíčové.
Martin Scháňka:
Pas. Na mě má tenhle list příliš mnoho
bodů ve vedlejších barvách. Sice miluju
rozlohu 7-4, ale první kolo raději budu
pasovat a budu mluvit v dalším kole
(vzhledem k mému listu se do dražby
zcela jistě ještě jednou dostanu).
Kamil Žylka:
4♦. Nemáme moc s partnerem rozlišené
bloky na 3. a 4. stupni, snad jen pouze
na pády. Jeden drahý fit snad soupeři
mají, dávám 4♦ a uvidíme, co se bude
dít. Trefový výnos bude s velkou pravděpodobností lepší, pokud bude vynášet
partner, ale co se dá dělat. Když už blokuju, tak na co nejvyšším stupni. 5♦ už
mi přijde moc.
Čtenáři:
Opět rozdání z dřívější univerziády.
Soupeřům jdou 4♠, dokonce při troše
pečlivosti i +1. 5♦ by padalo už za moc,
takže 4♦ jsou maximum, kam až můžeme v obraně jít. Experti dělili své hlasy
mezi více hlášek, i kdy trochu navrch
měla 3♦ a pas. Podobně čtenáři dávali
přednost 3♦ v 45% a 1♦ získalo 32%.
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Spektrum odpovědí bylo ale také značně široké a obsahovalo i pas, 2♦, 4♦
a 5♦.
Problém 3
David Vozábal:
Pas. Potkalo mě zřejmě neuvěřitelné
štěstí - partner místo mechanických 4♥
mi dává na výběr a říká v zásadě to, že
body má koncentrované v jiných barvách než v srdcích a list má v rámci
pravidelných ten ještě pravidelnější. Se
čtvrtou osmičkou v srdcích není co řešit
a singl kára se nebojím - je to navíc figura.
Jan Martynek mladší:
4♥ bych řekl hned po odpovědi 2♥ - a i
když tedy 3 NT jsou návrh konečného
závazku, s rozlohou 4441 (byť se singl
figurou a špatnými trumfy) chci raději
hrát barevný závazek.
Aleš Medlín:
Pas. U partnera čekám málo bodů v srdcích a při absenci bodů v pikách mi to
vychází na nadupané levné barvy. Moje
snapy kárové již nejsou tak jisté a je
naopak pravděpodobné, že soupeři mají
například tři srdcové zdvihy. S kartou,
která postrádá jednu levnou zádrž, by
partner mohl dražit 3♠.

nými srdci nebo třeba jen s Q v srdcích
a čtyřlist pikový by snad říct uměl. Takže pokud přijímá výzvu a vybírá si NT
závazek, tak k tomu má jasný důvod
a dokonce i moje singl ♦Q se mu určitě
bude hodit spíše do NT než do barevného závazku.
Kamil Žylka:
4♥. V týmech bych možná dražil ostřejší 4♥ hned, takhle jsem se akorát musel
zamyslet, jestli tam nebudou ty 3 NT
a 4♥ ne. Dokázal jsem si představit
i listy, kdy tam 4♥ nebudou, ale většinou tam nebyly potom ani ty 3 NT, takže beru sfitovanou barvu.
Čtenáři:
Tentokrát jde o rozdání z Lille. Problém
byl jasný, co bude bezpečnější 3 BT
nebo 4♥? Experti na 3 BT častěji pasovali a dávali tak najevo, že věří partnerově návrhu. U čtenářů byl rozdíl přesně
naopak, 59% pro 4♥ a 41% pro pas.

Dvakrát 6♦
Tomáš Fořt

Michal Kopecký:
Pas. Partner má něco jako 4333 a body
všude kolem, proč bychom měli odevzdávat 3 srdcové originály a 2 zdvihy
vedle, když 9 zdvihů do NT bude shora?
Martin Scháňka:
Budu věřit partnerovi, že ví, co dělá.
3 NT by měl říct snad pouze s prázd-
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Letošní Velká cena Prahy byla pořádaná
jako memoriál Hanky Pokorné. Její cenu získali Eva Bahníková a Lukáš
Pavlík. Na Hanku jsme zavzpomínali
před turnajem a také při závěrečném
rautu nad jejími oblíbenými řízečky.
Shodou okolností jsme v turnaji v obou
kolech vydražili značně ostré malé kárové slemy.
V 1. kole to byla krabice 16, rozdával
Západ, EW v druhé.
♠10
♥QJ7643
♦108
♣10863
♠A83
♥K985
♦QJ974
♣5

♠Q9754
♥♦A953
♣AKQ2
♠KJ62
♥A102
♦K2
♣J974

Západ
Fořt
pas
2♦
4♠
6♦
1)
2)

Sever
Filip
pas
pas
pas
pas

Východ
Fořtová
1♠
4♣1)
5♣2)
pas

Jih
Medlín
pas
pas
pas
pas

4♣ ukazují krátkost srdcovou
5♣ jsou velmi dobré trefy

Po pikovém výnosu bylo jasné, že se
piky dělí 4-1. Pokryl jsem vynesenou
desítku dámou a krále esem. Pak jsem
rychle zahodil obě piky na vysoké trefy,
ale stále ještě nemám vyhráno. Bojím se

snapnout malý pik před trumfováním,
protože nevím, zda mám přebít figurou
nebo devítkou. Také v budoucnosti budu ještě potřebovat tři přechody na stůl.
Takže bych si značně snížil šance odehráním ♦A. Také zahráním malé káry
hraji jen na šanci, že trumfy budou 2-2.
Naštěstí se mi z hry soupeřů zdálo, že
trefy jsou 4-4. Zahrál jsem tedy sám tref
do snapu a pokračoval ♦Q, Jih vzal králem a dal mi další problém zahráním
malé piky. To už ale není tak těžké.
Kdyby byla kára 3-1, tak mě obrana porazí srdcí. Snapuji tedy figurou, dotrumfovávám a vyimpasuji ♠J.
V 2. kole jsme zkusili
ostrý kárový slem.
♠A73
♥AJ108643
♦K108
♣♠KJ10952
♥72
♦J4
♣J96
♠8
♥9
♦AQ652
♣K107542
Západ Sever
Scháňka Fořt
1♥
pas
3♥
pas
4♦
pas
6♦

další podobně

♠Q64
♥KQ5
♦973
♣AQ83

Východ
Dudková
pas
pas
pas
pas…

Jih
Fořtová
2♦
4♣
5♣

Tentokrát nám ale štěstí nepřálo. Západ
nekompromisně vynesl do slemu pik,
což je jediný porážející výnos.
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♠♥♦6
♣1094

Vysoká cena
za poučování
Tomáš Fořt
Poučovat a dávat za vyučenou partnerovi se nevyplatilo na pacifických mistrovstvích seniorů.

♠AQJ
♥♦♣8
♠K108
♥♦9
♣-

Rozdával Jih, NS v druhé.
♠♥AQJ52
♦K652
♣J1094
♠AQJ963
♥43
♦1084
♣87

♠742
♥10987
♦Q
♣AKQ65
♠K1085
♥K6
♦AJ973
♣32

Nyní zahrál hlavní hráč ♠10 a na stole
zahodil tref. Západ se ocitl v bezvýchodné situaci. Buď vypracuje pik, nebo tref. Hlavní hráč tedy splnil a získal
1540 a jeho tým 16 IMP. Drahá cena za
poučování partnera během partie.

Konec
a zvonec

Západ Sever Východ Jih
1♦
2♠
3♥
kontra 3 BT
pas
4♠
pas
4 BT
pas
5♦
pas
6♦
pas
pas kontra pas…
Západ přirozeně vynesl první barvu stolu. Jih vzal zdvih srdcovým králem a ve
třech kolech vytrumfoval. Na třetí káro
zahodil Východ vztekle ♣A: „Tady vidíš, co jsi měl vynést, partnere.“ Jih
odehrál vysoká srdce a zahodil na ně
dva trefy a jeden pik. Pak zanesl ♣J
a snapl dámu Východu.
Vznikla koncovka:

♠74
♥♦♣K6

Tomáš Fořt
Bridžová revue vychází v internetové
formě již sedmým rokem. Tehdy dal
Český bridžový svaz své nevelké peněžní rezervy na jiné priority a peníze
a možná i energie na vydávání tištěné
formy časopisu tak došly. Aby se alespoň k těm bridžistům, kteří mají internet, dostávala zajímavá rozdání a novinky o domácím i zahraničním bridži,
založil jsem článkový server a v dvouměsíčních intervalech zveřejňoval jeho
tištěné souhrny jako brožurku ve tvaru
PDF. Dnes se finanční prostředky na
časopis díky filantropickému sponzorovi našly a stejně jako před lety se hlásí
mnoho autorů se svými články.
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Na přání Ústředí ČBS, abych nekonkuroval novému časopisu BRIDGE, tedy
s tímto článkovým serverem více méně
končím a své další příspěvky, již budu
zasílat do tištěného časopisu. Samozřejmě až na výjimky, které nebudou pro
BRIDGE zajímavé nebo se do předpokládaného rozsahu nevejdou.

Krátce
Tomáš Fořt
Kde budou světová mistrovství
WBF plánuje následující místa pro mistrovství světa:
2013 16.-30.9., Bali, Indonésie
2014 Poznaň, Polsko nebo Lucca, Itálie
nebo Izmir, Turecko
2015 Jeden ze dvou neúspěšných kandidátů z roku 2014 nebo Monako
2016 Brazílie
2017 Zlaté pobřeží, Austrálie
2018 Orlando, Florida, USA
Pohár šampionů
Letošní pohár šampionů se bude konat
15.-18. listopadu v izraelském Eilatu.
Jako každý rok zde bude bojovat deset
klubových týmů ze zemí, které se umístili na nejvyšších místech mistrovství
Evropy v Dublinu. Do dvanácti doplní
počet obhájce titulu a domácí tým. Na
pohár navazuje tradiční festival v Eilatu, který se koná 15.-25.11.2012.
Další možné změny v italském bridži
Po přechodu dvojice Fantoni – Nunes
do Monaka se podle kuloárních zpráv

v italském národním týmů možná připravuje další výprodej. Duboin - Sementa prý spolu přestávají hrát a Madala – Bocchi se chystají v budoucnu hrát
za Argentinu. To není nijak vyloučené,
protože Madala se v Argentině narodil
italským rodičům a Bocchiho matka
z Argentiny pochází. Problémy se dostaly na povrch především po o jediný
IMP prohraném čtvrtfinálovém zápase
s Polskem v Lille. Zdá se, že Maria
Theresa Lavazza italskému týmu
opravdu chybí.
WBF připravuje změnu ve skórování
Komise pro skórování vytvořená WBF
letos v lednu již došla k závěrům a navrhuje nový způsob převodu IMP na
VP. V návrhu je několik převratných
změn:
1. Používat opět jako kdysi převod do
tabulky na 20 bodů. Převod ale bude
přesný na dvě desetinná místa a tak
bude zajištěno, že každý IMP bod
má stejnou váhu. Hranice maximálního výsledku bude kolem současných 25:2 a body se při blížení se
k této hranici nebudou redukovat.
2. Navrhuje použít tento návrh již hned
na následujících mistrovstvích světa,
včetně těch juniorských.
3. Národní bridžové svazy budou mít
možnost novou tabulku používat jen
celočíselně a budou proto připravené
převody ze současné škály.
4. Na stránkách WBF budou uvedené
převodní tabulky pro desetinné výsledky i pro celočíselnou škálu pro
nejčastější počty rozdání v zápase.
Dále zde bude uveden i postup výpočtu pro jiné počty rozdání a další
důležité postupy.
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Cavendish 2012
V letošním roce se tradiční slavný
aukční turnaj Cavendish se letos koná
v Monaku 15.-19.10. První dva dny
týmy a další tři páry. Počátky původně
vyzývacího klubového turnaje v New
Yorku sahají do roku 1975 v párech
a 1983 v týmech. V týmech se zde rozdělí ceny za 100 000 €. Na druhou stranu povinný minimální aukční vklad je
5 000 €. Turnaj naváže na tradiční turnaj týmů v Monaku.

Západ, který zahájil na 5list, vynáší ♥7
a Východ přidává dámu. Jak budete sehrávat?
Problém 2
Rozdával Jih, EW v druhé.
♠AQJ8
♥65
♦743
♣KQ76

Lámejte si
hlavu

♠K1093
♥Q84
♦AK52
♣J10

Tomáš Fořt
Problém 1
♠72
♥62
♦KQ7642
♣AJ5

Západ

Sever

1♥
pas

kontra
4♠

Východ Jih
1♦
2♥
2♠
pas…

Západ vynáší ♥A, a když partner odmarkuje, změní na ♦J. Jak budete sehrávat?
♠KJ10
♥K108
♦A9
♣K8642

Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠A2

Západ
1♥
pas

Sever
2♦
pas

Východ Jih
pas
3 BT
pas
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♠QJ943

