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Slovo prezidenta! 
Petr Hebák 

Mistrovství Evropy na 
Tenerife je za námi 
a zájemci si jistě 
podrobně prohlédli 
naše výsledky. Kapitá-
ni jednotlivých repre-
zentací asi nabídnou 
rozbory hry svých 

hráčů, ale jisté zamyšlení nad naší účastí je 
snad přece jen na místě. Každopádně lze 
pochválit cestovní kancelář Canaria za za-
bezpečení naší cesty. Přistávali jsme sice na 
Tenerife za velmi prudkého větru a v Praze 
uprostřed silné bouřky, ale za to Canaria 
určitě nemůže. Cestovali jsme rovnou tam i 
zpátky a domnívám se, že pobyt byl oprav-
du příjemný. Celkem nás bylo s malým 
Vojtou 37 a z toho bylo 18 hráčů a 5 nehra-
jících kapitánů i jejich pomocníků. Na kon-
gresech a různých oficiálních setkáních nás 
velmi dobře zastupovali Marc Verdier a 
Zdeněk Frabša ml. Oba už jsou prodlouže-
nou rukou EBL v komisích juniorů a senio-
rů a jejich působení už začínáme pociťovat 
pozitivním postojem některých funkcionářů 
WBF i EBL k nám. Mezi rozhodčími nás 
(myslím, že úspěšně) reprezentoval Honza 
Volhejn, což je též jistě potěšující a vypadá 
to, že brzy dostanou šanci i další. Jediný 
oficiální protest proti rozhodnutí rozhodčího 
(Ladies proti Francii) jsme vyhráli, což 
potvrzuje užitečnost uvážlivého, ale roz-
hodného přístupu v případě pochybností. 
Naše ženy dlouho bojovaly o účast v elitní 
první pětce nebo aspoň osmičce, ale nako-
nec skončily jenom na devátém místě z 21 
týmů. I to však je zlepšení a zejména vítěz-
ství proti vítězkám Anglii (20:10), třetím 
Němkám (23:7) i čtvrtým Rakušankám 

(20:10) jsou přímo skvělá. Naši hráči OPEN 
zaznamenali několik velmi pěkných výsledků 
a celkově 16 zápasů vyhráli a 17 prohráli. 
S vítěznou Itálií hráli dokonce 15:15, ale 
celkové umístění na 24. místě (z 35 zemí) 
nelze stále považovat za úspěch. Průměr 
téměř 15 na zápas je slušný, ale konečné 
umístění je bohužel tradičně ve třetí desítce. 
Senioři (přesně uprostřed na 14. místě z 27) 
si určitě představovali lepší umístění a své 
lepší výsledky z Lille a Malty nepotvrdili. 
Úspěšné země (Polsko, Itálie, Francie, Anglie 
a některé další) byly zastoupeny dvěma týmy, 
což výrazně zvýšilo celkovou úroveň v této 
kategorii. Slabí soupeři jsou vzácností 
a prohrát jde určitě s každým. Umíme sice 
i vysoko vyhrát (s Itálií 25:3 a s Německem 
25:2), ale neumíme si udržet výkonnost po 
celou dobu. To se však týká všech našich 
týmů, kdy po senzačním úspěchu přichází 
nečekaný neúspěch. Propracovanější licitační 
systémy soupeřů ukazují, že máme stále 
velké rezervy a každý pár dobře ví, že v jeho 
silách bylo více. REPRE komise se bude nad 
vším podrobně zamýšlet a musíme vyvodit 
důsledky i z některých negativních jevů, 
kterými se zde zabývat nechci. Příští rok má 
být Mistrovství Evropy i světa, takže to vše 
musíme řádně organizačně i finančně pro-
myslet, abychom peníze především určené na 
rozvoj bridže a reprezentaci utráceli rozum-
ným způsobem. Oficiálně jsme poděkovali 
i našim sponzorům, bez kterých bychom 
nezaplatili ani vklady do soutěží a nemohli 
přispět kapitánům reprezentací na jejich 
pobyt. Příští mistrovství už má předepsané 
jednotné oblečení hráčů a i zde (přes pěkná 
trička) máme co vylepšovat. Sejít a jednat se 
chystáme s představiteli ČSTV, protože naše 
zařazení zatím stále není odpovídající. Uvi-
díme!  
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ME Tenerife 
Tomáš Fořt 

45. ME týmů proběhlo 
16.-30. června na špa-
nělském ostrově Tene-
rife na Kanárských 
ostrovech. Hrálo se 

jako vždy v nádherném prostředí. Boje se 
odehrály v komplexu „Mare Nostrum Re-
sort“ v Aroně na jižním břehu ostrova.  
A mistrovství pro nás začalo velmi úspěšně. 
Po úspěchu juniorů na Olympiádě a našeho 
Open týmu v Bonnu se zdálo, že český bridž 
nabírá nový dech. 

 
Daniela s Vojtou a Jana 

 
První soutěží bylo párové mistrovství žen. 
Zde jsme měli dvě želízka v ohni. A ukázalo 
se, že sebedůvěra našich hráček, se kterou 
na ME vyjížděly, byla oprávněná. Erdeová 

– Hnátová vybojovaly skvělé 4. místo! Po-
korná – Svobodová pak skončily na solidním 
29. místě v útěše. 

 
Hotel s hrací místností 

 
Co se týče vlastních mistrovství, po mnoha 
letech nebudu mít informace z první ruky, ale 
ti, co mistrovství zažili na vlastní kůži, se 
jistě o své zážitky podělí. V každém případě 
mohu zpracovat obvyklé statistiky. Vycházím 
z oficiálních informací zveřejňovaných na 
Internetu a ty nemusí být zcela přesné. Na-
před Open, který hrál ve složení npc. Štulc, 
Svoboda, Jansa, Kurka, Mráz, Vozábal, Za-
dražil. Ti skončili na 24. místě, na počátku 
poslední třetiny startovního pole. Je to 
o 4 místa lepší než na Maltě. A i když bylo 
letos o 2 družstva méně, jde v každém přípa-
dě o posun nahoru, přestože naše umístění na 
olympiádách jsou pravidelně v první polovi-
ně startovního pole. 
Naši začali jako obvykle pěkně. Po 7 kolech 
byli na skvělém 10. místě a Vozábal - Zadra-
žil vedli (!) butlera. Pak se ale přestalo dařit 
a od poloviny turnaje jsme se drželi v okolí 
24. místa. Pokud internet nelže, vyzkoušel 
kapitán v druhé polovině turnaje až 8 různých 
složení dvojic, což bylo samozřejmě dáno 
nejen hledáním optimální sestavy, ale umož-
něno i kompaktností týmu. Co se týče butle-
ra, projevily se nakonec zkušenosti a skončil 
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podobně jako jindy. IMP jsem převedl na 
100 rozdání.  

 OPEN IMP Partií
51. Mráz 22 500
74. Svoboda 13 440

104. Kurka 4 480
115. Jansa 0 360
149. Zadražil -15 460
157. Vozábal -23 480

 
Kapitán Jiří Štulc zpracoval i přehled pře-
počtený podle průměrné síly soupeřů: 

 IMP Soupeři Přepočet
Mráz 22 -5 17 

Svoboda 13 -8 5 
Kurka 4 4 4 
Jansa 0 -2 2 

Zadražil -15 11 -4 
Vozábal -23 8 -15 

 
Pořadí se nezměnilo, jen je vidět, že Zadra-
žil – Vozábal hráli více na silné soupeře. 
I z mých dalších tabulek vychází Tomáš 
Mráz jako náš nejlepší hráč, následovaný 
Kurkou a Svobodou. Byl to pravděpodobně 
i názor kapitána, který v závěrečných dvou 
zápasech nasadil s velkým úspěchem dvojici 
Mráz – Svoboda. Jak šly zápasy a kdo hrál: 
 
 Soupeř   S J K M Z V

1 Polsko 8 22 x x   x x
2 Lichteinstein 16 14 x x x x   
3 Lotyšsko 25 5   x x x x
4 Turecko 14 16 x x x x   
5 Skotsko 12 18 x x   x x
6 Španělsko 21 9   x x x x
7 Švédsko 18 12 x x   x x
8 Izrael 8 22 x x x x   

9Portugalsko 5 25   x x x x 
10Řecko 6 24 x x   x x 
11Anglie 10 20   x x x x 
12Luxemburg 24 6 x  x  x x 
13Ukrajina 25 3 x x x x   
14Belgie 11 19   x x x x 
15Německo 14 16 x x   x x 
16Rumunsko 14 16   x x x x 
17Libanon 10 20 x x   x x 
18BYE 18 0       
19Rusko 6 24 x x   x x 
20Itálie 15 15  x x  x x 
21Chorvatsko 21 9 x x x x   
22Rakousko 16 14 x x x x   
23Wales 20 10 x x x x   
24Dánsko 4 25 x x   x x 
25Bulharsko 18 12   x x x x 
26Irsko 19 11 x x x x   
27San Marino 24 6 x   x x x 
28Slovinsko 25 1 x x x x   
29Norsko 5 25   x x x x 
30Island 17 13   x x x x 
31Maďarsko 9 21   x x x x 
32Holandsko 13 17   x x x x 
33Finsko 8 22 x  x x  x 
34Francie 23 7 x x x x   
35Švýcarsko 20 10 x   x x x 

 
Jako na každém mistrovství jsem udělal ta-
bulky podle třetiny soutěže a síly soupeřů. 
Neuvádím již letos tabulku podle denního 
období, kde kromě Vozábala se Zadražilem, 
kteří hráli ráno lépe, u ostatních na denním 
období prakticky nezáleželo.  
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 Σ S J K M Z V 

Zápasů 34 22 18 24 25 23 24
Průměr VB 14,8 15,5 14,7 15,9 16,1 13,4 13,2
Poč. 1. tř. 12 8 7 8 7 9 9
Prům. 1. tř. 13,9 13,3 11,7 15,4 14,1 14,3 14,3
Poč. 2. tř. 10 7 7 7 7 6 6
Prům. 2. tř. 15,2 16,0 16,0 17,4 17,4 11,7 11,7
Poč. 3. tř. 12 7 4 9 11 8 9
Prům. 3. tř. 15,4 17,6 17,8 15,2 16,5 13,8 13,1
Poč. silní 11 6 6 7 7 9 9
Prům. silní 11,5 9,2 9,2 14,7 14,7 10,7 10,7
Poč. střed 12 7 7 8 8 9 9
Prům. střed 13,0 14,9 14,9 12,8 12,8 11,8 11,8
Poč. slabí 11 9 5 9 10 5 6
Prům. slabí 20,1 20,2 21,2 19,7 19,7 21,4 19,2
Interpretace takových statistických údajů je 
vždy trochu ošidná, stejně jako u butlera, 
kde jeden vysoce vyhraný nebo prohraný 
zápas dramaticky ovlivní výsledky. Stejně 
tak je důležité, na koho která dvojice hrála. 
Přesto si ale myslím, že je možné udělat 
určité obecné závěry. Kapitáni týmů ještě 
jistě podají důkladnější rozbory. 
V prvé řadě hráli hráči podobné množství 
zápasů až na Zdeňka Jansu, kterého kapitán 
nasazoval trochu méně zvláště ke konci 
turnaje. Mráz a Kurka dosáhli skvělého 
průměru kolem 16 VB na zápas, Svoboda 
velmi pěkných 15,5. Nejméně dosáhli no-
váčci Zadražil – Vozábal. Průměr 13 VB je 
méně než se očekávalo, ale tyto dlouhé 
turnaje se asi nedají napoprvé zahrát celé 
dobře. Krize se zřejmě nejvíc projevila po 
první třetině turnaje, když v druhé měli 
průměr jen 11,7 VB.  
Na rozdíl od minulých let jsme neuměli 
zahrát na nejsilnější, i když i zde byl skvělý 
zápas s Francií a velmi pěkné výsledky se 

Španělskem, mistry Evropy Itálií a tradičně 
se Švédskem. Bylo ale i hodně jednocifer-
ných výsledků. Na silné se dařilo nejlépe 
Kurkovi s Mrázem, kteří se špičkou jako 
jediní drželi krok. Naopak všechny dvojice 
s přehledem porážely slabé a to i ty, na které 
se nám na minulých mistrovstvích příliš 
nedařilo. To byl velký plus a zřejmě i taktika 
kapitána a přinášel důležité body. Bohužel 
jako obvykle jsme nebyli schopni dosáhnout 
v průměru srovnatelných výsledků se středem 
pole. Jedině Jansa se Svobodou na ně dosáhli 
průměru těsně pod 15.  
Zde jsou podle mého názoru největší rezervy 
našeho týmu. Myslím si, že to souvisí 
i s uspořádáním naší 1. ligy, kde chybí hra 
v silné finálové skupině a pořád záleží na 
tom, jak porazit relativně slabší týmy. Určitě 
by také pomohly výjezdy na silné zahraniční 
týmové soutěže. 
Myslím, že naše družstvo nezklamalo. Zahrá-
li jsme mírně nad naše očekávání a přesně 
podle odhadů expertů před ME. 
Ve srovnání s posledními ME se výsledek 
českého týmu opět zlepšil. Je velmi pravdě-
podobné, že na dalším ME už dosáhneme na 
prostřední třetinu startovního pole. Musíme 
se ale naučit vydržet, nebo najít hráče, kteří 
vydrží hrát dobře více než 7 zápasů. Na vět-
šině mistrovství se po skvělém začátku tým 
náhle propadl do poslední třetiny. Druhou 
podmínkou je zahrát dobře se středem pole. 
Letos jsme sice skvěle poráželi slabé, ale 
neměli druhou dobrou dvojici na silné 
a neuměli zahrát na ani na „průměrné“. 
Ženy nám zřejmě udělaly největší radost. 
Kromě již zmíněného 4. místa na párovém 
mistrovství skončily na 9. místě v týmech, 
jen 2 body za 8. Ještě hezčí však bylo, že 
zhruba ve dvou třetinách soutěže se dotáhly 
na 5. místo, které zaručovalo postup na Ber-
muda Bowl, který se letos odehraje na Bali 
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v Indonézii. Popis našeho zápasu proti ví-
tězným Angličankám je uveden dále. 
Butlera žen jsem opět uvedl jako průměr na 
100 partií. 

 ŽENY IMP Partií
35.-36. Erdeová 23 300
35.-36. Hnátová 23 300
37.-38. Svobodová 22 300
37.-38. Pokorná 22 300
57.-58. Lančová 5 200
57.-58. Tomčíková 5 200

Trochu za očekáváním zůstali senioři. 
14. místo z 27 sice není špatné, ale trochu 
jsme se namlsali z minulých let. Když však 
čtu soupisky ostatních týmů, vidím hodně 
jmen, o kterých jsem s úctou čítával před 
20-30 lety v polských Bridžích, což byl 
jediný zahraniční časopis, který se zde tehdy 
dal bez problémů sehnat. Prostě ti, co ještě 
před deseti lety hráli v Open, přešli nyní do 
seniorů.  
Poslední velmi zajímavou soutěží byly 
Transnational Ladies Teams, což byla ote-
vřená soutěž ženských týmů. Kdo by chtěl 
změřit své síly s ženskými reprezentačními 
B družstvy, mohl jet. Vklady byly, vzhle-
dem k ostatním soutěžím, symbolické, a tak 
mě udivuje, že příležitost zahrát si v silné 
konkurenci na nádherném ostrově nikdo 
z našich nevyužil – škoda.  

Zápas proti vítězkám 
Daniela Hnátová 

Ve 13.kole (23. kolo Open serie) jsme na-
stoupily proti již v té době vedoucím Angli-
čankám ve složení Jana Erdeová, Daniela 
Hnátová v Open na NS, Hanka Pokorná, 
Pavlína Svobodová v Closed na EW.  

 
Ženský reprezentační tým 

Zápas nezačal dobře - již první partie zname-
nala ztrátu, a to díky mé obraně.  
 

Rozdání 1 
Dealer N 

♠1063 
♥2 
♦A10742 
♣10752 

 

♠A9754 
♥1065 
♦Q9 
♣KJ4  

♠K82 
♥K97 
♦J863 
♣A63 

 

♠QJ 
♥AQJ843 
♦K5 
♣Q98 

 

 
Licitace Open Room 

Sever Východ Jih Západ 
Erdeová Courtney Hnátová Brock 
pas pas 1♥ 1♠ 
pas 2♠ pas…  

 
Výnos přišla ♥2 od Jany, ze stolu malá srdce, 
beru klukem. Pokud bych nyní výnos přečetla 
(vynášíme první, třetí, pátou), byla by obrana 
jednoduchá - ♥A, ♥Q, snap, ♦A, malé káro 
do krále a další srdce do trojité šikeny mi 
promuje trumfový zdvih. Bohužel jsem se 
příliš bála, že srdcového singla má hlavní 
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hráčka a stáhla jsem ve druhém zdvihu krále 
kárového. Jak jistě vidíte, ani nyní není nic 
ztraceno. Stačí pokračovat ♥A, srdce snap, 
♦A, káro snap, přesnap, který ovšem Janě 
vypromovává trumfový zdvih. Já naneštěstí 
pokračovala kárem, po kterém již závazek 
nelze porazit. Dva piky splněny, na druhém 
stole bez jedné, znamenaly ztrátu 5 impů. 
Ve druhé krabici se opět na obou stolech 
hrál stejný závazek - 1NT na lince EW. 
 
Rozdání 2 
Dealer E, 
NS v druhé 

♠Q5 
♥KQ73 
♦10975 
♣1062 

 

♠632 
♥AJ6 
♦864 
♣Q753 

 

 

♠AJ74 
♥1094 
♦A32 
♣AK8 

 

♠K1098 
♥852 
♦KQJ 
♣J94 

 

 
V zavřené místnosti dostala naše hráčka na 
západě výnos ♥3, po níž je závazek neprů-
střelný - 2 srdcové, 1 pikový, 1 kárový a po 
rozpadu trefů 4 trefové zdvihy.  
Na našem stole se hrál závazek z východu 
a přišel do něj pasivní výnos ♦K, malá kára, 
♦10 a malá kára od hlavního hráče. Desítka 
kárová moc pozitivně nevypadá (měla jsem 
vynést kluka, pak by přišla pozitivní mar-
ka), a pokud nemá Jana dlouhé 109, tak 
jsem právě pomohla s vypracováním kárové 
barvy. Přecházím tedy na ♠9, malý pik ze 
stolu, ♠Q vzatá esem. Hlavní hráčka vidí 
daleko větší šanci ve dvojitém impasu srd-
covém nežli v rozpadu trefů a pokračuje 
tedy srdcí do kluka a krále severu. Jana 
vrací malé káro, které beru a vyrážím káro-
vé eso. Hlavní hráčka je přesvědčena, že po 

prvním károvém výnosu je čtvrtá kára na 
jihu, a po první "marce" 10 károvou je KQ 
v pikách na severu, a tak v poklidu hraje další 
srdcový impas. Jana bere srdci dámou, stahu-
je čtvrtou káru, na níž shazuje hlavní hráčka 
malý pik, a hraje pik do mého, nyní již vyso-
kého K108. Celkem jsme tedy uhrály 
3 pikové, 3kárové a 2 srdcové zdvihy 
a získáváme 6 impů.  
V následujících sedmi partiích se nic zajíma-
vého nestalo a díky nadzdvihu vedeme před 
desátou partií 7:5.  
 
Desátá partie byla zajímavá pro linku EW. 

Rozdání 10 
Dealer E 
oba v druhé

♠986 
♥KJ7654 
♦954 
♣4 

 

♠AK1074 
♥A9 
♦AQ73 
♣J10  

♠J 
♥1083 
♦10862 
♣KQ976 

 

♠Q532 
♥Q2 
♦KJ 
♣A8532 

 

 
Licitace Closed Room 

Sever Východ Jih Západ
 pas 1♠* Pas 
pas pas   
    

* Canapé styl 
 
1♠ ze strany jihu je skutečně nesplnitelný 
závazek, ale jak ho holky dokázaly po výno-
su srdcového esa, porazit 4-krát, je mi sku-
tečně záhadou (vidím srdcový zdvih, ♣A, tref 
snap a po neúspěšném károvém impasu as-
poň jeden kárový snap). 400 do linky EW je 
pěkný výsledek. 
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Licitace Open Room 
Sever Východ Jih Západ
Erdeová Courtney Hnátová Brock 
 pas 1♣ kontra 
1♥ pas pas 1♠ 
2♥ 2 BT pas…  

 
Na našem stole se naštěstí nehrál celoherní 
závazek, který je díky nedostupnosti severu 
s vypracovanými srdcovými zdvihy a díky 
KJ v kárech v dublu neporazitelný. Obrana 
♥Q, puštěná, pokračování srdcové vzaté 
esem, dva trefy propuštěné, pik do kluka 
a dámy, vrácení pikem na stůl a následné 
odevzdání kára a trefu, přináší lince EW 
9 zdvihů za 150 a pro nás tedy zisk dalších 
6 impů.  
 
V 11. partii získávají soupeřky o zdvih více 
a stav je 13:6.  
 
Dvanáctá partie je opět zajímavá. 
 
Rozdání 12 
Dealer W 
NS v druhé 

♠K3 
♥74 
♦K86432 
♣954 

 

♠J86 
♥AKQJ98653 
♦9 
♣- 

 

 

♠1094 
♥102 
♦J7 
♣AQJ632 

 

♠AQ752 
♥- 
♦AQ105 
♣K1087 

 

 
Licitace Closed Room 

Sever Východ Jih Západ
   1♥ 
pas 1 BT kontra 4♥ 
pas pas kontra pas… 

 

4♥ s kontrem bez jedné je velmi dobrá obra-
na proti 6♠ či 7♦, které jsou ze strany jihu 
k neprohrání. Jak se ale do nich dostat, ne-
vím, a proč anglická hráčka na severu nezku-
sila ani 5♦, je mi též záhadou. 
 
V otevřené místnosti byla licitace poněkud 
komplikovanější. 
 
Licitace Open Room 

Sever Východ Jih Západ 
Erdeová Courtney Hnátová Brock 
   3 BT1) 
pas 4♣2) pas 4♦3) 

kontra pas 4♥4) pas 
5♦ pas pas 5♥ 
pas pas 5♠ pas 
6♦ pas pas 6♥ 
pas pas kontra pas… 

1) 3 BT mám slušné zahájení na srdcích nebo 
pikách 

2) 4♣ dotaz 
3) 4♦ mám srdce 
4) 4♥ slemový pokus  
 
Musím se přiznat, že po kontru na 4♦ se mi 
trošku zatmělo před očima - mám na jihu 
zadražit 6♦ rovnou, nebo se začít vyptávat? 
Rozhodla jsem se (špatně) pro druhou mož-
nost, nerada bych minula velký slem, ke 
kterému mi stačí 3 rozhodující figury u Jany 
(trefové eso, slíbený kárový král a pikový 
král). Po 5♦ jsem zklamaná, bez cue-bidu 
s minimem na severu tam skutečně nemusí 
být ani malý slem, a tak pasuji. Nicméně 
soupeřka mi dává druhou šanci a po 5♥ 
zkouším ještě 5♠, které Jana opravuje do 6♦. 
Po 6♥ již nenacházím odvahu říci 6♠ 
a kontruji. Smutné je, že kdybych nebyla 
hamižná, hrály bychom 6♦ ze správné strany 
(ze severu je poráží ♣A a tref snap), ale i tak 
nám 500 přináší dalších 9 impů. 
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Další rozlohová partie nám vzápětí přináší 
ztrátu. 
Rozdání 14 
Dealer E 

♠AKQJ9 
♥54 
♦4 
♣KQJ97 

 

♠- 
♥KJ1063 
♦AKQ875 
♣32 

 

 

♠873 
♥A98 
♦10 
♣A108654 

 

♠106542 
♥Q72 
♦J9632 
♣- 

 

 
Licitace Open Room 

Sever Východ Jih Západ 
Erdeová Courtney Hnátová Brock 
 pas pas 1♦ 
2♦1) pas 4♠ 4 BT2) 

5♠ 6♥ pas pas 
kontra pas pas pas 

1) 2♦ - Ghestem - 5,5 piky, trefy 
2) 4 BT  - 6,5 kára, srdce 
 
Závazek naštěstí nelze splnit, i když má 
původní idea byla káro snap, tref snap. 
Hlavní hráčka musí odevzdat trefový zdvih 
a buď může dvakrát prosnapnout káro, pak 
ovšem nevyimpasuje dámu srdcovou, nebo 
musí káro vydat.  
 
V zavřené místnosti byla licitace opět kratší. 
Licitace Closed Room 

Sever Východ Jih Západ
 pas pas 1♦ 
2♦1) pas 4♠ pas 
pas kontra pas…  

1) 2♦ - Ghestem - 5,5 piky, trefy 
Splněno za 590 a ztráta 10 impů. 
Další impy získáváme na partiích 16,17,18. 
 

Rozdání 16 
Dealer W 
EW v dru-
hé 

♠KJ10763 
♥AQ103 
♦4 
♣J6 

 

♠Q2 
♥98652 
♦63 
♣KQ98  

♠985 
♥K74 
♦AK10987 
♣A 

 

♠A4 
♥J 
♦QJ52 
♣1075432 

 

 
Licitace Open Room 

Sever Východ Jih Západ 
Erdeová Courtney Hnátová Brock 
1♠ 2♦ pas pas 
kontra1) pas 3♣ pas 
3♠ pas 4♠ pas… 

1) kontra  - take out 
 
Dražíme ostré 4♠, které po stažení ♦A , ♣A, 
pokračování malou károu, vypuštění srdce 
a vrácení pikovém již nejdou prohrát, zatím-
co v zavřené se soupeřky zastavují na 2♠ 
plus dva. Dalších 6 impů. 
 

Rozdání 17 
Dealer N 

♠1083 
♥K763 
♦Q9843 
♣3 

 

♠9752 
♥10542 
♦- 
♣J10542  

♠AK64 
♥AJ9 
♦A5 
♣K876 

 

♠QJ 
♥Q8 
♦KJ10762 
♣AQ9 
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Na 17. partii necháváme hrát soupeřky 1 BT 
z východu a porážíme je dvakrát, v zavřené 
místnosti se dostává linka NS až do 4♦, 
z nichž jednou padá, čímž získáváme další 
4 impy. 
 
Rozdání 18 
Dealer E 
NS v druhé 

♠AQ86 
♥KQJ98 
♦102 
♣54 

 

♠KJ9753 
♥64 
♦Q97 
♣Q3 

 

 

♠2 
♥A72 
♦J8653 
♣J1076 

 

♠104 
♥1053 
♦AK4 
♣AK982 

 

 
A v 18. partii nám Courney dává po licitaci, 
v níž její partnerka zasáhla pikem, kontra na 
4♥, splněno plus jedna, v zavřené splněno 
též, ovšem bez kontra, a tedy dalších 8 im-
pů.  
Na partiích 19 a 20 ztrácíme po jednom 
impu za nadzdvihy, ovšem celkový výsle-
dek 40:18 nám přináší výhru 20:10 a další 
čárku do statistiky, jež říká, že proti silným 
soupeřům hrajeme vcelku dobře a se slabý-
mi prohráváme.  

Vivat Support Double 
Daniela Hnátová 

Utkání č. 11 (open 21) proti Rusku. 
Licitace Open Room 
Sever Východ Jih Západ 
Erdeová Romanowska Hnátová Volina 
  1♣ pas 
1♥ 1♠ kontra1) 1 BT 
pas pas kontra pas… 

1) kontra - 3 kartová podpora srdcová, nesli-
buje žádnou rezervu 

Rozdání 3 
Rozdával S 
EW v druhé 

♠763 
♥Q1073 
♦A84 
♣J84 

 

♠102 
♥KJ65 
♦J1097 
♣Q109  

♠AQ954 
♥92 
♦Q52 
♣765 

 

♠KJ8 
♥A84 
♦K63 
♣AK32 

 

 
Výnos přichází ♥7 ze severu, malá srdce, 
♥A a malá srdce. Vrácenou ♥8 pouští západ 
do 10 severu, jenž vynáší malý tref do A jihu. 
Další srdci již západ bere (ze stolu shazuje 
malý pik) a otáčí kluka kárového. Do zdvihu 
se dostává jih a vrací malou trefu, na niž 
západ pokládá desítku a zdvih bere sever na 
kluka. Stažená srdce ze severu, východ sha-
zuje již druhý pik a jih shazuje ♦6. Pikové 
pokračování pouští hlavní hráč do kluka jihu, 
jenž stahuje dva vysoké trefy, na něž všichni 
shazují káro, a pokračuje kárem do esa seve-
ru. Nyní sever otáčí další pik a jih dostává 
ještě krále pikového. Celkem tedy linka NS 
získala 11 zdvihů (EW uhrála pouze K srd-
cového a eso pikové) za 1400 bodů. 
V zavřené místnosti se hrál normální závazek 
3NT z jihu, 9 zdvihů za 400. 
Celkový zisk na partii 14 impů a naprosto 
rozhozené soupeřky.  

Nové www stránky 
Tomáš Fořt 

Informaci o bridži můžete najít i na nově 
zavedených bridžových stránkách 
www.bridgecz.cz a www.minibridge.cz.  
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Bonn 2001 (2) 
Anatol Filip 

4. kolo - Francie 
V první partii máme s Petrem nedorozumění 
za 5 IMP, dále ale hrajeme dobře. Francouzi 
nedraží dvě hry a slem v levné. Bohužel na 
druhém stole si Jirka s Lukim vybrali daň za 
nesehranost a k tomu ještě několik rozum-
ných závazků nešlo. Prohráváme 11:19 
v přímém souboji o první místo ve skupině. 
Vede Francie se 76 VP. Wales ukazuje 
nečekaně ostré zoubky, poráží senzačně 
Norsko 21:9 a skáče na druhé místo se 72. 
Třetí je Dánsko 70, my čtvrtí 67 a Norsko 
až páté 64. 
 

Večeře a 5. kolo 
Už jsme uvykli bezvadné a efektivní orga-
nizaci turnaje a záležitostí kolem. Rozhodčí 
jsou příjemní, znalí věci a jsou nám po ruce. 
Končíme sice vždy včas, neslyšíme ale ani 
okřikování pomalých dvojic a celkově na-
pjatou atmosféru, na kterou jsem zvyklý 
z pražských soutěží. Po večeři máme volné 
kolo, za které inkasujeme 18 VP. Díváme se 
na začátek zápasu Bayern-Valencie, zatímco 
Dánsko ukazuje Walesu, zač je toho loket, 
a vítězí 24:6. Vede stále Francie 96 VP, 
Dánsko má 94, my se dělíme s Norskem 
o 3. místo s 85. 
 

6. kolo - Rakousko 
Špatně hraný zápas, ve kterém 30-ti IMPo-
vou ztrátu trochu korigujeme až v závěru. 
Prohráváme 8:22 a padáme střemhlavým 
pádem z výšin na 5. místo s 93 VP mezi 
ostatní. Na čele je teď Dánsko se 117 VP 
před Francií 114 a Norskem 106. Nikdo 
další už nemá reálnou šanci na vítězství ve 
skupině. 

V hotelu stíháme ještě závěr zápasu Bayern-
Valencie, ve kterém nezdolný Bayern vstal 
z popela, vybojoval si jedenáctkový rozstřel, 
ve kterém zpočátku zaostával, ale nakonec 
zvítězil. Trochu pookříváme z prohry, disku-
tuje se o partiích. Jirka s Lukim tak hezky 
analyzují rozdání, že si nemohu nevzpome-
nout na fenomenální píseň Huguese Aufraye, 
ve které v Madridu "ve stínu pod fíky po-
slouchal slavíky". Usínáme s vědomím, že 
zítra nás čeká válcovací den - olympijské 
družstvo Anglie, Norsko a Dánsko a ještě 
další 3 kola proti silným soupeřům. 
 

Čtvrtek 24. - 7.kolo - Anglie 
Soupeři nacházejí dobrou obranu v druhé 
proti druhé za 200 a vyhrají jednu nízkostup-
ňovou a jednu vysokostupňovou licitaci. My 
zase dobrou obranu za 100 v první proti dru-
hé, kde soupeřům ani nedáme šanci na jejich 
závazek, a pak plním 3BT, kde soupeři po 
přesné obraně padají. Dále máme několik 
nadzdvihů, bohužel je to však celkově prohra 
14:16. Francie poráží Norsko 18:12 a tím ho 
vyřazuje ze hry o finále. Vede Dánsko 135 
VP před Francií 132. Norsko má 118 před 
dotírajícím Walesem 115. My jsme na 
6. místě se 107, před nás se dostalo už také 
Rakousko 108. 
 

8. kolo - Norsko 
Hrajeme s Petrem v closed proti slavnému 
Helgemovi. Jirka s Lukim vítězí ve vyso-
kostupňové soutěžní dražbě za 14 IMP, No-
rové přesnou obranou poráží Petrovi 3BT za 
10 IMP, kontrují Lukimu s Jirkou 4♠, které 
naši plní se třemi (!) nadzdvihy za 12 IMP, 
nelicitujeme s Petrem špatné 3BT, které ale 
jdou, za -10 IMP (jasně že v druhé, jak ji-
nak?). Před posledním rozdáním vedeme 
o 4 IMP. 
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1/1, Východ 
  ♠QJxx 
  ♥Kx 
  ♦Kxxxx 
  ♣xx 
Jireš    Filip 
♠K98xx    ♠A107x 
♥QJ9xx    ♥x 
♦-    ♦Q10xx 
♣AQx    ♣Jxxx 
  Helgemo 

♠- 
♥A10xxx 

  ♦AJxx 
  ♣Kxxx 
 
Dražba:  
Sever Východ Jih Západ 

pas 1♥ 1♠ 
2♦ 3♠ 4♦ 4♠ 
kontra. 
Výnos: ♦x 
 
Petr snapuje Helgemova ♦J a hraje ♥J, 
kterého Sever bere králem a zamyslí se na 
asi 5 minut. Následuje káro, které Petr sna-
pne, snapne srdce na stole a přesně odehraje 
♣QA s impasem, aby Sever nemohl na další 
srdce odhodit tref. Další srdce Sever přebíjí 
♠J, na kterého jde ze stolu tref. Opět dlouho 
přemýšlí, ale závazek už nemůže ohrozit. 
Nakonec vrací trumf a Petr doplňuje zdvihy 
na 10 křížovými snapy. Na druhém stole 
hrají naši agresivní 3BT s kontrou za -300, 
takže celkově bereme 7 IMP a slavně vítě-
zíme 18:12. 
Francie remizuje s Dánskem 15:15, takže 
Dánové vedou se 150 VP před Francií 147. 
Wales to natřel Německu 2 25:3 a je třetí se 
140 VP. Rakousko dostihlo Norsko a mají 
po 130, my jsme šestí se 125. Dánové jsou 

krok od finále. Wales má ještě vzdálenou 
šanci – v posledním kole hraje s Francií. 
 

9. kolo - Dánsko 
Petr plní 3BT. Jirka s Lukim tyto 3BT poráží, 
ale pak je Dáni vyženou na 5♠ - 1. Těsně 
prohráváme před posledním rozdáním. 
 
2/2, Východ 
  Werdelin 
  ♠AK8x 
  ♥xxxx 
  ♦Jxx 
  ♣10x 
 Jireš Filip 
 ♠QJ9x ♠1076xx 
 ♥Jxx ♥A 
 ♦AK10 ♦Q87x  
 ♣xxx ♣AQ9 
  ♠- 
  ♥KQ10xx 
  ♦xxx 
  ♣KJxxx 
Dražba: 
Sever Východ  Jih  Západ 
 1♠ 2♠ (♥+ levná) 4♠ 
kontra. 
Výnos:  ♥K 
 
Z výnosu nebyl dánský reprezentant šťastný, 
zato já jsem ho vzal esem a čile vrátil trumf 
k ♠J na stole. Teď, když Jih nepřiznal, takže 
měl na zásah rozlohu 5530 nebo 6520, jsem 
byl už moudrý i já. Bylo třeba nejdříve ode-
hrát kára. No, měl jsem více ocenit spokoje-
nou rozhodnost, s jakou se Werdelin sehnul 
ke stolu s červenou kontrou v ruce 
a předpokládat u něj všechny ostatní trumfy. 
Teď mnohonásobný dánský internacionál 
dlouho přemýšlel. 
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Před zápasem hned mile zažertoval, že si 
myslel, že německý název našeho týmu 
(Tschechien) je Čečensko. Odtušil jsem, že 
to dost závisí od toho, jak dobře lidé umějí 
číst, s čímž on s blahosklonným smíchem 
souhlasil. Později mě upozornil, že odehra-
né karty mám skládat rovnoběžně před sebe, 
a ne po úhlopříčce shora dolů, jak jsem byl 
celý život zvyklý. Rozhodčí, kterého jsem 
se na to ptal v přestávce mezi rozdáními, 
konstatoval, že mám karty ukládat jednot-
ným stylem, který nic partnerovi nenapoví-
dá. Tak jsem se snažil je ukládat rovnoběž-
ně, ale zvyk převažoval a úhlopříčné uklá-
dání pomalu, ale jistě vítězilo. 
Nakonec znalec čečenského bridže vzal 
pikovým králem a zahráním ♣10-ky mi 
nedal další šanci. Přidal jsem ♣Q a Jih vzal 
králem. Werdelinův partner mě během zá-
pasu po očku pozoroval, jestli jsem už do-
statečně psychologicky zpracován, ale když 
to pořád nechtělo být ono, klonil hlavu stále 
hlouběji. Teď přemýšlel on a nakonec se 
pokusil stáhnout ♥Q. Tu jsem snapl, zahrál 
další trumf k ♠Q (propuštěný), stáhl ♥J 
a kára, ♣A, a pro větší efekt jsem snapl 
13. káro na stole trumfovou devítkou. Wer-
delin složil karty. Na druhém stole naši ve 
stejném závazku neudělali chybu a porazili 
za +200. Slavně vítězíme 17:13. Francouzi 
porazili Wales 19:11 a postupují do finále 
proti Belgii. 
My končíme ve skupině 6. se 142 VP za 
Francií 166, Dánskem 163, Walesem 151, 
Norskem 146 a Rakouskem 144, před Ang-
lií 125, Německem 2 119 a Luxemburskem 
84. Do švýcaráku se počítají všechny získa-
né VP. Zápasy budou na 8 rozdání. Navzdo-
ry dnešním těžkým zápasům jsme se udrželi 
v pelotonu. Vůbec netušíme, jak je to vý-
znamné. 
Ve druhé skupině nečekaně vyhrála rovno-
měrně hrající Belgie se 159 VP. Holandsko 

bylo druhé se 152, pak Maďarsko 149, Ně-
mecko 1 146, Polsko 142 (dlouhý čas suve-
rénně vedlo, pak ale psychicky neuneslo 
prohru s Holandskem 7:23 a odpadlo), šesté 
Bulharsko se 135 (po skvělém začátku pro-
padlo ještě hlouběji), Švédsko a Estonsko 
123 a Rumunsko 109. 
 

Odpoledne - 10. kolo - 
Bulharsko 
Družstvo ve skvělé formě. Vítězíme 25:4. 
Tvářnost švýcaráku se náhle mění. Vedou 
Dánové, my jsme druzí 13 VP za nimi, pelo-
ton za námi o 3-4 body zpět. 
 

11. kolo - Dánsko 
Vítězíme v soutěžní dražbě na celoherní 
úrovni za 6 IMP. Dánové pak ale hrají 3BT 
a plní, my padáme ze 4♥. Vedou tedy před 
posledním rozdáním. V něm mám 

♠AKJxx, ♥Ax, ♦A, ♣Q98xx. 
Soupeř v druhé přede mnou zahajuje 3♦, 
kontruji, soupeř za mnou zvyšuje na 4♦ 
a Petr draží 4♠. Po úvaze napaluji 6♠. Není 
to dobrý kontrakt, ale štěstí se pro jednou na 
nás usmálo a závazek se plní. Vítězíme 
16:14. Tím zkracujeme náskok Dánska na 
11 bodů, za námi peloton 2-3 VP zpět. 
 

12. kolo - Holandsko 
Kontrujeme s Petrem soupeře na 3BT za 
+300 a 10 IMP. Soupeři padají 
z optimistických 3BT za 200, ale Jirka 
s Lukim při špatných rozlohách z 4♥ za -500. 
Vítězíme v soutěžní dražbě za 5 IMP. 
V předposledním rozdání Petr po zahájení 
soupeře 1♣ licituje 13-16-ti bodový skok 
s károvou barvou. Soupeř za ním v druhé 
s viditelným nadšením skáče na 3BT. Já mám 
na výnose 
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♠AJxxx, ♥J10xx, ♦x, ♣9xx. 
Vynáším pik. Katastrofa! Stůl je přecpán 
piky, kárový výnos poráží 3BT, pikový 
umožní splnění. Prohráváme 14:16. 
Francie poráží bez problémů Belgii v zápase 
o 1. místo na 32 rozdání o 35 IMP. Dánové 
vítězí ve švýcaráku a jsou (jako obvykle) 
třetí s 208 VP. Za nimi se dělíme o 4-6-té 
místo s Holandskem a Německem 1 se 197 
VP. Rozhodují IMP. Těch máme o něco míň 
než soupeři. Čtvrtou a poslední cenu získá-
vají Holanďané. Necháváme ale za sebou 
Maďarsko 196, Wales 195, další skvělá 
družstva Norsko 190, Rakousko 188 
a Polsko 187. Tady nastává zřejmě dělící 
čára ve výkonnosti, Estonsko na 12. místě 
se 177 VP už ztratilo IMPy, a to hned 32, 
pak následuje Švédsko (druhé na ME 1999) 
171, Německo 2 a Anglie 165, Bulharsko 
164, Rumunsko 159 a Lucembursko 112. 
Následuje slavnostní večeře. Množství sto-
lů, velká sála, velká sláva. Hold Beethove-
novi. Udělování cen v námi hraném Bonn 
Nations Cup, pak množství cen za párové 
turnaje hrané souběžně a v různých katego-
riích. Německá paní s manželem se srdečně 
smějí mému pokusu nalévat ze zazátkované 
láhve. Když jsme se za 5 minut dosmáli, 
láhev jsem odzátkoval a zkusil znovu. Po-
vedlo se. Sličná dívka vedle mne přináší 
první cenu za párový turnaj. Velký pohár se 
sotva vměstná pod stůl, a to ještě do něj 
kopu. Odpovídá mi plechovým nesouhla-
sem. Rozhovor s Němci u vína. Německá 
paní hraje už 10 let, její manžel dva roky, co 
odešel do penze, a baví ho to stále víc. Také 
vyhráli jednu z cen. Loučíme se s nimi 
a příjemným večerem. Organizace byla 
bezchybná a efektivní a pokud vím, tak bez 
jediného zádrhelu, a tímto organizátorům 
děkujeme a vzdáváme jim hold. 
 

Resumé 
Dosáhli jsme nejlepšího umístění na open 
evropských turnajích družstev v historii Čes-
ké republiky (a také Československa). Může-
te samozřejmě namítat, že to byl jenom dvou-
denní turnaj a že výsledek může být náhodný 
a není nijak průkazný a mohli jsme prostě mít 
štěstí. Na Olympiádě jsme hráli 340 rozdání, 
tady 104. Ano, je to třikrát méně průkazné 
než na Olympiádě. Jenomže my jsme oprav-
du dosáhli dobrého výsledku a celý turnaj 
jsme byli buď na cenovém umístění nebo 
v jeho dosahu. 
Také vůbec nešlo o štěstí (kromě jednoho 
rozdání). Každou chybu jsme tvrdě zaplatili, 
někdy se zdálo, že až příliš. Svou úlohu také 
sehrálo to, že nám reprezentační komise 
svérázným způsobem a z vlastních důvodů 
vyřadila z týmu čtvrtého hráče těsně před 
kvalifikací, takže jsme byli nuceni sehrávat 
úplně novou dvojici. O úspěchu rozhoduje 
mnoho faktorů a mohl bych jich vyjmenovat 
nejméně 20. Možná jsme nebyli na výši úpl-
ně ve všem, ale v mnoha případech ano. 
Pokud jde o mne - vyznavače zásady "The 
play is the thing" - byl turnaj dosti chudý. 
Statisticky vzato, měl jsem sehrávat 
26 rozdání, sehrával jsem jenom 13, tedy 
pouze 50%. Šlo téměř bez výjimky 
o bezproblémová nebo nedůležitá rozdání. 
Celý turnaj byl netypicky jenom o dražbě. 
Zato bránění jsem si užil. Když už jsme při 
mně - už je toho dost, jak se o mně píše jako 
o zkušeném (nebo velmi zkušeném) hráči. 
Protože se to každý nějak stydí napsat, napíšu 
to já: Jsem skvělý hráč. A Českou republiku 
dobře reprezentovali další skvělí hráči Petr 
Jireš, Jiří Kopřiva a Lukáš Pavlík. 
 

Pátek 25. 
Odjíždíme. Prvních několik desítek kilometrů 
vede cesta podle břehů Rýna. Rýn je opravdu 
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tady. Krásné údolí, z obou stran kopečky - 
zelené až kam oko dovidí. Lodě, domy 
u břehu a ve svahu se téměř ztrácejí mezi 
stromy. Romantické silničky se vinou ve 
stráních, skryté v listí. Bydlí se tady moc 
hezky. My vjíždíme na dálnici v záři stou-
pajícího slunce.  

Olympiáda 
Maastricht 
Tomáš Fořt 

Maastricht je již téměř zapomenut pod 
množstvím nových dojmů z Tenerife, ale 
přesto se jen krátce zmíním o posledních 
zápasech olympiády. Předposlední den nás 
čekali tři silní soupeři. Na všechny hrajeme 
ve stejném složení. 

13. zápas – Anglie 
Open: N-S Illa-Filip 
 E-W Callaghan-Burn 
Closed: N-S Hallberg-Simpson 
 E-W Volhejn-Fořt 
Začali jsme vyrovnaně a po 5 rozdáních byl 
stav 3:2 pro nás. Pak jsem ale v partii 6 
zbytečně spadl z 4♥, když vše sedělo, 
a v rozdání 9 jsme vydražili příliš ostrý slem 
na expas a trumfy 2-2 (nebo uhodnutí singl 
figury). V ostatních partiích spíše mírně 
vedeme na dobré hře v obraně, a tak je stav 
po 17 rozdáních 21:37. Pak se ale relativně 
poklidný zápas v posledních třech rozdáních 
dramatizuje. Napřed draží soupeři slem na 
rozpad barvy a impas (plus drobné přídavné 
šance). Jim však vycházejí. Nutno říci, že 
přeci jen po zásluze, protože jejich slem měl 
trochu větší šanci než ten náš.  

V následující partii je ale opět řada na nás. 
 

EW ve druhé
rozdával S 

♠J7 
♥A42 
♦1087 
♣109865 

 

♠109652 
♥10653 
♦A93 
♣K 

♠AKQ83 
♥9 
♦K42 
♣AQ32 

 

♠4 
♥KQJ87 
♦QJ65 
♣J74 

 

 
Otevřená: 

Západ 
Callaghan

Sever 
Illa 

Východ
Burn 

Jih 
Filip 

   pas 
pas pas 1♣ 1♥ 
1♠ 2♥ 4♠ pas… 

 
Zavřená: 

Západ 
Fořt 

Sever 
Hallberg

Východ
Volhejn 

Jih 
Simpson 

   2♥ 
pas 4♥ 4♠ pas 
5♠ pas 6♠ pas… 

 
V zavřené soupeři rychle blokovali až na 
čtvrtý stupeň, ale slemu nezabránili.  
V posledním rozdání jsme bohužel minuli 
šanci k vyrovnání stavu zápasu, když Volhejn 
dostal kontra na 3♥, které šly při uhodnutí 
karet soupeřů splnit. Nepovedlo se, a tak 
prohráváme po zásluze 10:20. Podle butlera 
Volhejn – Fořt +1 a Illa – Filip -27.  
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14. zápas – Egypt 
Open: N-S Illa-Filip 
 E-W Shaker-Askalany 
Closed: N-S Azzam-Emad 
 E-W Volhejn-Fořt 
Volhejn – Fořt začínají slemem na impas. 
Ten však nesedí, a tak ztrácíme hned 
v prvním rozdání 13 IMP. A v partii 4 ná-
sleduje další velká ztráta. V otevřené naši 
padají ze 3 BT a v zavřené zahajuje Fořt na 
Západě 1 BT. Soupeři kontrují, a i když 
Volhejn prchá do nejlepšího možného zá-
vazku 2♣, padáme za 1100 a ztrácíme až 16 
IMP. Prohráváme tedy již 0:30. V rozdání 5 
ale Volhejn Fořt draží 6 BT, po té co 
Volhejn správně zhodnotil ♠KJ4 za piko-
vým zásahem, a odpracováváme alespoň 13 
IMP. A ještě jeden dobrý slem 6♥ dražíme 
v zavřené, když Volhejn po stejných třech 
prvních kolech licitace jde na rozdíl od 
soupeřů do slemu. Soupeři však mají stálou 
mírnou převahu v ostatních rozdáních, 
a když v partii 20 zahajuje Volhejn slabým 
BT, opět kontrují a opět nás porážejí ze 2♣, 
tentokrát „jen“ za 500 proti ničemu. Prohrá-
váme 7:23. Na butlera ztrácejí tentokrát obě 
dvojice Illa – Filip –12 a Volhejn – Fořt 
dokonce –42. Odpolední zápasy nám příliš 
nesedly. 

15. zápas - Izrael 
Večerní zápas hrajeme s jedním z horkých 
kandidátů na postup do finále.  
Open: N-S Lilo + Matilda Poplilov 
 E-W Volhejn - Fořt 
Closed: N-S Illa - Filip 
 E-W Doron + Israel Yadlin 
První body získáváme v rozdání 9, kdy 
Volhejn – Fořt licitují rozlohové 4♠ na 21 
bodů, které soupeři míjejí. Hned 
v následující partii se naši v otevřené pře-
kvapivě vyhnuli nevycházejícímu slemu, 

kdežto soupeři dokonce okontrovali 2♣, které 
Filip splnil. Náš specialista na 2♣ s kontrem 
Filip plní tento závazek i v rozdání 10, kdežto 
Volhejn – Fořt draží dále i přes 3♣ soupeřů 
a kontrují až čtyři. Soupeři se ale nevzdávají 
a v partii 11 opět kontrují, tentokrát Illu na 
4♠. Zdeněk ovšem plní s nadzdvihem, a tak 
je stav těsně za půlí zápasu 40:2. Ve dvanáct-
ce berou soupeři, když naši draží slem trefo-
vý bez bočního esa a K10865 v trumfech. 
Impas nesedí a trumfy se navíc po zásluze 
nedělí. Vše ale získáváme ihned zpět, když 
v následující partii pěkně technicky plní Filip 
3 BT a v dalším rozdání kontruje Volhejn 
soupeře na 5♣ za 300 proti ničemu. Od na-
prosté katastrofy zachraňuje soupeře až závěr 
utkání, když v rozdání 16 konečně proráží 
smůlu a poráží Zdeňka Illu ze 2♣ s kontrem 
za 500 za 12 IMP a v 19. draží Volhejn - Fořt 
slem bez ♦AK. Přesto vysoce vyhráváme 
22:8 a soupeřům se finále vzdaluje 
v nedohlednu. Podle butlera Illa – Filip +19 
a Volhejn – Fořt +11. 

16. zápas – Lotyšsko 
Poslední den mistrovství nás čekají dva rela-
tivně lehcí soupeři. Body s nimi se ale počíta-
jí stejně jako se silnými. Do boje nastupuje 
odpočinutý pár Jireš – Kopřiva. 
Open:  N-S Fořt - Volhejn 
  E-W Smilgajs - B.Rubenis 
Closed:  N-S Klidzeja - I.Rubenis 
  E-W Kopřiva - Jireš 
A nezačínáme dobře. V prvních dvou rozdá-
ních neporáží Volhejn – Fořt svým soupeřům 
porazitelné závazky a ve třetím nedraží hru, 
naštěstí jen v první. Hned prohráváme 0:21. 
Naštěstí zdivočelí soupeři hned draží v open 
7♣ v partii, kde jich je s bídou 5. Pak se 
dlouho nic neděje, až v rozdání 10 se soupeři 
v zavřené dostali do slemu na expas. Jireš 
však přesně vynáší, a tak dotahujeme stav na 
27:27. Ve 12. porážíme soupeřům hru lepším 



 16 

výnosem a postupně malými zisky sbíráme 
body. A když v partii 20 draží a plní Jireš – 
Kopřiva 6♠ v druhé na jeden ze dvou impa-
sů, které Volhejn – Fořt brání 7♥ také 
v druhé jen za 800, vyhráváme zápas 24:6. 
Volhejn – Fořt sice ztratili –34 IMP, ale 
Kopřiva – Jireš rozdrtili soupeře o +72 IMP. 

17. zápas – San Marino 
Open: N-S Pizza – Croci 
 E-W Kopřiva - Jireš 
Closed: N-S Illa - Filip 
 E-W Briolini - Fiorini 
K posunu v tabulce potřebujeme vysoké 
vítězství, ale s malým San Marinem, jehož 
hráči dnes žijí většinou v Itálii, máme často 
problémy. Body se přelévají ze strany na 
stranu, a když v rozdání 8 padají Filip – Illa 
jednou z odvážných 7♣, kde soupeři plní 
5♣+1, vedou soupeři dokonce 20:32. Pak 
však soupeří nedraží dvě hry na málo bodů, 
které Kopřiva – Jireš nacházejí, a draží 
trochu nešťastný slem na nesedící impas 
a stav je rázem 51:33 pro nás. Ještě dvě 
partie před koncem vedeme 60:35, ale při-
cházejí dva údery. V předposledním rozdaní 
padá Illa po přetahovací dražbě z 4♣ 
s kontrem za 800 a v posledním v otevřené 
soupeři lépe vynesli a naši neuhodli impas 
na správnou stranu. Z vysokého vítězství je 
najednou remíza 15:15. Na butlera ztratili 
Illa – Filip –10 a Kopřiva – Jireš získali 
+15.  

Slabý BT  
Vladimír Machát 

Vyhovuje Vám dražební systém založený na 
slabém, nebo silném BT? Je to téměř filoso-
fická otázka. Mnoho záleží na naturelu 
hráčů. Oba tábory mají zapálené příznivce 
i odpůrce. 

Zahájení slabým BT (12-14 HB) má výrazný 
preventivní účinek. Svět slabého BT je krás-
ný v 1.hře. Ve 2.hře může být nebezpečný.  
Zahájíte-li slabým BT, mohou mít oba obrán-
ci kolem 13 pravidelných HB, se kterými do 
dražby nezasáhnou. Nedostanete-li kontra 
a soupeři mohou splnit hru, zahájení Vám 
může přinést značný zisk. 
Soupeři budou zpravidla slabý 1BT kontrovat 
s jakýmkoli silným listem. Obvykle se uvádí, 
že na kontra je třeba mít list o jeden bod 
silnější než kolik slibuje zahájení. Kontra 
obránce však není bez rizika, narazí-li na 
slabý list druhého obránce. I když máte jako 
obránce podstatnou rezervu, musíte být opa-
trní, máte-li rozlohu 4333 a neatraktivní 
výnos: 

Oba ve 
druhé 
rozdával S 

♠Q65 
♥Q83 
♦K85 
♣J965 

♠KJ82 
♥A95 
♦Q96 
♣AQ3 

Kontrujete slabý BT zahajitele a všichni 
zahajitel bere v ruce 10.  
Zahajitel hraje kárového krále a káro k esu. 
Možná byste se měli odblokovat károvou 
dámou, ale zkušený hlavní hráč by takto 
zahrál i s ♦AJ, takže dáte do ♦A malou a za 
chvíli jste znovu u výnosu a znovu zadáváte. 
V rozdání podobného typu, kde každým 
výnosem zadáváte zdvih, je mnohem výhod-
nější sehrávat. Může se stát, že 1BT na 18 
HB na lince bude po nešťastném výnosu 
splněn, zatímco 3BT na protilince na 22 HB 
by byly rovněž splněny.  
Máte-li k dispozici dobrý výnos, můžete 
kontrovat s bodově slabším listem: 
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♠A96 
♥AQ1083 
♦5 
♣K965 

Kontrování slabého BT je vždy trochu ha-
zard. Dopřejte si to potěšení, je-li pravděpo-
dobnost zisku na vaší straně. Odměna může 
být příjemná.  
Hrajete-li slabý BT, můžete preventivní 
účinek zahájení 1BT umocnit „blokující“ 
přirozenou hláškou do pasu na druhém nebo 
třetím stupni. 

 Oba 
v první 
rozdával W 

♠107 
♥K9763 
♦K10974 
♣10 

 

♠A93 
♥82 
♦AQJ53 
♣J63 

♠KQ542 
♥104 
♦82 
♣K872 

 

♠J86 
♥AQJ5 
♦5 
♣AQ954 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
1BT pas 2♠ pas.. 

V párovém turnaji toto rozdání přineslo dvě 
skupiny výsledků: 2♠ na lince EW a 4♥ na 
lince NS. Poté, co se dražba dostala neinfor-
mativně na úroveň 2♠, bylo pro linku NS 
nebezpečné vstupovat na třetím stupni do 
dražby. Na stolech, kde dražba začala natu-
rálně 1♦ - 1♠, neměli NS problémy. 
Oba v první, dával Sever, jako Jih máte: 

♠6 
♥Q82 
♦K753 
♣Q10862 

V párovém turnaji Sever zahajuje slabým BT 
a Východ pasuje. Jako Jih máte ideální příle-
žitost spojit příjemné (zahrajete si) 
s užitečným a dražit  3♣ – stop na trefech. 
Partner sice bude nejpíše mít pikový 4-list, 
ale 2 piky u soupeře přesto půjdou splnit. 
V autentickém rozdání měl Sever: 

♠A73 
♥K953 
♦AQ106 
♣93 

Obránci konsekventně zkracovali hlavního 
hráče pikami a ve výsledku sice hlavní hráč 
ztratil kontrolu nad rozdáním, ale již předtím 
si zajistil 7 zdvihů. -100 v porovnání 
s četnými splněnými pikovými závazky na 
lince EW znamenalo 80% výsledek 
z rozdání. 
Mnohem nepříjemnější by byla situace ve 
druhé hře. Zde si nemůžeme dovolit dva pády 
a více. Pasujeme a čekáme na nějakou akci 
Západu – hodilo by se i kontra, které nám 
pomůže vklouznout do levného závazku na 
druhém stupni. Když žádná akce soupeře 
nepřijde, můžeme spadnout nešikovně. Ná-
sledující rozdání ukazují, jak ošidné může být 
sehrávat závazek 1BT při minimu síly na 
lince, a to i když nepřijde kontra. 

EW ve druhé 
rozdával S 

♠J1086 
♥Q4 
♦10985 
♣Q64 

 

♠94 
♥10832 
♦AJ3 
♣AK32 

♠K752 
♥KJ976 
♦Q 
♣J105 

 

♠AQ3 
♥A5 
♦K7642 
♣987 
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Toto rozdání se hrálo na rozdílově hodno-
ceném turnaji pro pozvané dvojice Cap 
Volmac Top Pairs v Haagu v r.1994. 
Zahájení Jihu 1BT bylo propasováno a po 
srdcovém výnosu k dámě, králi a esu zahrál 
hlavní hráč ke druhému zdvihu malé káro. 
Výsledek: 2 zdvihy, skóre -250 a zisk (!) 
+2 IMP. V nedávném párovém turnaji jsem neměl 
takové štěstí na „sál“, na stav her ani na 
soupeře. Sehrával jsem 1BT s listy: 

NS ve druhé  
rozdával S 

♠K107 
♥763 
♦Q974 
♣1062 

 

  

 

♠Q862 
♥A10 
♦KJ83 
♣Q98 

 

Výnos malým srdcem do dámy jsem vzal 
esem a zahrál ♦K. Protože se srdce dělila 
6-2 (propouštět nemělo smysl, Východ měl 
kárové i pikové eso a Západ deklarovaný 
vstup v trefech), obránci pak v tempu ode-
hráli pět srdcových zdvihů, čtyři trefové 
a pikové eso, -500 a čistá nula. Řada dvojic 
na lince EW udělala jedenáct zdvihů 
v srdcovém závazku, někdy i v celoherním. 
Bohužel, stejný počet zdvihů získali i moji 
soupeři v obraně závazku 1BT. 

 
1BT v síle 14-16 HB se často používá 
v systémech se silným trefem. Pravidelné 
rozlohy v síle 11-13 HB se zahajují 1 kárem 
a silné listy 1 trefem. Hrajete-li takový BT, 
soupeři ho častěji budou považovat za silný 
a kontra na BT budou používat v nějakém 
konvenčním významu. Můžete ale také 

dostat trestné kontra, nebo může druhý 
obránce konvenční kontra partnera trestně 
propasovat. Ve sledu 1BT (14-16) – kontra 
máte jako Jih tento list: 

NS ve druhé 
rozdával N 

♠874 
♥4 
♦7652 
♣AQ852 

Můžete líčit na to, že kontrovaný 1BT přes 
trefy splníte, anebo také ne – v takovém 
případě je lépe odejít do 2 trefů. 
V konkrétním rozdání z již zmíněného turna-
je v Haagu odejít z kontra znamenalo ztrátu 
6 IMP a vydržet v kontra zisk 9 IMP, protože 
1BT se plnil a jinak obtížně licitovatelná 
srdcová hra na EW také. 
Pokud umíte bránit, budete si přát, aby ve 
druhé hře soupeři zahajovali slabým BT co 
nejčastěji. Do třetice z turnaje v Haagu po-
chází rozdání, kde kontrovaný 1BT bránila 
dvojice Gabriel Chagas – Marcello Branco. 

Oba 
ve druhé 
rozdával W 

♠A76 
♥KQ63 
♦9 
♣KQ1062 

 

♠K94 
♥AJ8 
♦J64 
♣AJ98 

♠532 
♥7542 
♦K752 
♣74 

 

♠QJ108 
♥109 
♦AQ1083 
♣53 

 

Po krátké dražbě 1BT – kontra Sever vynesl 
♣K. Hlavní hráč vzal esem a zahrál ♥A a ♥J. 
Sever vzal zdvih králem a odehrál srdcovou 
dámu. Nyní přišlo klíčové zahrání: ♠6 od esa 
k dámě (!) Jihu a králi Západu. Západ odešel 
pikem, který vzal Sever esem a pokračoval 
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dalším pikem. Čtvrtý pik Jihu znamenal 
ustavení dvojitého skvízu proti hlavnímu 
hráči. Hlavní hráč si musí v ruce ponechat 
trefy, protože  jinak by Sever mohl odehrát 
celou barvu, odhazuje proto káro a se stolu 
také káro. Nyní tref k devítce a desítce 
a následuje trefová dáma, která definitivně 
skvízuje stůl v červených barvách. Hlavní 
hráč udělal pouze dvě esa a pikového krále: 
+1100 pro NS. 
(Další krvelačná rozdání příště).  

Pohled do historie 5 
Veronika Volhejnová 

Tentokrát to kupodivu nebyl Ely Culbert-
son, který dal k souboji přímý podnět, 
i když jeho veřejná výzva k zápasu 
"s kýmkoli" byla víc než zřejmě odpovědí 
na stále napjatější očekávání veřejnosti. 
P. Hal Sims vytáhl do boje dopisem, jehož 
ironie musela Culbertsonovu ješitnost po-
bouřit do krajnosti. Zněl takto: 

"Už celé roky nenápadně podsouváte do 
myslí více či méně nepodezřívavé veřejnosti 
myšlenku, že vy a paní Culbertsonová jste 
nejlepším párem světa. Když jsem slyšel 
vaše poslední vychloubačná prohlášení 
v rozhlase a v tisku, usoudil jsem, že byste 
možná byl ochoten přijmout výzvu k zápasu 
ode mne a mé paní. Bridž je opravdu fasci-
nující hra a jsem přesvědčen, že když si 
uděláte čas a vážně se do něj pustíte, přinese 
vám nakonec určitě ohromné uspokojení." 

Stručná odpověď na sebe nedala dlouho 
čekat. Už v tom okamžiku bylo jasné, že se 
schyluje k zápasu, který nebude jen velikou 
bridžovou bitvou, ale i soubojem dvou rov-
nocenných partnerů na poli slovním: "Vaši 
výzvu s potěšením přijímám. Celé ty roky 
jsem netoužil po ničem jiném než dostat vás 
do rukou u bridžového stolu." Zbraně byly 
zkříženy. 

P. Hal Sims se na zápas s Culbertsonem při-
pravoval v New Jersey, kde - samozřejmě 
s velkou publicitou - sehrával jedno tréninkové 
utkání za druhým. Culbertson zatím pokračo-
val ve své obvyklé činnosti, která tou dobou 
sestávala především ze sčítání peněz, utěšeně 
přibývajících na kontě. Neodpustil si ovšem na 
dálku popíchnout svého soupeře, především 
poukazováním na stálý a neutuchající zájem 
veřejnosti o svou osobu. 

Této taktice zůstal Culbertson věrný 
i v průběhu zápasu. Jednoho večera si napří-
klad nechal přímo k hracímu stolu přinést 
obrovský šťavnatý steak s oblohou a při hře 
ho začal labužnicky pojídat. Sims se chvilku 
ovládal, ale brzo nevydržel a doslova zařval: 
"To se nemůžete najíst o přestávce? Karty 
jsou celé mastné!" Culbertson se nenechal 
vyvést z klidu. Polkl sousto a bohorovně 
odpověděl: "Nemůžu. Moje publikum mě 
nenechá ani v klidu navečeřet." 

Ani na to, že přesnost je zdvořilostí králů, 
bridžový král Culbertson příliš nemyslel. 
Málokdy přišel ke stolu včas; pokaždé však 
měl jedinou stereotypní omluvu: zdrželo ho 
jeho nadšené publikum...  

Konvence (2) 
Miloš Polák 

Jacobyho 2BT 
Konvence je velice výhodná pro rozhodnutí 
o dražbě slemu. Po otevření v drahé barvě je 
odpověď 2BT forcingem do hry, slibuje 
podporu v barvě zahájení a žádá partnera 
o podrobnější popis listu. Má-li zahajitel 
v některé barvě krátkost (singl nebo šikenu), 
draží tuto barvu bez ohledu na sílu. Poté, 
v případě zájmu o slem, následují cuebidy. 
Nemá-li zahajitel krátkost v některé barvě, 
draží dále pomalu se silou, rychleji se slabos-
tí. Má-li tedy zahajitel 13 - 15 b., ohlásí manš 
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v barvě zahájení (zahájení 1♥, odpověď 
2BT, rebid 4♥). Má-li zahajitel 16 - 18 b., 
draží 3BT a s 19 - 21 b. draží 3 v barvě 
zahájení. 
Další výhoda této konvence spočívá v tom, 
že vám umožní hrát tzv. limitované skoky 
(limit jump), tj. po zahájení 1 v barvě (dra-
hé) zvýšení na 3 v této barvě je ohlášení 10 
- 12 b. a není tedy příkazem do hry. (tento 
postup je normální součástí Acolu) 

2 BT a 3 BT po zahájení levnou 
barvou 
Odpověď 2BT na zahájení 1♣(♦) znamená 
16 - 18b., odpověď 3BT 13 - 15b. Hláška 
3BT vylučuje drahý čtyřlist. Při použití 
hlášky 2BT není drahý čtyřlist vyloučen 
a zahajitel postupně ukazuje čtyřlisty zdola 
na třetím stupni. 

Slabé dvoutriky 
Můžete používat dvě varianty zahájení 
slabým dvoutrikem - tzv. disciplinovaný 
dvoutrik nebo nedisciplinovaný dvoutrik. 
Budete-li používat disciplinované dvoutri-
ky, musíte mít v barvě zahájení dvě ze tří 
nejvyšších figur. V takovém případě dopo-
ručujeme používat konvenci zvanou FEA-
TURES (rysy). Partner zahajitele se forsují-
cí hláškou 2BT dotazuje na držení A nebo 
K ve vedlejší barvě.  
U nedisciplinovaných dvoutriků používáme 
hlášku 2BT jako konvenci OGUST. Máme 
několik stupňů odpovědí, viz vedlejší tabul-
ku:  

odpověď síla listu síla barvy 
3♣ slabý slabá 
3♦ slabý silná 
3♥ silný slabá 
3♠ silný silný 
3BT silný kompletní 

• slabý – slabá znamená 6-8b. a max. 
jedna z figur A,K,Q 

• slabý - silná znamená 6-8b. a dvě ze tří 
figur A,K,Q 

• silný - slabá znamená 9 - 11 b. a max. 
1 figura 

• silný - silná znamená 9 - 11 b. a dvě ze 
tří figur A,K,Q  

• kompletní barva znamená všechny tři 
figury v nabídnuté barvě. 

Zatímco slabé dvoutriky v drahých barvách se 
ve světě používají všude téměř stejně, hláška 
2♦ bývá používána nejrozmanitějším způso-
bem. V Americe je to nejčastěji 2♦ Flannery 
a Římská 2♦. V Evropě se hodně používají 
konvence 2♦ Wilkosz nebo 2♦ multi; tyto 
konvence zde nebudeme popisovat.  

Lámejte si hlavu 
s námi - řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Týmy, roz-
dával W, 
EW v druhé

♠J109 
♥5 
♦AK7632 
♣KQ2 

 

♠Q87643 
♥K 
♦J1098 
♣76 

♠52 
♥Q109862 
♦Q 
♣A543 

 

♠AK 
♥AJ743 
♦54 
♣J1098 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
2♠ 3♦ pas 3♥ 
pas 3♠ pas 3 BT 
pas pas pas  

Pokud se budou dělit kára, máme 11 zdvihů. 
Je čas se zamyslet, co nám hrozí. Samozřej-
mě kára 4-1. Pokud má ale Západ rozlohu 6-
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1-4-2, můžeme se trochu zabezpečit. Nic 
neztratíme, pokud zahrajeme před káry 
napřed srdce do ruky a na čtvrtý tref zaho-
díme pik. Pak teprve hrajeme káro. Pokud E 
nepřizná, předvedeme soupeřům pěkný 
kousek. Na druhé velké káro zahodíme ♠A 
a na další káro ♠K. Západ se sice dostane 
na káro do zdvihu, ale může jen stáhnout 
svůj čtvrtý zdvih a pak nás musí pustit na 
stůl. 
Problém 2 
Týmy, rozdával S, NS v druhé 

 ♠J9 
♥K94 
♦K92 
♣AJ872 

 

♠10876543 
♥QJ10 
♦Q108 
♣- 

 ♠K2 
♥86532 
♦7654 
♣54 

 

♠AQ 
♥A7 
♦AJ3 
♣KQ10963

 

 
Západ Sever Východ Jih 
   1♣ 
2♠ 4♣ pas 4♠ 
pas 5♣ pas 6♣ 
pas Pas pas  

 
Přišli jste na lepší sehrávku? Tou je určitě 
vytrumfovat, vyeliminovat srdce a zahrát 
♠A a pak ♠Q. Pokud má Západ ♠K, musí 
vynést do kár nebo doublechicane a partie je 
vaše. Pokud by jakousi nepravděpodobnou 
náhodou měl ♠K Východ, musí nést káro, 
které pouštíme do ♦9. Ale v této partii má 
Západ ♦Q10, a tak se zdá, že výrazně lepší 
sehrávka skončí výrazně horším výsledkem. 

Ale je zde ještě jedna přídavná šance, kterou 
jsme nevyužili. Správné je vytrumfovat, 
vyeliminovat srdce, ale pokud Východ ♥9 
nepřebije, zahodit na ni káro. Západ je 
v opravdu bezvýchodné situaci. Pokud by 
měl přes devítku, přebijeme a pokračujeme 
podle původního plánu.  

Hrajte s Maruškou 
Marie Jelínková 

 
♠5432 
♥AK3 
♦765 
♣543 

 

♠76 
♥J1098 
♦KQJ 
♣QJ109 

♠AK 
♥7654 
♦A1098 
♣876 

 
♠QJ1098 
♥Q2 
♦432 
♣AK2 

 

Závazek: 2♠. Výnos: ♦K. 
 

Soupeři si stáhli tři ká-
rové zdvihy a zahráli 
♣Q. Hraje se barevný 
závazek, takže počítej-
me ztrátové zdvihy: dva 
v pikách, žádný v srd-
cích, tři v kárech a jeden 
v trefech. To je celkem 
šest, takže se musíme 
zbavit jednoho ztrátové-

ho zdvihu. 
V pikách to nepůjde, trumfové A K se musí 
odevzdat. V kárech si už obránci své zdvihy 
vzali, takže zbývají trefy. 
Trefový ztráťák můžete odhodit na třetí kolo 
srdcí, protože v nich máte celkem tři zdvihy. 
Protože máte v krátkých srdcích figuru (♥Q), 
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musíte ji odehrát nejdřív. Pak zahrajte srdce 
ke králi a stáhněte eso, na které odhodíte 
ztrátový tref. Pak začněte hrát trumfy.  

MS juniorů 
Tomáš Fořt 

220 párů se zúčastnilo 4. juniorského páro-
vého MS. Letos se konalo ve Stargardu 
v Polsku. I proto na něj z Čech mohlo přijet 
až 12 dvojic. Některé s většími, jiné 
s menšími ambicemi, ale všechny s chutí si 
pěkně zahrát a něco se naučit. Na následují-
cím Junior Campu v Insku však jako jediný 
zůstal Milan Macura. Zdeňka Frabšu jako 
činovníka nepočítám.  
Naši nehráli špatně. Psalo se o nich hodně 
v bulletinech, ale efektivita chyběla, a tak 
nejlepší z nich se umístili až hluboko ve 
startovním poli. Snad to bude na týmovém 
ME juniorů 2004, které má být v Čechách 
lepší. A nyní jedna pěkná licitace: 
 

Rozdání 7 
rozdával S 
oba v druhé 

♠AKJ63 
♥K7 
♦9543 
♣A10 

 

♠98 
♥986 
♦AKJ10862 
♣2 

 ♠1052 
♥1052 
♦Q7 
♣J9765 

 

♠Q76 
♥AQJ43 
♦- 
♣KQ843 

 

 
Západ 
Tautenel 

Sever 
Martynek 

Východ
De Roos

Jih 
Jelínek 

   1♥ 
3♦ 3♠ pas 4♦ 
kontra pas pas rekontra
pas 4♥ pas 5♠ 

pas 6♣ pas 7♠ 
pas pas pas  

 
Kontra na 4♦, které dala Els Toutenel, dalo 
Petrovi Jelínkovi možnost ukázat rekontrem 
kontrolu prvního kola a 5♠ ukazovalo, že 
hlavní problém slemu je v pikách. Popisných 
6♣ Honzy Martynka, které ukázaly kontrolu 
1. kola, dobré trumfy a velkoslemové ambice 
připravily půdu pro konečných 7♠.  
A ještě výnosový problém. Co vynesete po 
dražbě soupeřů 1♦ - 1♥ - 2 BT – 3 BT 
z karty: 
 ♠A82 ♥J8 ♦98762 ♣K73? 
Pavel Pěkný vybral ♠2 a dobře udělal. Trefil 
u partnera ♠Q7643. A protože hlavní hráč 
měl dubl krále a David Vozábal samozřejmě 
neobětoval svou dámu na kluka stolu, získala 
naše dvojice množství bodů. 
A nyní výsledky: 
1 GLOYER 

Andreas 
SCHIFKO 
Martin 

Aut 62,0 

2 BRINK 
Sjoert 

DRIJVER 
Bas 

Ned  60,1 

3 MAZZADI 
Francesco 

LO PRESTI
Fabio 

Ita 58,4 

4 LULA 
Radoslaw 

SWIATEC 
Piotr 

Pol 57,9 

5 BREDE 
Lukasz 

KUCHARSKI 
Piotr 

Pol 58,7 

 
České páry: 

70 
VOZÁBAL 
David 

PĚKNÝ 
Pavel 52.5 

129 
PULKRAB 
Petr 

ŠÍDLOVÁ 
Věra 49.4 

133 
VRKOČ 
Robert 

MACURA 
Milan 49.1 

153 
JELÍNEK  
Petr 

MARTYNEK 
Jan 47.9 

160 
POSLEDNÍK 
Přemysl 

JANEČEK 
Miroslav 47.5 
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183 
VONDRÁČKOVÁ 
Lucie 

HRADIL 
Jakub 45.8 

194 
KOUBKOVÁ 
Jitka 

BRÁZA  
Jiří 44.7 

195 
MANDYSOVÁ 
Michaela 

TEGZE 
Miron 44.3 

197 
BAHNÍK 
Ondřej 

BAHNÍK 
Štepán 44.2 

204 
VLACHOVÁ 
Karolína 

FALTA 
Lukas 42.5 

207 
KRÁLÍK 
František 

BERAN  
41.0 

208 
KOS  
Michal 

SIGMUND 
Martin 40.9 

 

Domácí výsledky 
Tomáš Fořt 

VC Nové Město nad Metují 
Vedlejší párový turnaj, 8.6., 28 dvojic 
  1. Pokorná – Volhejn 63.19 %  
  2. Dítětová – Fořt 58.90 %  
  3. Kocián – Minaříček 56.59 %  
  4. Grosman – Mráz 56.37 %  
  5. Picmaus – Picmausová 55.77 %  
  6. Suchá – Lhotský 55.16 %  
  7. Jelínek – Jelínek 55.08 %  
  8. Trávníčková – Pavlů 54.67 %  
  9. Petera – Tyč 54.12 %  
 10.Pientka – Jiránek 53.71 %  
Dvoukolový Pohár Metuje, 9.6., 52 dvojic 
  1. Pokorná – Mráz 61.85 
  2. Filip – Kopřiva 61.19 
  3. Franz – Hnátová 58.15 
  4. Batelová – Batela 57.77 
  5. Nesvadba – Hlaváč 57.65 
  6. Jelínková – Najzar 55.96 
  7. Baláš – Ertner 55.38 
  8. Svobodová – Erde 55.31 
  9. Martynek – Martynek 55.04 
 10. Grosman – Jaroš 54.69 

Individuál 9.6., 52 hráčů 
  1. Hnátová 64.10 % 
  2. Trávníčková 60.90 % 
  3. Pulkráb 59.62 % 
  4. Čech 58.17 % 
  5. Baláš 57.21 % 
  6. Volhejnová 57.21 % 
  7. Mašek 56.57 % 
  8. Kvarda 56.25 % 
  9. Pientka 56.09 % 
 10. Augustovič 55.93 % 
Týmy, 10.6., 15 družstev 
1. KLUB RT  kpt. Erdeová, Mašek, 

Svobodová, Erde  
167 

2. ČTYŘKA  kpt. Fořt, Dítětová, 
Němec, Šlachta  

150 

3. TEAM  kpt. Jelínková, Jelínek,  
Jelínek, Najzar  

147 

4. PTÁCI  kpt. Laštovička, Čech,  
Stachowski, Krátký  

133 

5. VALACHY kpt. Grosman, Jaroš,  
Nesvadba, Hlaváč  

130 

Nejlepší hráč víkendu, přes 100 hráčů 
1.  Hnátová  44  
2.  Pokorná  40  
3.  Erde  39  
4.  Svobodová  39  
5.  Mráz  34  
6.  Jelínková  33  
7.  Najzar  33  
8.  Dítětová  32  
9.  Fořt  32  
10.  Erdeová  30 

 

Krátce 
Tomáš Fořt 

ME po novu 
Od příštího roku budou zavedeny novinky 
v organizaci Mistrovství Evropy týmů. Kro-
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mě pravidelných ME v každém lichém roce, 
kde se smí za národní svaz účastnit jen 
jeden tým, budou ponovu v sudých letech 
organizována mistrovství, kterých se budou 
mocí účastnit i další reprezentační družstva 
bez omezení jejich počtu. 

Světové mistrovské body 
Aktuální stav mistrovských bodů světové 
federace českých hráčů k 31.12.2000. 
Open: 
1.-3. Anatol Filip 87 
1.-3. Tomáš Fořt 87 
1.-3 Vít Volhejn 87 
4.-6. Josef Kurka 48 
4.-6. Otakar Svoboda 48 
4.-6. Eduard Velecký 48 
7.-9. Zdeněk Illa 39 
7.-9. Petr Jireš 39 
7.-9. Jiří Kopřiva 39 
Ženy: 
1.-5. Jana Pokorná 106 
1.-5. Eva Bahníková 106 
1.-5. Jana Erdeová 106 
1.-5. Milena Lančová 106 
1.-5. Pavla Svobodová 106 
6. Eva Batelová 58 
7. Daniela Hnátová 48  

Odposlechnuto 
Vlastimil Talpa, Jiří Fišer 

• Urážka. Vzpomínám na jednu příhodu, 
která se stala před mnoha lety. Hráli jsme 
skupinovou soutěž v BKP proti páru Alt - 
Schmid. Jednalo se o dvojici zkušených 
hráčů, kteří spolu hráli přes dvacet let. Přes-
tože byli vrstevníky, tak si i po tak dlouhém 
partnerství zdvořile vykali. Oba byli doko-

nalými gentlemany a chovali se k sobě se 
vzájemnou úctou. 
  A nyní k tomu, co se nám přihodilo. Vylici-
tovali jsme závazek, který měl malou šanci 
na splnění. Při obranné hře proti našemu 
kontraktu pan Schmid zadal zdvih a závazek 
byl splněn. To pana Alta velmi rozčílilo a po 
skončení partie začal svému partnerovi chybu 
vytýkat sice zdvořile, ale důrazně. Pan 
Schmid, tak jako každý bridžista, se k chybě 
nechtěl přiznat a stále oponoval, že chyba 
nebyla na jeho straně, že zahrál podle partne-
rovy marky, která nebyla správná. To pana 
Alta velmi rozčílilo. Vstal, zbrunátněl a sil-
ným hlasem pravil: „Víte, co vy jste u mne 
…..?” Všichni kolem zmlkli a čekali na straš-
livou urážku. Pan Alt se nadechl a pronesl 
urážku, jakou jsem od té doby nikdy neslyšel. 
„Vy jste u mne slabý hráč!!!” Nastalo dlou-
hé mlčení. Nikdo u stolu se nezmohl na jedi-
né slovo.  
• Procházím pomalu po sále a náhle mne 
zaujme dražba, kterou vidím rozloženou na 
jednom stole: Dealer N, oba ve druhé. 

Západ Sever Východ Jih 
 pas pas 1♥ 
1♠ pas pas 2♥ 
pas pas 2♠ 3♥ 
pas pas kontra pas 
pas pas   

Zvědavě nahlédnu přes rameno hráčky na 
Jihu. List s asi 15 body, sice šestilist srdcový, 
ale jen s KJ a nic víc. Pobaveně se zastavím 
a čekám na to, co se bude dít dál. Po nezají-
mavém výnosu se objeví list stolu: 4-1-4-4, 
asi 3 body. Hráčka na Jihu se oboří na part-
nerku: „Jak to proboha licituješ! Doženeš mě 
do 3♥ a nic nemáš.“ Rychle se vzdaluji, 
abych také ještě něco neslíznul.  


