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ME 2008 v Pau 
– open, 1. část  
Tomáš Fořt  
 

 
 
Poslední dva týdny v červnu bývají již tra-
dičně obdobím, kdy se hraje mistrovství 
Evropy. Letošních 39 týmů v kategorii Open 
museli organizátoři rozdělit do dvou skupin. 
Skupina A, kde bylo i naše družstvo ve slo-
žení: 
 Volhejn – Kopecký, Kurka – Mráz, Vozábal 
– Šlemr, nehrající kapitán Štulc, obsahovala 
19 týmů a skupina B se Slovenskem také 19. 
Prvních 9 z každé skupiny pak postupovalo 
do dalšího kola, kde znovu hráli každý s 
každým bez přenosu. Pro ostatní družstva 
mistrovství skončilo. 
 
V kategorii žen je 25 účastnic a naše druž-
stvo hraje ve složení: Erdeová – Tomčíková, 
Medlínová – Lančová, Hoderová – Janková. 
Nehrající kapitán Mašek, trenér Erde. Senio-
ři, kteří měli papírově největší naději na 
úspěch, se letos nezúčastnili. 
 

Mistrovství se odehrává ve Francii ve městě 
Pau, rozkládajícím se na úpatí Pyrenejí asi 
60 km od hranice se Španělskem. Město, ve 
kterém žije 83 tisíc obyvatel, má dlouhou 
historii. Ve zdejším zámku se narodil známý 
francouzský král Jindřich IV, Navarrský. 
O 210 let později pak i švédský a norský král 
Karel XIV, původním jménem Jean Baptiste 
Bernadotte, u nás spíš známý z filmu v po-
dání Jean Paul Belmonda. 
 
První známky opevnění města pocházejí z 
11. století a v 15. století se stalo hlavním 
městem oblasti Béarn. Dnes žije spíše turis-
tikou a rozvinutý je zde také chemický prů-
mysl. 

 
 
Náš open tým začal mistrovství úžasně. 
Vysoce porazil Srby, remízoval se silnými 
Řeky a opět vysoce porazil Litvu. Den tak 
skončili na 2. místě ve skupině. To si Vítek 
Volhejn nadělil k svátku pěkný dárek. 
 
Druhý den nás čekaly dva těžké zápasy a 
jeden s papírově lehčím Lucemburskem, 
které bylo před začátkem zápasu na posled-
ním místě tabulky. Ale na ME není žádný 
soupeř lehčí a každé vítězství je vydřené. 
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I když tentokrát Lucembursko na svém po-
sledním místě zůstalo. Především ranní zá-
pas s Tureckem, které večer předtím drama-
ticky porazilo naše na ME ve fotbale, se 
očekával s napětím. Ale stejně jako ve fotba-
le naši dlouho vedli, v jednu chvíli dokonce 
o 29 IMP, ale nakonec mírně prohráli 13:17. 
Večerní zápas mezi aktuálně třetím našim 
družstvem a čtvrtým Holandskem přenášela 
konečně BBO v přímém přenosu. Naší opět 
vysoce vedli, ale v závěru se síly vyrovnaly a 
v poslední partii se vítězství opět přiklonilo 
na stranu soupeřů. 
 
O vítězství Holanďanů rozhodlo i následující 
rozdání 14, oba v první, rozdával Východ. 
 
 ♠AQ86 

♥10932 
♦8 
♣9872 

 

♠K1097432 
♥Q8 
♦2 
♣A43 

 

 

♠J5 
♥J75 
♦10764 
♣QJ65 

 ♠- 
♥AK64 
♦AKQJ953 
♣K10 

 

 
Otevřená: 

Západ Sever Východ Jih 

Vozábal Drijver Šlemr Brink 

  pas 2♣ 

3♠ pas pas 4♦ 

pas 4♠ pas 5♣ 

pas 5♦ pas…  

Zavřená: 
Západ Sever Východ Jih 

Bakkeren Kurka Bertens Mráz 

  pas 1♦ 

2♠ pas pas 3♠ 

pas 3 BT pas…  
 
Po pikovém výnosu Pepa Kurka své 3 BT 
snadno zrealizoval se dvěma nadzdvihy. V 
otevřené nám dali Holanďané šanci. Vyne-
chali 3 BT i 4♥ a zastavili se až na 5♦. David 
Vozábal se zkušeně vyhnul zadávajícímu 
pikovému, srdcovému i trefovému výnosu a 
položil na stůl ♦2. Jakub Šlemr po nervydrá-
sající chvíli pokryl osmičku desítkou a osud 
Sjoerta Brinka se jeví být zpečetěn. Zdá se, 
že musí odevzdat srdce a dva trefy. Brink 
však vytrumfoval, odehrál srdcové eso a pak 
pokračoval malou srdcí. David je sice u 
zdvihu, ale může odehrát jen jeden tref.  
 
I kdyby se David odblokoval, což není vůbec 
zřejmé, nebyla by situace stále jednoduchá. 
Hlavní hráč stáhne všechny trumfy, a pokud 
si některý obránce nechá jen dva trefy, vyne-
se hlavní hráč trefovou desítku nebo krále 
tak, aby se napřed dostal do zdvihu hráč se 
třemi trefy. Jeho partner pak bude o zdvih 
později v nuceném výnose. Splněním tak 
Holanďané omezili ztrátu na 2 IMP. 
 
Třetí den jsme měli ráno volno a získali za 
BYE 18 VP. Pak následoval zápas s silným 
Islandem 14:16 a večer Skotsko, kterému se 
na tomto turnaji příliš nedařilo. To jsme 
porazili 21:9 a přenocovali na skvělém 3. 
místě. 
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Naše open družstvo (chybí Kurka) 

 
V zápase se Skotskem přišlo i následující 
rozdání 12, NS v druhé, zahajuje Západ. 
 
 ♠- 

♥QJ10732 
♦QJ932 
♣107 

 

♠KQ7542 
♥K 
♦8654 
♣J4 

 

 

♠J963 
♥A6 
♦AK107 
♣AQ2 

 ♠A108 
♥9854 
♦- 
♣K98653 

 

 
V zavřené vydražili Skoti na EW 4♠, které 
bez problému splnili s nadzdvihem za 450. V 
otevřené porušili národní vlastnost a bránili 
v druhé. Naneštěstí pro nás nemuseli sáhnout 
do kapsy příliš hluboko. Z 5♥ s kontrem 
spadli jen za 200 a brali tak na partii 6 IMP. 
Skoti byli jedni ze dvou týmů, kteří v naší 
skupině obranu našli. Druzí byli Holanďané, 

kteří proti Dánům dokonce 5♥ kontra po 
sražení trumfových figur splnili a získali tak 
na partii 16 IMP. 
 
Z osmnácti stolů naší skupiny se čtyři týmy 
dostali až do značně ostrých 6♠ a jeden do 
6 BT. V bridžorámě BBO hráli Italové proti 
Srbům. 
 
Otevřená: 

Západ Sever Východ Jih 

Sementa Jovanovic Angelini Djuric 

2♠ pas 2 BT pas 

3♥ pas 5♠ pas 

6♠ pas pas kontra 

pas pas pas  
 
Sever věděl, že jeho partner chce něco sna-
pnout, ale logicky usoudil, že jsou to srdce. 
Tak je také vynesl. Hlavní hráč vzal králem a 
začal trumfovat. Jih sebral piky esem a po-
kračoval další srdcí, na kterou Sementa za-
hodil tref. Následovalo dotrumfování a malé 
káro. Když Sever přidal dvojku, položil 
Sementa ze stolu ♦7. Také věděl z dražby, že 
Jih má nějakou chicane a důvěra v dražbu 
soupeřů mu vynesla 1210 za splněný kontro-
vaný slem a jeho týmu 13 IMP. 
 
Dramatický průběh měla partie i v zápase 
Řecko – Anglie. Z zavřené kontrovali Angli-
čané výnosově 6♠. Paul Hackett však také 
nepoznal na jakou barvu kontra je a tak vy-
nesl ze Severu tref. Zablokovaná srdce a 
nedostatek rychlých komunikací na stůl ale 
donutil hlavního hráče trefy impasovat hned 
v prvním kole a tak získala Anglie 100. 
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V otevřené také dostal Jason Hackett kontra 
na 6♠. Usoudil však, že Sever má proti nim 
smrtící výnos a utekl do 6 BT. Do těch přišel 
trefový výnos od krále a Jasonovi pak stačilo 
zahrát kára do desítky. 14 IMP pro Anglii. 
 
Následující den jsme hráli s dalším z favoritů 
s Dánskem. Náš tým ale zahrál skvěle, pora-
zil Dány 20:10 a vyšvihl se tak po desátém 
kole na 1. místo tabulky. Tak to tu ještě 
nebylo! 
 

 
Úžasný pohled 

 
Ale zázrakům nebyl ještě konec. Chorvatsko 
od nás dostalo 25:4 a naši ještě odskočili 
soupeřům. V posledním večerním zápase 

jsme pak ještě porazili Švýcary 17:13. To 
však dovolilo Holanďanům dostat se o 1 bod 
před nás.  
 
Pátý den, kdy byly již všechny naše zápasy 
přenášené po internetu na BBO, nás čekalo 
Monako, které se drželo v tabulce relativně 
vysoko. Ale vítězství 20:10 nás po 13. kole 
opět dostalo na čelo tabulky. 
 

 
Na první pozici se počítá radostně 

 
Odpolední a večerní zápasy byly opravdu 
těžké a oba jsme prohráli. S Anglií 10:20 a s 
Itálií 11:19. Itálii sice vítězství vyneslo na 
první místo, ale my jsme stále zůstali před 
posledními čtyřmi zápasy druzí. 
 
Nebýt nešťastné obrany nevycházejícího 
slemu v předposlední partii, do které se žád-
ný jiný tým naší skupiny nepustil, byl by 
zápas s Italy skončil kolem remízy. Zápas 
prvních dvou týmů, který jednu chvíli sledo-
valo na internetu u našeho stolu v otevřené 
místnosti přes 2000 diváků, byl jinak celkem 
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vyrovnaný a měli jsme několik partií, ve 
kterých jsme dovedli Italy pořádně pozlobit. 
Rozdání 11, oba v první, rozdával Jih. 
 ♠10876 

♥A8753 
♦87 
♣K4 

 

♠AJ 
♥KQ96 
♦AKJ10643 
♣- 

 

 

♠K432 
♥102 
♦Q92 
♣J973 

 ♠Q95 
♥J4 
♦5 
♣AQ108652 

 

 
Zavřená: 

Západ Sever Východ Jih 

Versace Vozábal Lauria Šlemr 

   3♣ 

kontra pas 3♠ pas 

4♦ pas 5♦ pas 

pas pas   
V zavřené hráli Italové 5♦ a splnili je +1.  
 
Otevřená: 

Západ Sever Východ Jih 

Volhejn Angelini Kopecký Sementa 

   2♣ 

kontra rekontra 2♠ pas 

3♦ pas 4♦ pas 

6♦ kontra pas pas 

pas    
Vítek Volhejn po velice podobné dražbě 
ocenil kartu přesněji než Vesace. Sever Vy-

nesl ♣K, kterého Jih převzal esem a hlavní 
hráč přebil. Následoval pik do krále a ze 
stolu malé srdce do krále a esa. Sever pokra-
čoval trefou, ale Volhejn opět přebil a stáhl 
♥Q, do které spadl klíčový ♥J. Nyní již stači-
lo přebít malé srdce ♦Q, dotrumfovat a uká-
zat karty. 1090 a 12 IMP pro Českou repub-
liku. Slem kromě našich vydražili z 18 stolů 
jen 4 další týmy. 
 

 
Vít Volhejn 

 
Letos jsem bohužel nebyl přímo na místě 
mistrovství a nedýchal tu atmosféru velké 
soutěže. Takže se může stát, že pokud hráči 
nedodrželi pokyn kapitána při nasazení a 
sedí ne lince obráceně, jsou v diagramech na 
internetu i v bulletinech zaměněni s partne-
rem. I výše uvedená fotografie vyšla v bulle-
tinu s označením Michal Kopecký. Takže 
záměny případně dodatečně opravím. 
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Další hezká partie byla 15, NS v druhé, roz-
dával Jih. 
 
 ♠Q1087 

♥AKQ1032 
♦8 
♣92 

 

♠AKJ32 
♥6 
♦975 
♣10763 

 

 

♠5 
♥J987 
♦AQ62 
♣AJ84 

 ♠964 
♥54 
♦KJ1043 
♣KQ5 

 

 
Zavřená: 

Západ Sever Východ Jih 

Versace Vozábal Lauria Šlemr 

   pas 

pas 1♥ pas 1 BT 

2♠ pas pas pas 
 
Vozábal 2♠ s minimem zapasoval a i Šlemr 
na konci rozvážně učinil totéž. Versace pak 
dvakrát spadl. 
 
Otevřená: 

Západ Sever Východ Jih 

Volhejn Angelini Kopecký Sementa 

   pas 

pas 1♥ pas 1 BT 

2♠ 3 BT kontra pas 

pas 4♥ kontra pas… 
 

Angelini si značně zhodnotil své Q1087 za 
piky a odvážně zkusil 3 BT. To Michal Ko-
pecký už nemohl snášet. Má primérku s 
nečekaným prakticky jistým zdvihem s srd-
cích a partner ještě dobrovolně zasáhl do 
dražby. Kontra! Do 3 BT to obrana nemá 
lehké, ale soupeři nakonec jistě spadnou. 
Angelini však utekl do zdánlivě lepších 
srdcí. Opět kontra a po pikovém výnosu 
Italové dvakrát spadli za 500. Celkem dal-
ších 12 IMP. 
 
A nyní ta již avízovaná předposlední partie 
19, EW v druhé, rozdával Jih. 
 
 ♠62 

♥J1085 
♦KQJ2 
♣872 

 

♠KQ107543 
♥KQ7 
♦985 
♣- 

 

 

♠AJ98 
♥A32 
♦A1072 
♣Q104 

 ♠- 
♥964 
♦643 
♣AKJ9653 

 

 
Zavřená: 

Západ Sever Východ Jih 

Versace Vozábal Lauria Šlemr 

   4♣ 

4♠ 5♣ 6♠ 7♣ 

pas pas kontra pas… 
 
Bez čtyř a 800 pro Italy. 
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Otevřená: 
Západ Sever Východ Jih 

Volhejn Angelini Kopecký Sementa 

   2♣ 

2♠ 3♠ kontra 4♣ 

4♠ pas 6♠ pas… 
 
Sementa sice dlouho váhal, ale pak usoudil, 
že si svoje již řekl a pasoval. Bez jedné, 
dalších 100 pro Italy a celkem 14 IMP. 
 
Předposlední den první části jsme začínali s 
Lotyšskem. Od dob, kdy Lotyši jako snadná 
kořist přijížděli na mezinárodní turnaj do 
Mariánských Lázní, však už uplynula dlouhá 
doba a nyní, když je trénují špičkoví polští 
hráči, patří Lotyšsko jistě do silnější polovi-
ny výsledkového pole. Také teď se před 
zápasem drželi na aktuální 7. postupové 
pozici. Bohužel po zápase, který skončil 
4:25, se vyšvihli až na 3. místo a naši klesli 
na 5. Náskok na ještě postupující 9. tým se 
tak před posledními třemi zápasy smrskl na 
9 VP. Naštěstí však Anglie nečekaně prohrá-
la se Skotskem 10:20 a tak jako první nepo-
stupující družstvo byla až 17 VB za námi. 
 
V odpoledním zápase s Izraelem jsme opět z 
počátku vedli, ale pak zápas skončil 14:16, 
což je z dlouhodobého hlediska lepší než 
naše průměrné výsledky s nimi.  
 
Další obávaný soupeř nás čekal v předpo-
sledním zápase. S Finskem se nám nikdy 
příliš nedařilo a navíc se zápas odehrával 
jako hlavní před kamerami bridžorámy.  

 
Michal Kopecký 

 
I nízký závazek s malým ziskem může být 
zajímavý, jak ukázal Michal Kopecký proti 
Finům v následujícím rozdání 5, NS v druhé, 
rozdával Sever.  
 
 ♠9852 

♥K108 
♦J107 
♣843 

 

♠AK3 
♥965 
♦Q54 
♣KQ105 

 

 

♠QJ106 
♥43 
♦K986 
♣972 

 ♠74 
♥AQJ72 
♦A32 
♣AJ6 
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V zavřené naši spadli ze 2♠ z EW za 50 a v 
otevřené sehrávali také naši 2♥ z Jihu. Zdá 
se, že závazek nelze splnit a tak hrozí ztráta 
4 IMP.  
 
Soupeři vynesli dvě kola piků. Pak zkusili 
trefového krále, kterého Michal propustil, ale 
soupeři pokračovali třetím pikem. Michal 
přebil, a odehrál dvě kola srdcí. V následují-
cí koncovce zahrál pik a přebil jej v ruce 
vysokým trumfem. 
 
 ♠9 

♥K 
♦J107 
♣84 

 

♠- 
♥9 
♦Q54 
♣Q105 

 

 

♠Q 
♥- 
♦K986 
♣97 

 ♠- 
♥AQ 
♦A32 
♣AJ 

 

 
Západ stojí před klíčovým rozhodnutím. Má 
zahodit tref nebo káro?  
 
Když zahodí káro, Michal jistě zahraje malé 
káro zpod esa na dubl figuru u něj. Pokud by 
vskočil dámou, Michal vyimpasuje jeho 
partnerovi krále. Pokud by propustil, partner 
sice získá zdvih na krále, ale jeho dámu 
Michal vybije esem. 
Zahodil tedy tref. Michal nyní může stáhnout 
srdce a pak jej vpustit trefem, ale zvolil 
elegantnější cestu. Stejně zahrál malé káro. 
Západ musí propustit, aby hlavní hráč nevy-

impasoval jeho partnerovi krále. Východ 
sice udělá zdvih na krále, ale ať zahraje 
jakoukoliv levnou barvu, Michal vezme 
zdvih, dotrumfuje a vpustí Západ, aby mu 
vynesl do druhé levné. To se také stalo a 
místo ztráty 4 IMP vybojoval Michal zisk 
2 IMP.  
 
Neuvěřitelné, tak lze splnit prakticky nespl-
nitelnou partii.  
 
Nakonec jsme získali životně důležitých 
14:16. Vyhráno však stále nebylo, protože 
Anglie zvítězila nad Chorvatskem 19:11 a 
dotáhla se na 4 VP za zatím deváté postupo-
vé místo Finska a 10 VP za nás. Poslední 
zápasy skupiny tedy slibovaly po neuvěřitel-
ném začátku kvalifikace ještě veliké drama. 
 
A zápas se Španěly začal hrozně. Po prvních 
sedmi krabicích jsme prohrávali 0:28 na 
IMP. Pak ale ukázali naši morální sílu a 
zápas vydřeli na 14:16, což bohatě stačilo, 
protože boj o udržení se odehrával o 9 VP 
níže. Rozhodovalo se mezi Finskem, které 
celou dobu hrálo na čele tabulky a Anglií, 
která se naopak celou soutěž pohybovala v 
nepostupové oblasti. Nakonec se však kvali-
fikovala Anglie při stejném počtu bodů na 
výsledek vzájemného zápasu. 
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Zápasy naší skupiny open: 

kolo soupeř výsledek celk. poř. 

1. Serbia 24:6 24 2. 

2. Greece 15:15 39 2. 

3. Lithuania 21:9 60 2. 

4. Turkey 13:17 73 5. 

5. Luxembourg 22:8 95 3. 

6. Netherlands 13:17 108 4. 

7. Bye 18 126 3. 

8. Iceland 14:16 140 4. 

9. Scotland 21:9 161 3. 

10. Denmark 20:10 181 1. 

11. Croatia 25:4 206 1. 

12. Switzland 17:13 223 2. 

13. Monaco 20:10 243 1. 

14. England 10:20 253 2. 

15. Italy 11:19 264 2. 

16. Latvia 4:25 268 5. 

17. Israel 14:16 282 5. 

18. Finland 14:16 296 6. 

19. Spain 14:16 310 8. 

 
Tučně jsou označena postupující družstva. 
Jak je vidět, v závěru jsme měli sérii těžkých 
také postupujících soupeřů. Kvalifikovat se 
do finále je obrovský úspěch a především hra 
a vystoupení našich na tomto ME je nejú-
spěšnější v dosavadní historii.  
 
Všem hráčům blahopřeji. Udělali radost 
nejen mě, ale i mnoha dalším našim divá-

kům, kteří sledovali jejich výkony na inter-
netu během přímých přenosů na internetové 
BBO. 
 
Také butler z kvalifikace ukazuje, že naši 
hráli velmi dobře. A to jednu dobu dokonce 
Volhejn – Kopecký dělili první místo s Du-
boin – Bocchi. 
 
Dvojice IMP/krabice krabic 
Volhejn – Kopecký +0,33 240 
Kurka – Mráz +0,10 240 
Vozábal – Šlemr -0,07 240 
 
Pro druhou finálovou část se však vše maže 
a začínáme znova s ještě silnějšími soupeři. 
Nebude to lehké, protože i když jsme s nimi 
v kvalifikaci utrpěli jen jednu těžší porážku, 
vítězství s nimi máme na kontě také jen 
jedno. 
 
Ve skupině B skončilo Slovensko na 
16. místě. Dosáhlo ale několika pěkných 
výsledku, z nichž nejcennější jsou 15:15 
(vlastně vítězství o 1 IMP) s Polskem a 
18:12 s Ruskem. I umístění Filipa a Velec-
kým v butleru, +0,24 IMP/krabice, ukazuje 
na sílu jejich dvojice a je jen otázkou času, 
kdy na Slovensku vyrostou další zkušení 
hráči. A účast na ME a MS k tomu jistě 
značně přispěje. 
 

 
� 
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ME 2008 v Pau 
– ženy 
Tomáš Fořt  
 
V kategorii žen hrálo 25 zemí a naše druž-
stvo hrálo ve složení: Erdeová – Tomčíková, 
Medlínová – Lančová, Hoderová – Janková. 
Nehrající kapitán Mašek, trenér Erde. 
 
Ženy začali také dobře a po prvním dni pře-
nocovaly na 6. místě. Pak je trochu přibrzdi-
la vysoká porážka s favorizovanou Anglií, 
ale neotřeseny pokračovaly dále.  
 
Prohra 11:19 s dalším z favoritů s Itálií ne-
vypadala tak zle, ale bohužel přímý přenos 
na BBO nezastihl některé naše ženy v nej-
lepší formě a dokumentoval, že největší síla 
dvojice, kterou jsem sledoval, byla v tomto 
zápase v rychlé hře. Možná BBO zkresluje, 
ale jevilo se mi, že karty snad ještě neležely 
na stole a již hlavní hráčka přidávala do 
prvního zdvihu. Pak bleskově odehrála něko-
lik prvních kol a konstatovala, že je to již 
bez tří a ta dlouhá barva na stole je nyní už 
mrtvá. Naštěstí šlo zřejmě o nakažlivou 
chorobu a Italky se také prezentovaly řadou 
nepochopitelných zahrání, které vzbuzovaly 
výkřiky úděsu italských komentátorů. Někte-
ré jejich fráze jsem ani nesnažil překládat, 
abych nedošel morální úhony. Bitva křečků 
o slanečka tak šťastlivě skončila jen naší 
milosrdnou prohrou. 
 

Škoda že na BBO raději nepřenášeli náš 
zápas s Libanonem. Ten skončil 25:0 v náš 
prospěch a ženy nahrály na dvaceti krabicích 
120 IMP. A v každém druhém rozdání byl 
zisk dvouciferný.  
 
Sledoval jsem na BBO pak ještě jeden zápas 
žen. Byl proti Francii a tentokrát jsem se 
soustředil na dvojici Janková – Hoderová, 
které předcházející přenášený zápas pauzo-
valy. Hrály dobře, komentátoři je chválili, 
ale proti Francouzkám se těžko dosahují 
výrazné zisky. A tak i když naše jediné dva 
vyšší zápisy vytvořily na druhém stole, při-
cházely z něj často i horší výsledky a zápas 
skončil naší vysokou porážkou 6:24, což 
Francouzsky vyneslo na první místo průběž-
ného pořadí, které již neopustily. 
 
Naše hráčky nakonec skončily na 15. místě 
z 25 družstev. Není to tragedie, ale končívaly 
také lépe. A ještě pro informaci butler. 
 
Dvojice IMP/krabice krabic 
Hoderová – Janková +0,28 320 
Erdeová – Tomčíková -0,08 320 
Lančová – Medlínová -0,56 320 
 
 
A na závěr ještě jedna zajímavost. Ženský 
tým Izraele dostal 18 VP za zápas 
s Libanonem, do kterého jako vždy jejich 
soupeřky nenastoupily. Vzhledem k tomu, že 
průměr Libanonu byl na konci turnaje 9 VP, 
tedy ještě nižší než 12, vylepšilo se na závěr 
skóre Izraele o další 3 VP. 
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Jednotlivé zápasy našeho ženského týmu: 

kolo soupeř výsledek Celk. poř. 

1. RUSSIA 12:18 12 16. 

2. IRELAND 24,5:4,5 36,5 6. 

3. CROATIA 17:13 53,5 6. 

4. Bye 18 71,5 4. 

5. GERMANY 18:12 89,5 5. 

6. NORWAY 11:19 100,5 9. 

7. AUSTRIA 21:9 121,5 6. 

8. ENGLAND 3:25 124,5 10. 

9. FINLAND 16:14 140,5 12. 

10. GREECE 18:12 158,5 11. 

11. ITALY 11:19 169,5 14. 

12. NETHERLANDS 15:15 184,5 14. 

13. HUNGARY 19:11 203,5 13. 

14. PORTUGAL 11:19 214,5 14. 

15. LEBANON 25:0 239,5 12. 

16. SWEDEN 8:22 247,5 13. 

17. ICELAND 16:14 263,5 14. 

18. SCOTLAND 15:15 278,5 15. 

19. WALES 22:8 300,5 12. 

20. ISRAEL 11:19 311,5 14. 

21. DENMARK 7:23 318,5 15. 

22. FRANCE 6:24 324,5 16. 

23. TURKEY 20:10 344,5 15. 

24. POLAND 7:23 351,5 15. 

25. SPAIN 9:21 360,5 15. 

� 

 

Blahop řejeme 
k výro čí 
Vlastimil Talpa  
 
V únoru a březnu 2008 oslavili naši přátelé 
Marta a Zdeněk Pardubovi vzácné jubileum 
– 70. narozeniny. Přejeme jim pevné zdraví a 
hodně úspěchů nejen u karetního stolu. 
 

 
 

 
� 



 13

 

Finále ligy 
2008 
Tomáš Fořt  
 
O víkendu 17.-18.5.2008 se v klubu BK 
Praha odehrály závěrečné zápasy celostátní 
ligové soutěže. Čtyři družstva bojovala o 
medaile v lize, čtyři o postup do první ligy a 
čtyři o postup do druhé. 
 
Zápasy měly být přenášeny na BBO, ale pro 
technické potíže s načítáním připravených 
rozdání a další organizační problémy nako-
nec z přenosu sešlo. To je myslím velká 
škoda a příště bychom měli přenos zabezpe-
čit nejen dobrovolníky, kteří přitom součas-
ně finále hrají. 
 

Finále 1. ligy 
Semifinálové zápasy o vítěze nejvyšší soutě-
že probíhaly na 48 rozdání ve třech šestnáct-
kách. 
 
 Přenos I. II. II. Σ 
ACOL 7 31 67 25 130 
POLABINY 0 50 20 36 106 
 
 Přenos I. II. II. Σ 
P. S. 31 50 29 13 123 
JAS 0 33 36 18 87 
 
O vyrovnanosti semifinále svědčí to, že bez 
přenosů z kvalifikace by byly výsledky 
mnohem těsnější i to, že oba poražení vyhrá-
li ve dvou třetinách ze tří. 

Ve velmi vyrovnaném finále pak zvítězil 
díky přenosu z kvalifikace ACOL a pořadí 
prvních čtyř družstev ve finále tak jen kopí-
rovalo výsledky základní části. 
 
 Přenos I. II. II. Σ 
ACOL 20 24 17 22 83 
P. S. 0 34 17 19 70 
 

 
Přeborníky republiky pro rok 2008 se tak 
stali: Josef Kurka kpt., Otakar Svoboda, 
Jana Pokorná, Zdeněk Jansa, Tomáš 
Mráz, Petr Bahník, Jan Diamant. 
 
Stříbro zůstalo P. S.: David Vozábal kpt., 
Bohumír Zajíček, Jakub Šlemr, Michal Za-
dražil, Jan Martynek ml. 
 
V boji o bronz jasně zvítězil JAS ve složení: 
Petr Hebák kpt., Jan Nosek, Milan Macura, 
Viktor Kolínský, Jaroslav Chvalina, Michal 
Kopecký. 
 
 Přenos I. Σ 
JAS 30 50 80 
Polabiny 0 20 20 
 
Bramborová medaile pak zbyla na Polabiny: 
Milan Franz kpt., Zdeněk Illa, Tomáš Fořt, 
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Jan Martynek st., Zdeněk Frabša, Vladimír 
Nulíček. 
 
Rozbory partií a efektních zahrání by si 
vyžádaly hodně času, ale na ukázku alespoň 
jednu partii, kde Honza Martynek starší v 
prvním semifinálovém zápase názorně před-
vedl, jak je třeba hrát na špici první ligy. 
 
Rozdání 16, EW v druhé, rozdával Západ. 
 ♠Q654 

♥102 
♦Q9532 
♣K6 

 

♠1087 
♥KQ87 
♦AJ6 
♣J32 

 

 

♠J2 
♥A6 
♦K107 
♣A109854 

 ♠AK93 
♥J9543 
♦84 
♣Q7 

 

 
Západ Sever Východ Jih 

Martynek Kurka Fořt Mráz 

pas pas 1♣ pas 

1♥ pas 2♣ pas 

3 BT pas pas pas 
 
Partie je na první pohled beznadějná. Je 
třeba odevzdat tref a minimálně čtyři piky. 
Ale kdo dobře sehrává, může i trochu ostřeji 
dražit.  
 
Naštěstí má Sever volbu mezi pikovým a 
károvým výnosem a ten kárový vypadá 
značně lépe. Po výnosu ♦2 se Honza zamys-

lel a pak položil ze stolu ♦7. A když Jih 
přidal ♦8, vzal Esem! Pak následovalo ♣A a 
♣10, na které přidal z ruky dvojku a trojku.  
 
Z pohledu Severu vypadá partie celkem 
pohodově. Partner má ♦J a možná i ♣J. Není 
žádný důvod měnit plán. Pokračoval tedy 
kárem, Honza odehrál svých 11 zdvihů a 
připsal 13 IMP na konto Polabin. 

Baráž o 1. ligu 
Do první celostátní ligy postupuje ZOO a 
udrželo se Callimero. 
 

Por. Tým 1 2 3 4 VP 

1. ZOO   15 14 25 54

2. CALLIMERO  15   17 20 51

3. LADIES 16 13  9 38

4. LGM 4 10 21   35

 

Baráž o 2. ligu 
Stejně tak se do druhé ligy dostane kromě 
přímého postupujícího jen jedno nové druž-
stvo SUKL a udrželo se Eso Brno. Hukot 
České Budějovice smolně spadl jen o vzá-
jemný zápas. 
 

Por. Tým 1 3 2 4 VP 

1. ESO Brno   25 15 19 59

2. SUKL 5   20 21 45

3. HUKOT 15 10   20 45

4. ZMIJE 11 9 10  30

� 
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Čarodějnice 
2008 
Eva Dítětová  
 

 
 
Sluníčko svítilo, a i když na delší posezení 
na zahrádce před hotelem to ještě úplně 
nebylo, na výlety i na zmrzlinové poháry už 
bylo úplně jarní počasí. 

 
Dopolední turnaje se hrály až na deseti sto-
lech. Odpoledne byla volná nebo probíhaly 
přednášky na téma „Jak využít výnos soupe-
ře“ a opakovací „První výnosy“. 

 
Zadávající výnosy soupeřů uměly zaujmout 

 

 
Přednášky upoutaly pozornost. 

 

 
Osvěžení po turnaji 
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Zbylo však i dost času na další aktivity, jako 
kulečník, výlety jarní přírodou, jízda na kole, 
či dokonce na kajaku. Stejně jako na minu-
lých týdnech probíhala v tělocvičně ranní 
protažení pod vedením Libušky Paříkové. 
 

 
 
Výsledky turnajů 
 
Středa večer, úvodní, 20 dvojic 
1. Petrovský, Čech 72.73 % 
2. Roninová, Sochorová 62.37 % 
3. Dítětová, Fořt 59.85 % 
4. Březinová, Ronin 59.09 % 
5. Čech Jan, Sůra 58.59 % 
 

 
Jackpotová speciálka 

Čtvrtek ráno, jackpot, 16 dvojic 
1. Petrovská, Čechová 60.20 % 
2. Dítětová E., Petrovský 59.74 % 
3. Fišer, Macek 59.09 % 
4. Kynclová, Baumann 56.75 % 
5. Vyskočilová, Sochorová 55.84 % 
    Dítětová R., Fořt 55.84 % 
 

 
 
Hlavní párový turnaj, 21 dvojic 
1. Fořt, Petrovský 64.84 
2. Damsová, Fišer 60.87 
3. Čech, Sůra 60.29 
4. Freundová, Shonová 59.71 
5. Čechovi 59.18 
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Pátek ráno, jackpot, 16 dvojic 
1. Březinová, Sůra 62.01 % 
2. Roninová, Sochorová 60.39 % 
3. Čechovi 57.14 % 
4. Damsová, Slaninová 55.52 % 
5. Fořt, Petrovský 54.55 % 

 
Vítězové pátečního jackpotu 

 
Sobota ráno, jackpot, 18 dvojic 
1. Prostecký, Čech Jar. 62.50 % 
2. Petrovská, Gucklerová 58.24 % 
3. Roninová, Čech Jan 57.95 % 
4. Paříková, Sůra 57.10 % 
5. Damsová, Fišer 56.25 % 
    Rokosová, Pick 56.25 % 

 
Před volenkou leželo na všech stolech 

sladké osvěžení 

Volenka, 21 dvojic 
1. Dítětová E., Petrovský 68.61 % 
2. Paříková, Sůra  63.33 % 
    Březinová, Sochorová 63.33 % 
4. Gucklerová, Čech Jan 55.56 % 
5. Kadlecová, Picková 54.72 % 

 
Jackpotová speciálka 

 
Neděle ráno, jackpot, 18 dvojic 
1. Petrovští 72.16 % 
2. Březinová, Roninová 65.06 % 
3. Dítětová E., Fořt 61.93 % 
4. Čechovi 61.08 % 
5. Gucklerová, Vondráčková 59.38 % 
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Pořadí nejlepších hráčů a hráček: 

 
Hráči: 

1. Petrovský Mario 183 
2. Sůra Jaroslav 148 
3. Čech Jaroslav 141 

 Fořt Tomáš 141 
5. Čech Jan 115 
6. Fišer Jiří 111 
7. Prostecký Jaroslav 59 
8. Pick Petr  55 
9. Macek Vladimír 33 

10. Ronin Michal 30 
 
Hráčky: 

1. Dítětová Eva 124 
2. Sochorová Jiřina 122 
3. Petrovská Alena  121 
4. Roninová Renata 118 
5. Čechová Květa 107 
6. Damsová Hana 106 
7. Březinová Jana 99 
8. Paříková Libuše 80 
9. Gucklerová Kateřina  76 

10. Freundová Elina 63 
 Shonová Soňa 63 

 
Nejlépe umístěnou absolventkou bridžového 

kurzu se stala Eva Rokosová (vlevo). 
 

 
Nejlépe umístěná dvojice absolventů kurzu 

v hlavním párovém turnaji. 
 
Všechny foto-
grafie i kom-
pletní výsledky 
všech soutěží 
jsou uvedené na 
internetu: 
 
http://www.bridgecz.cz/Eva/ 
slapy08čarodějnice/slapy0804v.htm 

� 
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Paul Chemla 
Tomáš Fořt  
 

Zřejmě nejznámější 
francouzský hráč 
Paul Chemla se 
narodil v lednu 
1994 v Tunisu. 
Vystudoval fran-
couzskou literaturu 
v Paříži na École 
Normale Supérieu-
re, kde také začal 
hrát bridž. Láska ke 
knihám a hudbě, 

především k opeře, mu zůstala dodnes. Je 
také znám svými doutníky, podle kterých je 
Američany přezdíván “The Cigar”. Francou-
zi mu říkají “L'Enfant Terrible“ podle jeho 
občasného arogantnějšího a expresivnějšího 
chování.  
 
Mnoho let hrával s Michelem Perronem, ale 
jeho spoluhráči byli mnozí slavní hráči, 
především Michel Lebel, Alain Levy a Omar 
Sharif, se kterým ho jako s jedním z mála 
lidí z bridžového světa pojí i osobní přátel-
ství.  
 
Sám říká, že se snaží z života využít ty pří-
jemnější chvíle a co nejdříve zapomenout na 
to špatné, a v tom mu bridž velmi pomáhá. 
Hodně riskuje, vyznává motto „Carpe Di-
em“, raduje se z výher a snaží se poučit se z 

porážek. Nikdy se neoženil, protože si příliš 
váží své nezávislosti.  
 
Jeho bridžové úspěchy by zabraly mnoho 
stránek, ale mezi ty největší patří: 
 

 1. místo na ME párů 1976 v Cannes s 
Michel Lebel. 

 1. místo na ME párů 1985 v Monte 
Carlo s Michel Perron. 

 1. místo na ME párů 1999 ve Varšavě s 
Alain Levy. 

 1. místo na Olympiádě 1980 ve Valken-
burgu. 

 1. místo na Olympiádě 1992 v Salso-
maggiore. 

 1. místo na Bermuda Bowl 1997 v 
Hammametu. 

 1. místo na ME mix týmů 1990 v Bor-
deaux. 

 1. místo na ME mix týmů 1996 v Monte 
Carlo. 

 1. místo na ME mix týmů 1998 v Aa-
chen. 

 1. místo na Transnational v 2004 v 
Istanbulu. 

 1. místo na World Masters individual 
1998 v Ajjacio.  

 
Zvítězil i v White House International Top 
Teams 1998, Yeh Bros Cup Open Teams 
2006 a Sunday Times Invitational Pairs 
1991. 
 
Byl jmenován bridžovou osobností roku 
1998. Od roku 1994 je také členem soutěžní 
komise WBF. 

� 
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Velká cena 
Metuje 
Tomáš Fořt  
 
Hlavní párový turnaj 
Letos poprvé ne v tradiční sokolovně Nové-
ho Města nad Metují, ale v sále restaurace 
U Škaldů ve Vrchovinách se odehrál předpo-
slední turnaj série Velkých cen. Výhodou 
bylo dobré jídlo přímo na místě a nevýhodou 
hluk místních fandů mistrovství Evropy ve 
fotbale, kteří sledovali večerní zápas v době 
hraní individuálu. 

 
1. místo, Kopecký – Volhejn 

Vítězná dvojice získala na Velké ceně neví-
daný výsledek, když dosáhla v obou kolech 
průměr přes 70%! To by mohlo být dobrým 
znamením před nadcházejícím mistrovským 
Evropy týmů ve francouzském Pau, kde 
budou právě Kopecký – Volhejn reprezento-
vat. 
 

 
2. místo, Fořt – Martynek 

 
Účast nebyla změnou místa nijak dotčena a 
letošních 39 dvojic na turnaji Velké ceny je 
podobný počet jako v posledních letech. 
Zúčastnila se i jedna dvojice z Polska a dva 
hráči ze Slovenska. 
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VC Nového Města nad Metují, 7.6.2008, 
39 dvojic. 
1. Kopecký – Volhejn TRU-NMM 71.53 
2. Fořt – Martynek s. PAR 58.56 
3. Kowalczyk – Mizera POL 58.01 
4. Hoderová – Baláš NMM-BKP 57.39 
5. Janková – Šlemr TRU-BKP 57.32 
6. Frabša j. – Martynek j. PAR-BKP 56.56 
7. Dudková – Bahník O. HAV-BKP 56.22 
8. Tomčíková – Nulíček BKP 55.44 
9. Dítětová – Svoboda O. BKP 55.33 
10. Pokorná – Kopřiva BKP 54.59 
 
Hezky vydražené i sehrané rozdání předved-
la v druhém kole turnaje Věra Šídlová.  
 
Rozdání 14, oba v první, rozdával Východ. 
 ♠J104 

♥J752 
♦J10752 
♣8 

 

♠AQ 
♥KQ96 
♦96 
♣AQ954 

 

 

♠K93 
♥A3 
♦AKQ843 
♣K3 

 ♠87652 
♥1084 
♦- 
♣J10762 

 

 
Šídlová, která nadražila dlouhá kára, sehrá-
vala 7 BT z Východu. Partner vynesl pik a 
po vyložení stolu jsem měl na Severu dobrý 
pocit. Kára a srdce držím já, trefy partner a v 
pikách, o kterých při dražbě nepadla ani 
zmínka, jistě soupeři mnoho zdvihů nezíska-
jí.  
 

Z pohledu hlavní hráčky, která zatím o špat-
ných rozlohách netuší, však vypadá rozdání 
optimisticky. 12 zdvihů je shora a rozpad kár 
3–2 nebo trefů 3–3 může přinést až dodateč-
ných 5 zdvihů. To ani nemluvím o dodateč-
ných šancích na J10 sec v trefech nebo srd-
cích. 
 
Věra okamžitě zkusila kára do esa, ale když 
Jih hned v prvním kole nepřiznal, začala se 
partie bortit. Šance na 3–3 v trefech náhle 
prudce poklesla. Přesto odehrála dvě kola 
trefů, ale podle předpokladu se také ukázala 
špatná rozloha.  
 
Pro průměrného hráče by se partie zdála 
ztracená, ale expert vidí, že je naopak v této 
chvíli stoprocentní. Pokud drží Jih trefy a 
Sever kára, je jedno, kdo má srdce. Ani 
jeden je neudrží. 
 
Věra tedy odehrála ještě třetí tref, pik a pře-
šla kárem do ruky, kde stáhla ještě třetí káro. 
Vznikla pětikartová koncovka: 
 ♠- 

♥J752 
♦J 
♣- 

 

♠- 
♥KQ96 
♦- 
♣9 

 

 

♠K 
♥A3 
♦84 
♣- 

 ♠- 
♥1084 
♦- 
♣J10 

 

 
Nyní zahrála pik.  
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Pokud by měl Jih čtyři srdce a tref, musel by 
se jednoho zbavit. Zde mohl odhodit tref, ale 
ze stolu šel také tref a tlak se přenesl na 
Sever a ten již musí jedno držení odhodit.  
Moc pěkně zahrané a tak jediným stínem 
rozdaní zůstalo, že jsem v něm seděl na 
Severu. 
 
V pátek 6.6.2008 se hrál Úvodní párový 
turnaj, kterého se zúčastnilo 27 dvojic. 
1. Janková – Šlemr TRU-BKP 60.10 
2. Bahníková – Bahník P. BKP 58.04 
3. Novotná H – Tichá K HER-HAV 56.89 
4. Kowalczyk – Mizera POL 56.73 
5. Haman – Pivnička BRN-BKP 55.61 
6. Krásová D. – Krása j. BKP 54.97 
7. Kopecký – Volhejn  TRU-NMM 53.27 
8. Novotný J. – Vaněk UHR-TRU 52.56 
9. Baláš – Hoderová BKP-NMM 52.53 
10. Picmausová – Picmaus TRU 51.34 
 
Letošní individuál byl poznamenaný relativ-
ně nízkou účastí ovlivněnou zřejmě jak 
atraktivitou probíhajícího ME ve fotbale, tak 
konkurencí zdejších vyhlášených restaurací 
U Drašnarů a U Řeháčků. 
 
Individuál, 7.6.2008, 16 hráčů. 
  1. Laštovička 63.19 % 
  2. Kopřiva 61.81 % 
  3. Vachtarčík 54.17 % 
  4. Tichá M. 53.47 % 
  5. Škalda 52.78 % 
      Pivnička 52.78 % 
  7. Rubač 52.08 % 
  8. Schulzová V.  49.31 % 
      Heroutová 49.31 % 
10. Volhejnová 48.61 % 

 
Vítěz individuálu, Zdeněk Lašťovička 

 
Nedělní soutěže týmů 8.6.2008 se zúčastnilo 
14 družstev. 
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1. KRT 151 
 Erdeová – Svobodová, Erde – Mašek 

 

 
2. Joudánek z Pardubiček 149 

 Martynek j. – Hoderová, Janková – Šlemr 
 

 
3. Cepísek 140 

Maňák – Kořínek, Šidlová – Pulkrab 
 
4. Mama Mia 137 

Heroutová – Tichá M., Hájek – Vachtarčík 
 
5. LGM 132 

Baláš – Tyč, Kálal – Petera 
 

 
Nejlepším hráčem se stal Jakub Šlemr. 

 
A nejlepší hráčkou Jana Janková. 

� 
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Lámejte si 
hlavu – řešení 
Tomáš Fořt  
 

Problém 1 
Rozdání ze základní části 2. ligy, jak jej 
popisuje Milan Šklíba. 
♠- 
♥AKx 
♦AKQJx 
♣A109xx 

 

 

♠Jxxx 
♥1098xx 
♦xx 
♣Jx 

Sever zahájil 1♠, Jih zvýšil na 2♠ a můj part-
ner Miloš Bahník dal kontra. Pas, já 3♥ a 
Miloš to dorazil do 4♥. Výnos přišel pik, 
který jsem snapl. Odehrál jsem ♥AK a pro-
tože na Severu bylo QJxx a jen dvě kára, tak 
jsem padl. Ruda Diblík ve vlaku přišel na to, 
že pokud nejsou kára 5–1, stačí si trumfnout 
jen jednou a začít hrát kára. Obránci si pak 
mohou udělat jen 3 trumfy. 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 

♠2 
 

 
♠AJ10876 

Záleží na tom, kolik potřebujete získat zdvi-
hů. Když musíte získat 5 zdvihů, je největší 
šance zahrát do desítky. Na 5 zdvihů máte o 
trochu více než 10%. Pokud vám stačí jen 4 
zdvihy, je větší šance hrát do 8. Na 4 nebo 5 
zdvihů máte pak šanci 78%. � 

 

Licita ční 
sout ěž 
Tomáš Fořt  
 
Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží 
přirozeně na základě Standard American, 
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné 
bloky. 
 
 

Problém 1 
Oba v druhé, rozdával Sever, páry. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♥*) pas ? 
 Jih:   ♠AQ8764   ♥J1084   ♦85   ♣Q 
*) 4list, 12–20 
 
 

Problém 2 
NS v druhé, rozdával Východ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

  pas 1♠ 

2♣ 2♥ pas ? 
 Jih:   ♠AQ108764   ♥AQ10   ♦-   ♣Q72 
 
 

Problém 3 
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

1 BT*) pas pas ? 
 Jih:   ♠AQ97   ♥J98652   ♦5   ♣53 
*) 15–17 
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Odpovědi: 
Problém    

Vozábal 1♠ 3♣ 2♣ 

Pěkný 1♠ 4♦ 2♥ 

Kopecký 1♠ 4♠ 2♣ 

Čtenáři 1♠ 3♣ pas 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
1♠. V podobných případech jsem zastáncem 
co nejpopisnější dražby, aby se partner pří-
padně mohl dobře rozhodovat, zdali jsou 
jeho body užitečné či nikoliv. Začít s tímto 
listem na čtvrté J10 masivně fitovat srdce a 
nezmínit se přitom o šestém AQ v pikách 
považuji za malý bridžový zločin. 

Pavel Pěkný: 
1♠. Volím ukázání piků, i kdybych měl k 
dispozici "slabšího" splintera, protože za 
výraznější rys tohoto listu považuji pikovou 
barvu než trefovou krátkost. Proti splinteru 
hovoří i to, že je to singl figura. 

Michal Kopecký: 
1♠. Zjistím jaký typ listu partner má a pak se 
uvidí. 

Čtenáři: 
Ve skutečné partii z MS mixů bylo jedno, co 
hráč zvolí, šlo uhrát jak 5♥ tak 5♠. Odpoví-
dající experti ale jednoznačně ukázali, že 
dávají přednost popsání listu před rychlým 
ukázáním fitu, zvláště, když nehrozí, že 
soupeři najdou drahou shodu. Čtenáři s nimi 
byly zajedno a volili 1♠ v 62%  

Problém 2 

David Vozábal: 
3♣. Bohužel není uvedeno, zda jsou 2♥ for-
sing nebo ne, to dost ovlivňuje situaci. 
Správně může být hrát 4♥, ale pokud má 
partner jen 5list a hromadu kár, tak jsou 
správnější 4♠. Každopádně řeknu zatím 3♣, 
aby partner popsal list. Pokud zopakuje 
srdce, mám vyhráno, dražím 4♥, pokud řek-
ne očekávaná 3♦, asi řeknu 3♠ (což je forsing 
– proložil jsem to soupeřovou barvou) a na 
jakoukoli hlášku partnera jinou než 4♠ řeknu 
4♥. 

Pavel Pěkný: 
4♦. Ať jsou 2♥ forsing nebo ne, tak jsem pro 
splintera 4♦. Určitě bych měl rád na splintera 
i čtvrtý trumf, ale co se dá dělat, když ostatní 
možnosti jsou asi horší. 

Michal Kopecký: 
Pokud nejsou 2♥ forcing, pak asi řeknu 4♠ a 
nebudu nic vymýšlet. Radši budu hrát horší 
manš než žádnou. Pokud je hrajeme jako 
forcing na jedno kolo, řeknu 3♠. Radši budu 
totiž hrát na trumfy 7-2 (7-1) než 5–3, aby se 
nestalo, že můj list udělá do 4♥ jen pikové 
eso. 

Čtenáři: 
Tentokrát jsme volili ze dvou dobrých mož-
ností. Je jistě příjemné prosazovat vlastní 
sedmibarvu vedenou AQ10 a podpořit part-
nera také s AQ10 také není k zahození. 
 
Australští experti volili nejčastěji 3♠ nebo 4♦ 
ve 28% a ještě 3♣ u nich získaly 17%. 3♣ 
zato získaly nejvíce u australských čtenářů, 
až 30%. Za nimi následovaly 3♠ s 25%. 
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Podobná situace byla i u nás jak experti, tak 
čtenáři pokrývali široké spektrum hlášek. 
U našich čtenářů získaly nejvíce také 3♣, ale 
jen s 23% 
 
Zde je celé rozdání. 
 ♠J9 

♥K87654 
♦A942 
♣4 

 

♠K3 
♥- 
♦Q10865 
♣AKJ953 

 

 

♠52 
♥J932 
♦KJ73 
♣1086 

 ♠AQ108764 
♥AQ10 
♦- 
♣Q72 

 

 
Kate McCallum, vítězka z MS ve Veroně, 
zvolila 4♦ - splinter, který vedl k smolnému 
slemu bez dvou. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
2♣. Bodů moc nemám, ale rozlohu pěknou. 
S disciplinovaným partnerem by se nemělo 
stát, že se dostaneme do blbosti. Pasovat 
1 NT jsou vyhozené body. 

Pavel Pěkný: 
2♥. Protože postupů v obraně proti zahájení 
1 BT je mnoho, tak zde půjde více o rozhod-
nutí, zda ukázat jednobarevný list nebo 
dvoubarevný list, případně, zda vůbec dražit. 
V páráku budu dražit na 100% a v týmech se 
rozhodnu podle dalších okolností, ale častěji 
budu určitě dražit než pasovat. Jestli mohu 

ukázat obě drahé a delší srdce, tak mám 
vyhráno a použiji takovou hlášku. V meto-
dách, které používám, takovou hlášku ne-
mám a volím jednobarevný srdcový zásah, 
přestože jsou srdce takhle nekvalitní. Hrát v 
pikách bude dobře opravdu jen proti 4+listu, 
protože jinak mě soupeři brzy zkrátí a bude 
zle. 

Michal Kopecký: 
2♣, Landy, alespoň 4–4 na drahých. Sice z 
toho reopenu moc velkou radost nemám a 
trochu se bojím, že dostanu za uši, ale 1 BT 
nechci nechat soupeře hrát. Když budu mít 
figury v 6listu, tak možná zasáhnu jednoba-
revně. 

Čtenáři: 
V praxi přicházejí do úvahy jen tři varianty: 
pas, 2♣ (nebo jiná hláška ukazující obě dra-
hé) a 2♥. Australští experti dávali přednost 
2♥ v 56% a 2♣ ve 44%. Zajímavé, že z 
mnoha expertů nezvolil pas ani jediný. Aus-
tralští čtenáři rozdělili své sympatie mezi 
tyto hlášky téměř rovnoměrně. 2♣ - 39%, 
pas – 33% a 2♥ - 28%. To, že experti na 
rozdíl od čtenářů pas zavrhli téměř automa-
ticky, by mělo vést konzervativnější čtenáře 
jak u nás tak v Austrálii k většímu používání 
reopenů, jenž patří mezi jednu z nejsilnějších 
zbraní expertů. 
 
U nás volili čtenáři také a ž zbytečně často 
pas v 31%, těsně následovaný 2♥. Ukázání 
dvoubarevného listu pak již na rozdíl od 
expertů volilo méně hráčů. Ale metod je 
opravdu hodně. Slovenský reprezentant 
Karol Lohay píše: „Pokiaľ hráme Cappeleti-
ho tak 2♦.“ 
� 
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První malá 
dobrodružství  
Eva Dítětová  
 

Také začínáte a 
zažíváte svá první 
malá dobrodružství 
u bridžových stolů? 
Pak je tato rubrika 
určena právě Vám. 
Pozor! Pokročilým 
hráčům vstup povo-

len pouze na vlastní nebezpečí. 
 

Dary od soupeřů s díky přijímejte 
Moje dnešní partie je z pražské skupinovky: 
 

Roz. Východ, 
oba v první 

♠9 
♥72 
♦AK10985 
♣K642 

 

♠K4 
♥KJ1096 
♦J4 
♣Q875  

♠AQ8632 
♥AQ4 
♦76 
♣103 

 ♠J1075 
♥853 
♦Q32 
♣AJ9 

 

 
Východ Jih Západ Sever 

1♠ pas 2♥ pas 
3♥ pas 4♥ pas 
pas pas pas  

Protože máme s partnerkou trochu ostřejší 
styl licitace, dostaly jsme se do beznadějné-
ho závazku 4 srdce. Soupeři mají ke stažení 
seshora dva kárové a dva trefové zdvihy.  
 
Ale protože nás kartibůh má rád, našeptal 
soupeři na výnose, aby vynesl devítku piko-
vou. Tento výnos singlem se sice na první 
pohled může zdát atraktivní, ale vzhledem k 
tomu, že piky jsme licitovaly, je lepší zvolit 
aktivní výnos esem károvým, v nelicitované 
barvě, kde je možné získat rychlé zdvihy.  
 
I když původně byla partie zcela beznadějná, 
po tomto výnosu již máme velikou šanci na 
splnění. Stačí nám už jen, aby trumfy se 
dělily u soupeřů 3–2 a pokud je výnos piko-
vou devítkou singl, tak potřebujeme, aby 
Sever měl jen dva trumfy. Ale proti původně 
zoufalému závazku jsme na tom nyní mno-
hem lépe. Jen musíme této šance využít.  
 
Vezmeme pikovou devítku v ruce králem. 
Poté dvakrát trumfneme tak, abychom si na 
stole nechali eso srdcové, a zahrajeme pik do 
esa. Pokud Sever ještě má pik, bude muset 
přidat. Pokud Sever již pik nemá, naší šancí 
je, že nemá ani trumf.  
 
A protože kartibůh v této partii nad námi 
drží ochrannou ruku, máme štěstí. Sever sice 
pik nemá, ale nemá ani trumf. Nyní hrajeme 
ze stolu malý pik, Jih přidává a přebíjíme 
v ruce trumfem. Hrajeme trumf na stůl do 
esa. Nyní již máme vypracované piky, hra-
jeme je ze stolu seshora a na tři piky zahazu-
jeme obě ztrátová kára a jeden tref. Splněno 
akorát! 
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Pokud hrajete závazek, ať už je jakkoliv 
beznadějný, dokud opravdu nespadnete, 
neztrácejte naději. Karty nejsou skleněné a 
soupeři to někdy mohou zkazit a pomoci 
vám. Nepřemýšlejte při sehrávce o tom, co 
partner zkazil v licitaci nebo co jste měli 
licitovat jinak. Při sehrávce se soustřeďte jen 
na svou hru a na kombinaci karet, která by 
pro vás mohla být příznivá a umožnit vám 
splnění. A na tuto kombinaci to zkuste za-
hrát. Ne vždy to vyjde, ale kdo nic nezkusí, 
prohrává už tím, že se neodvážil.  
� 
 
 

 
Odposlechnuto  
Eva Dítětová  
 
• V pražské skupinové A: „Celý večer nedo-

stávám žádné body, a když konečně dosta-
nu 21 bodů, spadnu desetkrát.“ 

• Chris Dixon, letošní hráč anglického seni-
orského týmu na ME v Pau, naposledy re-
prezentoval Anglii za open v roce 1971. 
Měl tedy 37 let přestávku a pokoušel se v 
Pau zjistit, zda se jedná o světový rekord. 
Zdá se, že ano, protože jediným dalším 
kandidátem je Henry Mansell z Jižní Afri-
ky, který se pokusil překonat rekord tvrze-
ním, že jeho první účast na mistrovství 
světa nastala, když jeho matka reprezento-
vala v roce 1950 a byla již v pokročilém 
stádiu těhotenství.  

• Komentář v bridžorámě mistrovství Evro-
py, když hráč nechal sehrávat závazek na 

prvním stupni a nereopenoval: „Možná na 
něj někdo mířil nabitou puškou.“  

• Partner vyrobí v individuálu nulu a utěšu-
je: „Neboj se, stejné nuly zařídím i ostat-
ním.“ 

� 
 
 

Lámejte si 
hlavu 
Tomáš Fořt  
 

Problém 1 
Rozdání ze základní části 2. ligy, jak jej 
popisuje Milan Šklíba. 
 
♠- 
♥AKx 
♦AKQJx 
♣A109xx 

 

 

♠Jxxx 
♥1098xx 
♦xx 
♣Jx 

 
Sever zahájil 1♠, Jih zvýšil na 2♠ a můj part-
ner Miloš Bahník dal kontra. Pas, já 3♥ a 
Miloš to dorazil do 4♥. Výnos přišel pik. Jak 
budete sehrávat? 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠2 
 

 
♠AJ10876 

 
� 


