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ME 2008 v Pau 
- open, 2. část 
Tomáš Fořt  
 

 
 
Finálová skupina již neobsahovala žádná 
slabá družstva a každý den byl samá dřina. 
Bojovalo se o 6 evropských postupových 
míst na Bermuda Bowl v Sao Paulu. 
V úvodním zápase jsme oplatili Izraeli mír-
nou porážku z kvalifikace.  
 

 

Rozdání 20 nabídlo příležitost získat důležité 
body, ale ani jeden z českých týmů jí nevyu-
žil. 
 
Rozdání 20, EW v druhé, rozdával W. 
 ♠K62 

♥J73 
♦AQ10765 
♣J 

 

♠AQJ 
♥542 
♦KJ 
♣Q10764 

 

 

♠754 
♥A96 
♦98 
♣AK953 

 ♠10983 
♥KQ108 
♦432 
♣82 

 

 
Prakticky na všech stolech se hrávaly 3 BT 
ze Západu, poté co Sever zasáhl do dražby 
v pořadí káry a sám si je také vynesl. Většina 
hráčů v open 3 BT splnila, v ženách jen 
čtyřech stolech a senioři hráli jen 16 rozdání, 
takže na dvacítku vůbec nedošlo. Ti co padli, 
zahráli prostě co nejdříve pikový impas 
a snažili se tak zřejmě splnit +1. 
 
Vítek Volhejn porazil soupeře účinným 
srdcovým výnosem, který nikdo z hráčů na 
Západě proti BT nenašel. Ti pak partii ne-
zvládli a spadli dokonce 4 krát za 400. 
 
V bridžorámě však Poláci proti Italům vzali 
kárového krále, stáhli trefy a srdcové eso 
a Sever byl v problémech. Bocchi si nechal 
kára a druhého krále v pikách, ale Skrzyp-
czak jej káry vpustil. Proti Lauriovi si zase 
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Jagniewski osingloval pikového krále, ale 
Lauria jej dopočítal a splnil dokonce +1. 
 
V druhém kole jsme opět nastoupili v pří-
mém internetovém přenosu na BBO tento-
krát proti aktuálním mistrům světa Norům. 
Seveřané zahráli na úrovni a naopak několik 
našich drobných i větších nedorozumění, 
plynoucích možná i z únavy po skvělé hře 
minulých dní, znamenalo až příliš krutou 
porážku 3:25. Večer jsme pak měli pauzu. 
 
Rozdání 12, NS v druhé, rozdával Západ. 
 ♠942 

♥A10 
♦K653 
♣8752 

 

♠7 
♥Q64 
♦Q74 
♣AKQ1063 

 

 

♠KJ853 
♥953 
♦AJ9 
♣J4 

 ♠AQ106 
♥KJ872 
♦1082 
♣9 

 

Co vše Norům vycházelo je vidět i na tomto 
rozdání.  
 

Západ Sever Východ Jih 
Vozábal Lindqvist Šlemr Brogeland 
1♣ pas 1♠ pas 
2♣ pas 2♦ pas 
3♣ pas pas 3♥ 
kontra pas pas pas 

 
Nevím, kdo z nás by v druhé proti první na 
třetím stupni, když soupeři ukázali převahu 

bodů a nenašli výrazný fit, dal takové reopen 
3♥. Ale Boye Brogeland, v Norsku přezdí-
vaný Bridžová Bomba, nenechá soupeře jej 
tak sehrávat.  
 

 
Boye Brogeland 

 
David okontroval a vynesl dvě kola trefů, do 
kterých Jakub přidal 4 a J. Hlavní hráč nyní 
vidí celkem přesně rozlohy. Západ má šest 
trefů a zřejmě jen tři srdce. Se čtyřlistem 
srdcovým by asi volil 2♥ místo 3♣. Zahrál 
tedy srdce do desítky. Když desítka držela, 
odolal pokušení zaimpasovat hned piky, 
vrátit se na stůl srdcem a opakovat pikový 
impas.  
 
Obava se pikového snapu byla oprávněná, 
takže raději napřed odehrál srdcové eso 
a teprve pak pokračoval pikovou devítkou na 
impas. Jakub správně pokryl klukem a hlavní 
hráč vzal dámou.  
 
Nyní Brogeland dotrumfoval, ale pokud 
nesedí kárový král, nemusí být na stůl již 
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žádný přechod na opakování pikového impa-
su.  
 
 ♠42 

♥- 
♦K653 
♣8 

 

♠- 
♥- 
♦Q74 
♣Q1063 

 

 

♠K853 
♥- 
♦AJ9 
♣- 

 ♠A106 
♥J 
♦1082 
♣- 

 

 
Následoval klíčové zahrání ♦8. Tu vzal Ja-
kub devítkou, ale nemá co vrátit. Zvolil pik. 
Brogeland vzal ♠10, skvízl Davida posled-
ním trumfem, takže ten musel odhodit od-
chodový pik. Nyní přišlo druhé vpuštění, 
tentokrát pikem a Jakub musel naopak vy-
nést od kárového esa. Svoje, -730 a 13 IMP 
pro soupeře. 
 
Tak tohle rozdání mělo všechny ingredience. 
Odvážná dražební akce, skvíz, vpuštění káry, 
aby soupeř musel vynést piky a pak naopak 
vpuštění pikou, aby soupeř musel vynést 
káro. 
 
Druhý den jsme ráno prohráli s Dány 14:16, 
odpoledne porazili Portugalsko 16:14 a večer 
nás v bridžorámě před televizními kamerami 
čekal další z favoritů – Bulhaři. Naši však 
odehráli další vynikající zápas, ve kterém 
své soupeře porazili 21:9. 
 

Hned na začátek sice naši společně s polovi-
nou dalších týmů vydražili správný leč 
smolný slem na expas, který naneštěstí nese-
děl, ale pak se již zápas odehrával v jejich 
režii.  
 
Největší zisk 13 IMP jsme dosáhli v rozdání 
9, kde Jakub Šlemr na rozdíl od svých sou-
peřů splnil těžké 4♥, které Kurka – Mráz na 
druhém stole po stejném výnosu porazili 
dokonce dvakrát. 
 
Rozdání 9, EW v druhé, rozdával N. 
 ♠864 

♥A43 
♦85 
♣K8743 

 

♠AKQ1053 
♥K96 
♦- 
♣10652 

 

 

♠- 
♥Q10872 
♦KQ743 
♣AJ9 

 ♠J972 
♥J5 
♦AJ10962 
♣Q 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Vozábal Isporski Šlemr Kovatchev 
 pas 1♥ 1 BT 
kontra rekontra pas 2♦ 
4♦ pas 4♥ pas… 

 
1 BT ukazoval čtyři piky a levný pětilist. 
Rekontra pak výzvu k ukázání levné. 
 
Jih vynesl ♣Q. Jakub vzal esem a zahrál ♦K, 
kterého Jih pokryl esem a Jakub na stole 
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přebil. Pak na dva piky shodil obě trefy a na 
třetí ještě káro. Hlavní hráč zahrál ještě čtvr-
tý pik, který přebil, ale Sever zahodil své 
poslední káro. Jakub se přesto pokusil ode-
hrát ♦Q, ale Sever jí přebil trumfem. 
 
 ♠- 

♥A4 
♦- 
♣K874 

 

♠105 
♥K9 
♦- 
♣106 

 

 

♠- 
♥Q1087 
♦74 
♣- 

 ♠- 
♥J5 
♦J1096 
♣- 

 

 
Obrana tak získala svůj první zdvih, ale 
partie je stále značně nepřehledná. Naštěstí 
pro Jakuba se Sever zkrátil od tří trumfů 
a nemůže trumfovat. Zahrál tedy malý tref. 
 

 
Jakub Šlemr 

 

Jakub snapnul sedmičkou a Jih přesnapnul 
klukem. A opět nemohl trumfnout, když na 
stole hrozí dvě velké piky. Zahrál tedy káro, 
které Jakub přebil ♥9. Sever po dlouhém 
přemýšlení propustil, ale Jakub hraje křížem 
a odevzdává již jen ♥A. 
 
V úterý se pak hrály jen dva zápasy a u nás 
šlo o tématický slovanský den, ráno Rusko 
a odpoledne Polsko. S Rusy jsme prohráli 
6:24, ale s Poláky si naši spravili chuť a po-
razili je 19:11. 
 

 
 
Ve středu pak přišlo Švédsko 16:14, Eston-
sko 17:13 a večer opět na BBO Francie. 
A další vítězství 17:13 se silným soupeřem. 
Je vidět, že náš tým může hrát vyrovnaný 
zápas s kýmkoliv z evropské špičky. 
 
V následujícím rozdání vydražili Kurka – 
Mráz velký slem, na který na žádném dalším 
stole na mistrovství ostatní hráči ani nepo-
mysleli. 

 6 

Rozdání 14, oba v první, rozdával Východ. 
 
 ♠A9764 

♥A76 
♦87 
♣AK7 

 

♠QJ85 
♥J10853 
♦96 
♣92 

 

 

♠103 
♥Q4 
♦KJ105432 
♣85 

 ♠K2 
♥K92 
♦AQ 
♣QJ10643 

 

 
Otevřená: 

Západ Sever Východ Jih 
Levy Kurka Mouiel Mráz 
  pas 1♣ 
pas 1♠ 2♦ 3♣ 
pas 3♦ pas 3 BT 
pas 4♣ pas 4♦ 
pas 4♥ pas 4 BT 
pas 5♦ pas 5♥ 
pas 6♦ pas 7♣ 
pas pas pas  

 
Mouiel svým károvým zásahem udělal vše 
pro to, aby Mrázovi ukázal, že kára sedí, 
aniž by soupeřům příliš zkomplikoval draž-
bu. Po výnosu ♦9 nebyl problém, Tomáš 
Mráz vytrumfoval ve dvou kolech a pak 
vypracoval pátý pik. 13 zdvihů a +1440. 
 

Zavřená: 
Západ Sever Východ Jih 
Vozábal Bompis Šlemr Quantin 
  3♦ 3 BT 
pas 6 BT pas…  

 
V zavřené Šlemr ostře zahájil a soupeři pak 
už nenašli trefy. Velký slem v BT sice také 
vychází na skvíz v drahých barvách, ale jeho 
teoretické šance jsou minimální. Pro Quanti-
na je sice takový skvízek jako slupnou mali-
nu, ale i tak z rozdání nedostal více než 
1020. A český tým připsal důležitých 9 IMP. 
 

 
Zápas s Itálií v bridžorámě 

 
Zápas s Itálií, která hrála již jen na dvě nej-
silnější dvojice, byl ovlivněn vysokou ztrá-
tou v hned první partii, která nás stála 
16 IMP a mohla přinést dokonce zisk, kdyby 
nedošlo k rozdílnému pochopení významu 
sekvence 
1♦ kontra 4♣,  
kterou si každý náš hráč vysvětlil jinak. 
Zápas nakonec dopadl 7:23.  
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Diskuse po zápase 

 
Téměř vše jsme ale dostali zpět v odpoled-
ním zápase s Islandem, který jsme vyhráli 
21:9. 
 

 
Počítání po zápase s Islandem 

 
S Anglií jsme večer sice prohráli 7:23, ale 
stejně jsme zůstali před ní.  
 
Předposlední den jsme ráno remizovali 
s Holandskem. 

 
Vozábal – Šlemr proti Hackettům 

 
Odpolední zápas s Německem opět přenášela 
BBO. Dlouho jsme se drželi, ale 34 IMP 
ztracených ve třech z pěti posledních partií 
udělalo své a tak jinak hezký zápas skončil 
vítězstvím Němců, kterým se v poslední 
době bridžově nadmíru daří. Prohra 8:22 nás 
tak posunula na 14. místo ve skupině a Něm-
ce vynesla na druhé. 
 
V následujícím rozdání oba týmy vydražili 
3 BT po jednoduché dražbě 1 BT – 3 BT. 
 
Rozdání 8, oba v první rozdával Západ. 
 ♠AKQ10 

♥1098 
♦A853 
♣92 

 

♠5 
♥K653 
♦J9642 
♣KQ6 

 

 

♠J98764 
♥QJ4 
♦Q7 
♣73 

 ♠32 
♥A72 
♦K10 
♣AJ10854 
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Volhejn dostal potěšující výnos ♠7. Zahrál 
nesedící trefový impas a Západ přešel na 
srdce. Volhejn vzal třetí kolo a vidí čtyři 
pikové, jeden srdcový, dva kárové a jeden 
trefový zdvih. Tedy chybí jen jeden. Nesna-
žil se proto na opakovaný trefový impas 
splnit spoustu zdvihů, ale stáhl napřed piky. 
Před poslední pikou nastala situace: 
 
 ♠Q 

♥- 
♦A853 
♣2 

 

♠- 
♥K 
♦J96 
♣K6 

 

 

♠J98 
♥- 
♦Q4 
♣7 

 ♠- 
♥- 
♦K10 
♣AJ108 

 

 
Na odehranou ♠Q zahodil ze stolu káro a 
Západ je v bezvýchodné situaci. Po zahozené 
srdce následuje vpuštění kárem, po zahození 
trefu dohrání na trefy. Zbavil se káry, ale 
Volhejn pak dohrál partii na ně. Naneštěstí 
na druhém stole probíhala partie naprosto 
stejně a byla tedy remízová. To se ve finále 
mistrovství Evropy stává. Když sehrajete 
skvělé rozdání, jen to znamená, že neztratíte 
spousty bodů. 
 
V předposledním zápase už možná docháze-
ly síly a tak jsme stejně jako v základní sku-
pině prohráli s Tureckem, tentokrát ale vyso-
ce 6:24.  
 

V neděli proběhl již jen jeden závěrečný 
zápas s Lotyšskem 19:11 a to znamena, že 
náš, podle mého názoru úspěšný tým, skon-
čil ve finálové skupině celkově na 13. místě. 
 
Pokud jsem stíhal, sledoval jsem přenosy na 
BBO. A přenosy našich týmů byly často 
velice dramatické a pro mě mnohem zajíma-
vější a poučnější než přenosy z mistrovství 
ve fotbale, kde náš tým již dávno vypadl. 
 

 
 
Fandil jsem a radoval se z každého našeho 
úspěšného zahrání. A hlavně jsem měl letos 
dojem, že náš open tým hraje naprosto srov-
natelně s ostatními účastníky finále. Ostatně 
ani butler finále nedopadl nijak špatně 
a záporný výsledek poslední dvojice mi 
z pohledu na BBO připadal spíše jako důsle-
dek dražebních nedorozumění než chyb 
techniky. Ty sice stojí stejně cenné IMP, ale 
do budoucnosti je lze mnohem snadněji 
napravit. Ale kapitán jistě vydá zprávu mno-
hem objektivnější. 
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Dvojice IMP/krabice krabic 
Kurka – Mráz +0,35 240 
Volhejn – Kopecký -0,22 260 
Vozábal – Šlemr -0,77 180 
 
A ještě celková tabulka našich zápasů ve 
finále open: 
 

Kolo Soupeř Výsl. Cel. Po. 

1. ISRAEL 17:13 17 6. 

2. NORWAY 3:25 20 15. 

3. DENMARK 14:16 36 15. 

4. PORTUGAL 16:14 52 14. 

5. BULGARIA 21:9 73 10. 

6. RUSSIA 6:24 79 13. 

7. POLAND 19:11 98 13. 

8. SWEDEN 16:14 114 12. 

9. ESTONIA 17:13 131 11. 

10. FRANCE 17:13 148 10. 

11. ITALY 7:23 155 12. 

12. ICELAND 21:9 176 11. 

13. ENGLAND 7:23 183 13. 

14. NETHERLANDS 15:15 198 13. 

15. GERMANY 8:22 206 14. 

16. TURKEY 6:24 312 15. 

17. LATVIA    

� 

 

ME Pau ženy - 
pohled kou če 
Alexander Erde  
 

Francie - Pau 19. – 27. června 2008 
Bylo přihlášeno 25 zemí, takže nás čekalo 24 
zápasů. Sestava České republiky byla: Jana 
Erdeová - Zdena Tomčíková, Milena Lančo-
vá - Blanka Medlínová, Jana Janková - Pavla 
Hoderová. Nehrající kapitán Jiří Mašek 
a kouč Alexandr Erde. Naposledy jsme hrály 
na ME v roce 2004. Tehdy jsme skončily 
z 21 týmů na 15. místě. Tým hrál tehdy 
v sestavě: Pokorná-Svobodová, Lančová-
Medlínová, Erdeová-Hnátová. 
 
Letošní historie 25 kol byla: 11 vítězství, 11 
porážek, 2 remízy, (1x bye). Celkově jsme se 
umístili na 15. místě, ale na desátou příčku 
jsme měly propastnou mezeru 55 bodů. 
S týmy, které se umístily do desátého místa, 
jsme si nevěděly rady: 8 porážek, 1 remíza, 1 
vítězství. Z favoritů jsme porazili pouze 
Němky. Zato na posledních pět týmů jsme 
udělaly 110 bodů. 
 

Datum/Soupeř/Hráli VP/IMP VP/Poř.

1.

Čtvrtek 19.6.2008 
Rusko 
Erdeová – Tomčíková 
Janková - Hoderová 

12 : 18 
(35 : 51) 

12
16.

2.
Irsko 
Erdeová – Tomčíková 
Lančová - Medlínová 

24,5 : 4,5 
(59: 9) 

36,5
6.
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3.
Chorvatsko 
Lančová – Medlínová 
Janková - Hoderová 

17 : 13 
(56 : 47) 

53,5
6.

4.
Pátek 20.6.2008 
Bye 

18 : 0 
 

71,5
4.

5.
Německo 
Erdeová – Tomčíková 
Lančová – Medlínová 

18 : 12 
(42 : 27) 

89,5
5.

6.
Norsko 
Lančová – Medlínová 
Janková - Hoderová 

11 : 19 
(39 : 57) 

100,5
9.

7.

Sobota 21.6.2008 
Rakousko 
Erdeová – Tomčíková 
Janková - Hoderová 

21 : 9 
(54 : 23) 

121,5
6.

8.
Anglie 
Lančová – Medlínová 
Erdeová – Tomčíková 

3 : 25 
(15 : 78) 

124,5
10.

9.

Neděle 22.6.2008 
Finsko 
Janková - Hoderová 
Lančová – Medlínová 

16 : 14 
(34 : 28) 

140,5
12.

10.
Řecko 
Janková - Hoderová 
Erdeová – Tomčíková 

18 : 12 
(40 : 26) 

158,5
11.

11.
Itálie 
Erdeová – Tomčíková 
Lančová – Medlínová 

11 : 19 
(31 : 52) 

169,5
14.

12.

Pondělí 23.6.2008 
Holandsko 
Janková - Hoderová 
Erdeová – Tomčíková 

15 : 15 
(39 : 40) 

184,5
14.

13.
Maďarsko 
Erdeová – Tomčíková 
Lančová – Medlínová 

19 : 11 
(42 : 21) 

203,5
13.

14.
Portugalsko 
Lančová – Medlínová 
Janková – Hoderová 

11 : 19 
(32 : 51) 

214,5
14.

15.

Úterý 24.6.2008 
Libanon 
Erdeová – Tomčíková 
Janková - Hoderová 

25 : 0 
(120 : 26) 

239,5
12.

16.
Švédsko 
Lančová – Medlínová 
Janková - Hoderová 

8 : 22 
(21 : 57) 

247,5
13.

17.

Středa 25.6.2008 
Island 
Erdeová – Tomčíková 
Janková – Hoderová 

16 : 14 
(39 : 34) 

263,5
14.

18.
Skotsko 
Lančová – Medlínová 
Janková - Hoderová 

15 : 15 
(46 : 48) 

278,5
14.

19.
Wales 
Erdeová – Tomčíková 
Lančová – Medlínová 

22 : 8 
(55 : 23) 

300,5
12.

20.

Čtvrtek 26.6.2008 
Israel 
Lančová – Medlínová 
Janková - Hoderová 

11 : 19 
(8 : 29) 

311,5
14.

21.
Dánsko 
Lančová – Medlínová 
Erdeová - Tomčíková 

7 : 23 
(18 : 55) 

318,5
15.

22.
Francie 
Erdeová – Tomčíková 
Janková - Hoderová 

6 : 24 
(19 : 63) 

324,5
16.

23.

Pátek 27.6.2008 
Turecko 
Erdeová – Tomčíková 
Janková - Hoderová 

20 : 10 
(40 : 15) 

344,5
15.

24.
Polsko 
Janková – Hoderová 
Lančová - Medlínová 

7 : 23 
(23 : 62) 

351,5
15.

25.
Španělsko 
Erdeová – Tomčíková 
Lančová – Medlínová 

9 : 21 
(26 : 54) 

360,5
15.
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Sledoval jsem hru nejlepších ženských týmů, 
neviděl jsem nic ohromujícího, čím by pře-
hrály náš tým. Jejich hru však provázela 
preciznost, nepouštěly se do žádných licitač-
ních bojů. Věřily svému systému, důvěřova-
ly dražbě i markám partnerek a nenechaly se 
ničím vyvést z míry. Nedávaly na intuici, ale 
na logiku. Hrály s maximálním soustředěním 
a s minimálním počtem chyb. 
 
Toho všeho se nedostávalo našemu týmu. 
Přičetl bych na vrub nervozitě, že se padalo 
ze závazků, které se měly splnit. Jestliže 
v obraně stáhla jedna hráčka zdvihy a poslala 
partnerku pro porážející, ta si jej často ne-
vzala. Našel-li se expertní výnos, obyčejně 
hráčka nevěřila žádným přednostem, dala na 
svou intuici, cosi zahrála a závazek byl spl-
něn. 
 
Věřím, že v klubu by drtivá většina těchto 
partií byla splněna a soupeřkám jejich zá-
vazky naopak poraženy. Výsledky mohly 
vypadat jinak. Nervozitu hráček, která kaž-
dým dnem rostla, se po celou dobu nepodaři-
lo vymýtit. Paradoxně nejlépe se s mistrov-
stvím vyrovnaly Jana s Pavlou. Proto byly 
po 16. kole v Butlerovi dokonce na sedmém 
místě! Dobrý systém a jeho znalost jim při-
nesla mnoho kladných bodů. 
 
V závěru mistrovství jako by nám došly síly. 
V posledních dvou dnech jsme uhrály v šesti 
zápasech jen 60 bodů. Na druhou stranu, ani 
po odstranění chyb bychom o moc lepší 
místo na mistrovství zřejmě neobsadily. 
 

Co chybí našemu ženskému bridži? Výuka, 
tedy instruktoři. Máme je vůbec? A mají 
naše ženy čas, strávit dlouhé hodiny nad 
teoriemi? Na to si musí odpovědět sami.  
 
Nemá cenu se zabývat rozdáními, která 
dopadla špatně. Ty jsme si rozebraly přímo 
v Pau. Věřím, že jste spíše zvědavi nato, co 
se povedlo, kde jsme měli šťastnější rozhod-
nutí než soupeřky. Taková zahrání jsme 
samozřejmě měli, zas tak špatně, jak by 
mohlo z článku vyplynout, to s naší hrou 
nevypadalo. Mylnému dojmu o naší hře jste 
mohly podlehnout, když jsme hrály na BBO. 
Hrály jsme zde celkem třikrát. Vítězně proti 
Němkám, ale dvě utkání se prostě nevyved-
la. V těch zápasech jsme hrály pod své mož-
nosti. Víc jak polovinu zápasu jsme s Fran-
couzkami držely krok, ale pak bylo všechno 
špatně. Připomínám, že Francouzky obhájily 
titul. Ani s Italkami to nevypadalo zle, ale 
udolaly nás a v závěrečných kolech získaly 
stříbrné medaile.  
 
Rusko – Board 18, zisk 16 IMP 
 ♠Q8 

♥A109842 
♦2 
♣KQ109 

 

♠103 
♥J753 
♦KQ983 
♣J8 

 

 

♠J9752 
♥K 
♦J765 
♣543 

 ♠AK64 
♥Q6 
♦A104 
♣A762 
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Jana s Pavlou vylicitovali 6♣ na N-S. Nej-
větší šance na splnění bylo zahrát dvojitý 
impas v srdcích. Polský hráč v open po im-
pasu na krále stáhl eso srdcové a spadl. Jana 
zahrála malou do dámy, dala sice singl krále, 
ale neztratila kontrolu nad rozdáním a splni-
la. Rusky to sehrály jako Poláci, takže nespl-
nily. 
 
Irsko – Board 17, zisk 2 IMP 
Bezproblémové 4♥ však Milena s Blankou 
přelicitovaly do téměř beznadějných 5 NT. 
Jedenáctý zdvih byl možný pouze v pikové 
barvě: A10 proti KJ5. Milena prokázala 
skvělou intuici a chybějící Q našla! 
 
Chorvatsko – Board 11, zisk 11 IMP, když 
Jana se Zdenou licitovaly 6♦ a soupeřky ne. 
♠AJ 
♥KQ96 
♦AKJ10643 
♣- 

 

 

♠K432 
♥102 
♦Q92 
♣J973 

 
6♦ se v ženách hrálo pouze na šesti stolech. 
 
Board 15, zisk 10 IMP 
 ♠Q1087 

♥AKQ1032 
♦8 
♣92 

 

♠AKJ32 
♥6 
♦975 
♣10763 

 

 

♠5 
♥J987 
♦AQ62 
♣AJ84 

 ♠964 
♥54 
♦KJ1043 
♣KQ5 

 

 

Jih Západ Sever Východ 
Pavla  Jana  
pas 2♠ 3♥ pas 
3♠ pas 3 NT pas… 
 
Po výnosu ♠5 stáhla obrana dva zdvihy 
v této barvě a zahrála srdci. Po druhé srdci 
Jana zjistila, že tato barva netáhne. Zahrála 
trefu do stolu, vrátila se impasem pikovým 
a odehrála dámu pikovou. Hráčka na E ne-
mohla zahodit žádnou srdci, proto se na tři 
piky zbavila dvou kár a trefy. Nyní byla po 
károvém zahrání bezbranná. 
 
Německo – Board 5, zisk 10 IMP. Jana se 
Zdenou s listy: 
♠Q8 
♥AJ7642 
♦A7 
♣J82 

 

 

♠107 
♥1095 
♦KQ95 
♣AK73 

 
vylicitovali 4♥, Němky jen dvě! A byly 
jediné, které nehrály celou hru! 
 
Board 6, zisk 12 IMP 
 ♠A10872 

♥10932 
♦96 
♣43 

 

♠QJ6 
♥AJ5 
♦AK732 
♣52 

 

 

♠K94 
♥7 
♦J10854 
♣A1086 

 ♠53 
♥KQ986 
♦Q 
♣KQJ97 
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Milena s Blankou na východě vylicitovali 
5♦, které samozřejmě splnili. Jana se Zdenou 
hráli na druhé lince bojovně 4♥. Bez kontra 
spadly dvakrát. 
 
Norsko – Board 11, zisk 7 IMP 
Norky si zapasovaly Exclusion a hrály tak 
závazek 5♦ bez osmi! Milena s Blankou sice 
vylicitovaly slem, který neměl žádnou šanci, 
přesto partie brala 7 IMP. Norky to však 
braly s klidem a nakonec vyhrály. 
 
Itálie – Board 17, zisk 11 IMP 
Hrály se 3 NT. Italky udělaly chybu, když 
vynesený J kárový nebyl pokryt druhým 
králem. Na stole byla vidět barva: AQ10876. 
Při pokrytí králem vyroste partnerce čtvrtá 
devítka a závazek bude poražen. Italky se 
opět nijak nenervovaly a zápas hladce vyhrá-
ly, když v posledních třech partiích nahrály 
16 IMP. 
 
Holandsko – Board 16, zisk 13 IMP 
♠AK92 
♥AJ7 
♦8 
♣KQJ86 

 

 

♠8 
♥K96532 
♦5 
♣A9742 

 
Soupeřky v dražbě zlobily, ale Jana s Pavlou 
6♥ vylicitovaly a splnily. Slem se hrál na 
polovině stolů. Holanďanky hrály 5♣ +1. 
 
Maďarsko – Board 9, zisk 13 IMP 
♠QJ109 
♥K43 
♦8 
♣AQ987 

 

 

♠A8754 
♥10 
♦AQJ 
♣K532 

 

Milena s Blankou statečně vylicitovaly 6♠ a 
protože seděl druhý král, neměly problém se 
splněním. Slem hrály jen dvě dvojice. 
 
Board 15, zisk 11 IMP. 
Uvádím ji spíše jako kuriozitu. Jana Erdeová 
dala s AKJ v pikách kontra na dotaz „co máš 
v pikách?“ Rekontra znamenalo tři nebo 
čtyři malé piky. Ta, co se ptala, zapasovala 
s Q10xx. Přesto, že nedávají žádný další 
zdvih, sedm trumfů bylo s jedním trefovým 
držením málo. Závazek nešel a soupeřky 
spadly 2x (5 kár poráží právě pikový výnos). 
Milena s Blankou vylicitovaly 2♥ a jelikož 
byly od začátku kráceny musely jednou 
padnout! 
 
Švédsko – Board 10, zisk 5 IMP 
 ♠104 

♥9 
♦KQ109432 
♣A73 

 

♠AJ2 
♥KJ65 
♦J6 
♣QJ64 

 

 

♠KQ9863 
♥Q108732 
♦- 
♣5 

 ♠75 
♥A4 
♦A875 
♣K10982 

 

 
Byla to partie vděčná pro diváky. Ve vue-
graphu to bylo velké drama. Milena s Blan-
kou nechaly E-W v poklidu hrát 4♠. Zato 
Jana s Pavlou musely tvrdě bojovat a byly 
odměněny za bojovnost. Soupeřky jim totiž 
daly kontra na 5♥, které nešly prohrát. Ve 
vuegraphu Versace kontra nedal, což komen-
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tátor ohodnotil jako špatnou zprávu pro 
soupeře. Když Licitace došla k Sementovi, 
ten kontra dal. Špatná práva pro Italy, zněl 
komentář. 
 
Skotsko – Board 13, zisk 10 IMP 
Jana s Pavlou pět šly až do 5♥ v obraně proti 
4♠ a padly s kontrem jen jednou. Skotky tak 
odvážné nebyly.  
 
Wales – Board 7, zisk 11 IMP 
S rozlohou 0616 a 4 body, zapasovala sou-
peřka zahájení partnerky 1♦. Závazek spadl 
4x za 400. Na druhém stole jsme se sice 
dolicitovaly na 4. stupeň, bohužel ne v srd-
cích, ale v trefech. 10 zdvihů bylo v obou 
barvách. 
 
Španělsko – Board 6, zisk 6 IMP 
♠AKQ10862 
♥K63 
♦K8 
♣A 

 

 

♠74 
♥J10952 
♦9642 
♣82 

 
Milena s Blankou hrály 3♠ +1. Jana se Zde-
nou odbránily 4 piky 5 trefami, které jsou jen 
bez jedné. 
Soupeřky ale šly do 5♠, ze kterých spadly. 
 
Board 15, zisk 12 IMP 
♠KQJ107 
♥- 
♦K83 
♣98764 

 

 

♠A5 
♥AQ9 
♦AJ1064 
♣AQJ 

 
Jana se Zdenou vydražily 6♣, které tam 
nejsou. Zato jde 6♠ (bez hádání kár). Nicmé-
ně bronzové Španělky měly ojedinělé za-

tmění a závazek neporazily. Vynesly singl 
káro, čímž uhodly dámu, ale po dobrání na 
krále trefového si nedaly snap. 6♠ nebo 6♦ 
nehrál v ženách nikdo, 6♣ jen my. 
 
Pro milovníky statistik uvedu, v jakém slo-
žení se našemu týmu dařilo nejlépe. 
 (vítězství,remizy,porážky) 
1. tým Erdeová-Tomčíková 

Janková-Hoderová 133 bodů
 5 1 2 
2. tým Erdeová-Tomčíková, 

Lančová-Medlínová 113,5 
 4 0 4 
3. tým Lančová-Medlínová, 

Janková-Hoderová   96 
 2 1 5 
 
Berte to jako hru s čísly, protože tato tabulka 
neukazuje, na jak kvalitní soupeřky naše 
hráčky hrály. Všechny tři páry se však rov-
noměrně podělily o několik nejhorších vý-
sledků. 
 

 
Česká ženská reprezentace 2008 

� 
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Párové ME 
junior ů 
Tomáš Fořt  
 

 
 
Po veleúspěšném mistrovství Evropy týmů, 
proběhlo 15.-18.7. ve Wroclawi neméně 
úspěšné juniorské mistrovství Evropy párů. 
 

 
 
Naše republika obsadila všechny 3. katego-
rie. V nejstarší open do 26 let se 70 dvojice-
mi se celou dobu drželi v čelní skupině Ko-
pecký – Macura a nakonec skončili s 53,81% 
na velmi pěkném 6. místě ve finále A. Dud-
ková – Bahník O. vydrželi až do semifinále, 
ale pak jim o jediné místo unikl postup a 
hráli finále B, kde s 58,33% skončili na 7. 
místě. 
 
V děvčatech do 26 let jsme také mezi 33 
dvojicemi měli tři želízka v ohni. V kvalifi-

kacích si vedly suverénně Tichá M. – Herou-
tová, které vyhrály kvalifikaci a po semifiná-
le byly na 2. místě. Ve finále A pak skončily 
6. s 53,88%, ale i to je vynikající umístění. 
Ještě lépe pak skončily ve finále A Janková 
– Hoderová, které po nenápadnějším postupu 
kvalifikacemi získaly s 55,40% bronzové 
medaile! Tichá K. – Novotná pak obsadily 
ve finále B 7. místo s 46,93%. 
 

 
 
A havířovský úspěch dotvrdili v kategorii do 
21 let Teichman – Žylka, kteří také vyhráli 
kvalifikaci a ve finále A skončili na 9. místě 
s 51,23%. Frank – Petrásek pak hráli finále 
B, kde skončili s celkovými 47,35% na 23. 
místě.  
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Dlouho jsem již neviděl tolikrát napsaná 
jména našich hráčů, jako při čtení bulletinů z 
mistrovství juniorů. Vybírám tedy jen někte-
rá rozdání z mnoha. 
 
 ♠A7532 

♥J 
♦93 
♣K9862 

 

♠KJ64 
♥Q7543 
♦J 
♣1075 

 

 

♠Q109 
♥A2 
♦Q1074 
♣AQJ3 

 ♠8 
♥K10986 
♦AK8652 
♣4 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Bahník O. Gula Dudková Stefanow 
pas 2♠ kontra pas 
2 BT pas 3 BT pas… 

 
Trefový výnos byl celkem příznivý, ale stále 
nemá hlavní hráč život příliš lehký. Ondra 
vzal v ruce a hned zopakoval trefový impas. 
Pak následovala piková devítka a desítka 
převzatá klukem. To je velmi předvídavé 
zahrání, které se brání proti dobré hře soupe-
řů. Kluk samozřejmě držel a tak mohl hlavní 
hráč zahrát znovu trefový impas. Následova-
la ♠Q, kterou Sever vzal a zahrál káro. To 
Jih vzal králem a vrátil jediné nezadávající 
malé káro do desítky stolu. Ondra ovšem bez 
problémů přečetl situaci. Odehrál ♥A a další 
srdcí vpustil Jih, který mu musel odevzdat 
devátý zdvih, ať již si v koncovce nechal 
cokoliv. A 84% bylo doma. 

A ještě jedna slemová dražba v podání Ko-
peckého s Macurou. 
 
Rozdání 8 
 ♠109 

♥Q7543 
♦63 
♣Q972 

 

♠KQ72 
♥A109 
♦AKQ5 
♣63 

 

 

♠A86 
♥6 
♦J874 
♣AKJ85 

 ♠J543 
♥KJ82 
♦1092 
♣104 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Macura  Kopecký  
1♣ pas 2♣ pas 
2 BT pas 3♦ pas 
4♦ pas 4♥ pas 
4 BT pas 5♥ pas 
5 BT pas 6♣ pas 
7♦ pas pas pas 

 
1♣ přirozený nebo silný 
2♣ přirozené, forcing do hry 
2 BT silný list 
3♦ 4 –list 
4♦ fit kárový 
4♥ cue-bid 
4 BT Blackwood 
5♥ dvě z pěti 
5 BT pokus o velký slem 
6♣ hodnoty v trefech navíc 
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Medailisté juniorského mistrovství Evropy. 
Open do 26 let 
1. Bessis – Volcker FRA 59.00 
2. Nowosadzki – Wiankowski POL 56.37 
3. Franchi - Montanari ITA 56.12 

 
 
Dívky do 26 let 
1. Krawczyk – Sakowska POL 56.64 
2. Maj – Szczepaska POL  56.14 
3. Hoderová – Janková CZE 55.40 

 
 
Do 21 let 
1. Kania – Krych POL 55.33 
2. Jochymski – Kamierczak POL 55.12 
3. Szpuntow – Wilczak POL 54.85 
 
Použité fotografie jsou z webu PZBS. � 

 

Malá Skála, 
léto 2008 
Eva Dítětová  
 

 
 
Počasí bylo letos jako na objednávku a tak 
téměř 70 hráčů, nesčetně psů a rodinných 
příslušníků si užilo tradiční letní bridžový 
týden na Malé Skále od 28.6. do 5.7.2008 
 

 
 
Týden začal jako vždy přivítacím rautem s 
jednohubkami a šampaňským s jahodami. 
Pak už hned následoval úvodní turnaj, a kdo 
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chtěl, mohl celé dny hrát. A kdo nechtěl hrát, 
mohl chodit na výlety po malebném okolí. 
 
Turnaje řídil Dušan Šlachta, který také počí-
tal výsledky. K analýzám rozdání sloužily 
vytištěné diagramy s uvedením optimálních 
závazků. Nechyběl ani tradiční kloboukový 
mixový turnaj a slavnostní focení. 
 

 
 
Výsledky turnajů 
Sobota večer, úvodní, 28 dvojic 
1. Benák – Kadlec 59.84 % 
2. Fořt – Petrovský 59.34 % 
3. Matoušková – Novotná 58.24 % 
4. Ochvat – Rezek 57.14 % 
    Klas – Literák 57.14 % 

 

Neděle ráno, jackpot, 19 dvojic 
1. Pokorná – Nulíček 66.19 % 
2. Rokosová – Čech 57.19 % 
3. Dítětová E. – Petrovský 56.88 % 
4. Paříková – Fořt 56.53 % 
5. Benák – Kafka O. 55.94 % 
 

 
 
Neděle večer, blesk, 13 družstev 
1. Pokorná 66 

Pokorná – Nulíček, Pick – Zieleniec 
2. Deri 62 

Petrovská – Petrovský, Dítětová E. – Fořt 
3. Bečka 59 

Bečka – Kopecký, Ochvat – Rezek 
4. Roninová 57 

Grosmanová – Roninová, Rovinská-Talpa 
5. Paříková 57 

Paříková – Rokosová, Gucklerová – Vilím 
 
Pondělí ráno, jackpot, 16 dvojic 
1. Čechová – Čech 65.26 % 
    Dítětová E. – Pokorná 65.26 % 
3. Fořt – Petrovský 60.39 % 
4. Benák – Kafka O. 59.74 % 
5. Gucklerová – Petrovská 55.52 % 
    Gerychová – Pick 55.52 % 
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Pondělí odpoledne, guláš, 14 dvojic 
1. Štaralová – Vacek 57.58 % 
2. Dítětová R. – Vronská 54.17 % 
3. Klas – Literák 53.79 % 
    Petrovský – Čech 53.79 % 
5. Roninová – Sochorová 53.41 % 
 

 
 
Úterý ráno, jackpot, 18 dvojic 
1. Fišer Jiří – Čech 67.61 % 
2. Pokorná – Petrovský 62.22 % 
3. Grosmanová – Kafka O. 61.65 % 
4. Mödritzer – Orel 59.09 % 
5. Dítětová E. – Petrovská 56.82 % 

Dvoukolový hlavní párový, 27 dvojic 
1. Čechová – Čech 62.42 % 
2. Ertnerová M. – Ertner 59.78 % 
3. Pokorná – Nulíček 59.21 % 
4. Ochvat – Rezek 56.01 % 
5. Klas – Literák 55.61 % 
 
Středa ráno, jackpot, 16 dvojic 
1. Čechová – Pokorná 69.48 % 
2. Březinová – Sochorová 58.12 % 
3. Čech – Petrovský 57.79 % 
4. Petrovská – Fořt 57.47 % 
5. Maternová – Kopecký 57.14 % 
    Pick – Ronin 57.14 % 
 
Středa odpoledne, tandemový, 17 dvojic 
1. Fišer Jiří – Fořt 67.14 % 
2. Kafka O. – Kadlec 63.21 % 
3. Vronská – Klas 60.00 % 
4. Mödritzer – Novotná 55.19 % 
5. Volhejnová – Petrovský 55.00 % 

 
 
Středa večer, mixový turnaj, 26 dvojic 
1. Gucklerová – Bečka 65.87 % 
2. Sochorová – Boháč 59.46 % 
3. Paříková – Literák 58.17 % 
4. Petrovská – Fořt 57.85 % 
5. Ertnerová – Kafka O. 56.73 % 
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Čtvrtek ráno, jackpot, 19 dvojic 
1. Grosmanová – Modritzer 70.31 % 
2. Benák – Kafka O. 60.80 % 
3. Pokorná – Fořt 58.81 % 
4. Maternová – Vilím 58.75 % 
5. Ochvat – Petrovský 54.06 % 
 
Hlavní turnaj tým ů, 5 družstev 
1. Deri 100 

Petrovští, Dítětová, Fořt, Pokorná, Nulí-
ček, Tomčíková 

2. Kelti 71 
Čechová – Čech, Klas. Literák 

3. Kiwi 52 
Benák, Kadlec, Kafka O., Kafka T., Sháň-
ka, Dítětová R. 

 

Individuál, 52 hráčů 
1. Šlachta 61.38 % 
2. Klas 60.26 % 
3. Sochorová 59.94 % 
4. Fořt 58.49 % 
5. Paříková 57.53 % 
 
Pátek ráno, jackpot, 22 dvojic 
1. Benák – Kafka T. 66.36 % 
2. Mödritzer – Orel 65.91 % 
3. Pokorná – Pick 63.64 % 
4. Dítětová R. – Fořt 60.45 % 
5. Dítětová E. – Tomčíková 56.82 % 
 
Pátek odpoledne, závěrečný 22 dvojic 
1. Sochorová – Ronin 63.54 % 
2. Gucklerová – Bečka 60.70 % 
3. Dítětová E. – Grosmanová 60.32 % 
4. Ertnerová – Ertner 59.28 % 
5. Kafka O. – Kafka T. 58.14 % 
 

 
 
V pátek večer jsme rozdali ceny za turnaje 
a absolvovali náročný závěrečný raut. Nej-
lepším účastníkem týdne se stala Jana Po-
korná. 
 
Pořadí nejlepších hráčů a hráček: 
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Hráčky:  
  1. Pokorná Jana 348 
  2. Dítětová Eva 216 
  3. Petrovská Alena 189 
  4. Sochorová Jiřina 178 
  5. Čechová Květuše 171 
  6. Grosmanová Táňa 158 
  7. Gucklerová Kateřina 158 
  8. Paříková Libuše 128 
  9. Ertnerová Markéta 128 
10. Rokosová Eva 127 
 
Hráči:  
  1. Fořt Tomáš 320 
  2. Petrovský Mario 311 
  3. Čech Jaroslav 280 
  4. Kafka Ondřej 222 
  5. Benák Jaroslav 217 
  6. Nulíček Vladimír 180 
  7. Bečka Jiří 164 
  8. Klas Jan 164 
  9. Mödritzer Miloslav 157 
10. Kopecký Jan  144 
 

 
Od středy se turnajů zúčastnila i Zdena Tom-
číková, která přijela přímo z mistrovství 
Evropy ve francouzském Pau, kde hrála za 
náš ženský národní tým. 

V dopoledním Jackpotu 5 se na Malé Skále 
vyskytlo následující rozdání, kde ukázala 
techniku Hanka Pokorná. 
 

 
 
Rozdání 1, zahajoval Sever, oba v první. 
 ♠AQ7 

♥10875 
♦AJ63 
♣J5 

 

♠J83 
♥943 
♦K10985 
♣42 

 

 

♠K954 
♥J 
♦Q42 
♣Q10983 

 ♠1062 
♥AKQ62 
♦7 
♣AK76 

 

 
Do závazku 6♥, hraném z Jihu po výnosu 
♥3, nalezla hlavní hráčka vítěznou linii obra-
ny. Zkuste si, zda ji naleznete z otevřených 
karet a uvidíte, že to vůbec není jednoduché. 
 
Hlavní hráčka vzala a hned pokračovala 
kárem do esa a snapla káro. Následovala dvě 
kola trefů, tref přebitý na stole a káro v ruce. 
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 ♠AQ7 
♥108 
♦J 
♣- 

 

♠J83 
♥94 
♦K 
♣- 

 

 

♠K954 
♥- 
♦- 
♣Q10 

 ♠1062 
♥AK 
♦- 
♣7 

 

 
Nyní přišlo klíčové zahrání. ♣7, na kterou 
hlavní hráčka zamýšlí zahodit pik. Východ 
nyní musí buď vynést pik od krále nebo 
zahrát do doublechicane a hlavní hráčka 
dohraje křížem. 
 
Asi jste ale také postřehli, že Západ má mož-
nost zkomplikovat soupeřce její lstivý plán. 
Poslední zahraný tref přebíjí a zachraňuje tak 
partnerku před nuceným výnosem.  
 
Ale i na tento úder existuje protiúder. Stůl 
přebije a hlavní hráčka snapuje káro do ruky.  
 ♠AQ7 

♥10 
♦- 
♣- 

 

♠J83 
♥9 
♦- 
♣- 

 

 

♠K95 
♥- 
♦- 
♣Q 

 ♠1062 
♥A 
♦- 
♣- 

 

Nyní hraje z ruky malý pik. Dá-li Západ 
malou, přijde ze stolu sedmička a Východ 
neunikne svému osudu. Po kluku je po pro-
blémech hned a osmička pokrytá dámou opět 
nutí Východ vynést od jeho devítky nebo do 
doublechicane. Nezvratný osud Východu se 
naplnil jako v řecké tragédii. 
 

 
 
Další fotografie a kompletní výsledky všech 
soutěží jsou uvedené na internetu: 
http://www.bridgecz.cz/Eva/MalaSkala/MalaSkala.htm 
Letošní účastníci mají rezervováno místo i 
na příští rok. Těším se s vámi nashledanou 
příští rok na letní Malé Skále 4.7.-11.7. 2009 
 

 
� 
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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. 
 
Propuštění zdvihu 

Motiv dnešního článku pokročilejší hráči již 
velice dobře znají. Propuštění zdvihu je 
někdy velmi užitečné, proto chci, abyste se 
nad touto situací zamysleli i vy. V kurzu 
jsme se učili „ čtvrtý bere zdvih“, ale dnes si 
ukážeme situaci, kdy to není dobré.  
 

Dealer Jih, 
oba v první 
hře 

♠65 
♥653 
♦1098765 
♣94 

 

♠J10987 
♥1084 
♦K 
♣J87  

♠432 
♥QJ72 
♦A42 
♣Q1065 

 ♠AKQ  
♥AK9 
♦QJ3 
♣AK32 

 

 

Jih Západ Sever Východ 

2♣ pas 2♦ pas 
3NT pas pas pas 

 
Jih má 26 bodů, tak po negativce partnera 
sám draží 3 NT. 
 
Západ vynáší pikového kluka a Vy sedíte na 
Východě. První zdvih vezme hlavní hráč 
v ruce, plánuje sehrávku a vynáší dámu 
károvou. Partner bere károvým králem a 
vrací pikovou desítku. Hlavní hráč bere opět 
piku v ruce a hraje kárového kluka, partner 
nepřiznává a zahazuje srdci. Ze stolu přidává 
hlavní hráč malou káru. Co přidáte Vy? 
 

Zkuste si podle 
diagramu na začát-
ku spočítat, kolik 
zdvihů má hlavní 
hráč. Má tři pikové 
zdvihy, dva srdcové 
a dva trefové, to je 7 
zdvihů. A pokud 
teď vezmete esem 
károvým, udělá 
hlavní hráč ještě 
další čtyři kárové 

zdvihy. Ale pokud teď eso kárové nevezme-
te, hlavní hráč sice udělá jeden zdvih 
v kárech, ale už nemá žádnou možnost dostat 
se na vypracovaná kára na stole. Má jen 
8 zdvihů a partii nemůže splnit.  
 
Není nutné dělat všechny své zdvihy hned. 
Někdy je lepší si počkat a udělat své eso 
o chvilku později.  
� 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  
Julius Timar  

 

Problém 1 
Při studiu knihy Love: Bridge Squeezes 
Complete jsem úlohu Exercise 27 zjednodu-
šil na toto: 
 

♠♠♠♠AKQ3 
♥♥♥♥K 
♦♦♦♦- 
♣♣♣♣- 

 

 

♠♠♠♠2 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦K32 
♣♣♣♣A 

 
Bez trumfů. Východ nese a uhraje 5 zdvihu. 
Jak má hrát? 
 
Tak dobře, Jih má srdcové A, Sever má 
karové A, jinak by to totiž nešlo. Ostatní 
karty mohou být libovolné. No, a pak už je 
to velice jednoduché. Východ zahraje trefo-
vé eso a nikdo ze soupeřů neudrží piky. 
 

Problém 2 
Tento problém zpracoval jeden z největších 
bridžistů, kteří vytvářejí úplné double 
dummy problémy, George Coffin. Toto je 
zdánlivě (klamně) obtížný problém, kde 
zbývá již jen 8 karet v každé ruce. 
 
Trumfy jsou piky. South vynáší a potřebuje 
uhrát 3 ze zbývajících 8 zdvihů, aby splnil 
závazek. 
 

 ♠J 
♥J 
♦65 
♣8765 

 

♠Q4 
♥6 
♦KQ7 
♣A9 

 

 

♠- 
♥K98754 
♦9 
♣Q 

 ♠6 
♥AQ32 
♦J84 
♣- 

 

 
South musí odehrát ♥A, potom přebít srdce 
na stole. Když potom hraje káro ze stolu, 
přebije 9 z E klukem, W nemá dobré pokra-
čování a musí nakonec vynést káro.  
 
Když místo toho stůl hraje tref, když zabije 
srdce, S má třetí zdvih ihned. Vypadá to 
tedy, že W musí přebít druhé srdce, aby se 
stůl nedostal do zdvihu, dámou pikovou, ale 
hlavní hráč se proti tomu může bránit tím, že 
podtrumfne!!! (vlastně odhodí ♠J). W může 
odehrát své ♣A, ale posléze musí vypracovat 
káro pro S (který potřebuje třetí zdvih, když 
už má vypracovaný trumf jako druhý zdvih). 
Jestliže stůl neodhodí ♠J, dostane se posléze 
do zdvihu, vyskvízuje hlavního hráče (když 
si W odehraje vysoká kára a pustí ho trum-
fem) tím, že hraje tref. E hraje ♣Q, a když S 
odhodí srdce, W dá malý tref a E si odehraje 
dvě srdce, když ale S odhodí káro, W přebe-
re esem a odehraje vysoké káro a vysoký 
tref. Zkuste si to sami. 
 
Tolik originál. Je zde ale ještě jedna malič-
kost. W bere druhý zdvih dámou a hraje pik. 
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S bere a co má hrát? Ale to už je jednoduchá 
pětikartová koncovka, bez trumfů, kdy S 
nese a musí uhrát JEDEN zdvih. To by bylo, 
abyste na to nepřišli.  
 
Srdce to nebude. Malé káro to taky nebude, 
8 taky ne (je to totéž), takže zbývá karový 
kluk. Není ho škoda? Není. W bere králem 
nebo dámou, spolu s E si odehrají své vyso-
ké zdvihy a nakonec odevzdají buď káro (na 
8) nebo srdce (na dámu). A je to. 
 
Originál najdete na: 
http://www.bridgeshop.com.au/puzzle.php 
 

Problém 3 
 ♠763 

♥94 
♦- 
♣J9865432 

 

♠Q94 
♥K732 
♦AQJ1075 
♣- 

 

 

♠10852 
♥J108 
♦986432 
♣- 

 ♠AKJ 
♥AQ65 
♦K 
♣AKQ107 

 

 
Jih hraje 6♣, výnos ♦A. 
 
Další zajímavá úloha od Mr. Love. Řešení je 
velice jednoduché. Jih ze stolu odhodí pik 
nebo srdce a reklamuje závazek. Je to vlast-
ně koncová hra (enplay, nebo jak říkají Polá-
ci vpustka) v prvním zdvihu. Není to roz-
košné? 
� 

 

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 první, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

3♥ pas 4♥ ? 
 Jih:   ♠AKQ43   ♥KJ   ♦AKJ9   ♣A5 
 

Problém 2 
Oba v první, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

1♣ pas pas ? 
 Jih:   ♠J108   ♥J6   ♦Q85   ♣K10842 
 

Problém 3 
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

2♠ pas 4♠ ? 
 Jih:   ♠J   ♥AKJ765   ♦AQJ   ♣K102 

Odpovědi: 
Problém    

Janková 4♠ pas 5♥ 

Pěkný kontra pas 5♥ 

Kopecký kontra pas 5♥ 

Čtenáři 4♠ pas 5♥ 
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Problém 1 

Jana Janková: 
Řeknu 4♠, protože u kontra se bojím, že 
moje partnerka řekne 5♣ a zkoušet slem po 
vyblokování často není dobře, zvlášť když 
mám hodnoty v jejich barvě. 

Pavel Pěkný: 
Dám kontra a přiznávám, že hlavně proto, že 
se mi žádná jiná hláška nelíbí více. Hodilo 
by se mi, kdyby 4 BT byly přirozené, ale 
jsem si skoro jist, že by je žádný z mých 
partnerů takhle nepochopil. Po kontru to 
nebudeme mít vůbec jednoduché. Viděl jsem 
irskou repre dvojici v podobné situaci hrát 
4 BT jako Lebensohla, což není vůbec špat-
ný nápad. 

Michal Kopecký: 
Kontra. Může být asi dobře leccos, od hlášky 
4♠ až po 6♠, nicméně dám kontra a na 4♠ 
nebo 5♣ řeknu 5♠. 5♦ dorazím do šesti 
a budu doufat, že partnerovi nestáhnou z 
výnosu dvě srdce. 

Čtenáři: 
Z pražské skupinovky. Partner měl sedm 
trefů bez esa a tři dubly, ten srdcový překva-
pivě s dámou. Šlo 6♣ i 6 BT. Čtenáři stejně 
jako experti volili mezi kontra (43%) a 4♠ 
(50%), když obě hlášky zřejmě umožní 
vydražit správný závazek.  
 

Problém 2 

Jana Janková: 
Řeknu pas, protože hru tam nejspíš nemáme. 
Moje partnerka trapping pas nemá a kdyby 
měla něco v drahých, tak draží nebo dá kon-
tra, takže nejspíš jakákoliv moje akce jim 
pomůže najít lepší závazek. 

Pavel Pěkný: 
Pas. Ani nevím, co dodat. Všechno ostatní je 
jaksi absurdní. 

Michal Kopecký: 
Pas, co jiného? Nemám body a mám soupe-
řovu barvu. 

Čtenáři: 
Čtenáři měli podobný názor jak experti. 
Dokonce ve 100%. Za všechny Jiří Foukal 
z Valašské Bystřice: „Sever zjevně nemá 
dostatek bodů ani žádnou slušnou barvu 
k licitaci a to přestože má pravděpodobně 
singl nebo šikenu tref, jinak by alespoň kon-
troval. 5list trefový a maximálně 3list 
v nedražené barvě neumožňuje smyslpnou 
licitaci ze strany Jihu, neboť Jih nemá co 
říci. Cokoliv by jen zmátlo partnera a mohlo 
by vést ke krušným koncům, proto pas.“ 
 
Přesto, že bridžová logika vede k pasu, na-
jdou někdy špičkoví hráči nečekanou akci. 
Na ME v zápase posledního kola kvalifikace 
chorvatský hráč proti Italům zapasoval 
a Lauria snadno splnil +1. Angelini na dru-
hém stole zvolil 1 BT a i on připsal pro svůj 
tým 90. Na druhou stranu Angelini se svým 
partnerem ke konci mistrovství již nehráli, 
možná i proto, že měli více podobných akcí, 
které se však tolik nepovedly. 
 

Problém 3 

Jana Janková: 
Řeknu 5♥ a budu doufat, že pokud má part-
nerka nějaké dobré hodnoty, tak snad řekne 
6♥ a pokud má nulu, tak tam nejspíš budou 
mít 4♠ a já nespadnu víc než 3krát. 
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Pavel Pěkný: 
5♥. Dražit chci a z variant nabídkové kontra, 
pobídkové 4 BT a 5♥ volím třetí možnost, 
i když připouštím, že budou i případy, kdy 
bude v levné barvě k dispozici více zdvihů, 
ale hláška 4 BT mi k tomuto listu prostě 
nějak nepasuje. 

Michal Kopecký: 
5♥. Může to být špatně, ale nejčastěji bude 
5♥ asi tak přesně tolik, kolik se toho dá 
v partii splnit. Kdybych dál kontra a pak 
opravil do srdcí, tak bych slíbil silnější kartu. 

Čtenáři: 
Konkrétní rozdání vypadalo takto: 
 ♠K 

♥984 
♦10976 
♣AQ754 

 

♠A98763 
♥Q 
♦53 
♣9863 

 

 

♠Q10542 
♥1032 
♦K842 
♣J 

 ♠J 
♥AKJ765 
♦AQJ 
♣K102 

 

 
Když se hráči ptali na názor Mahmooda Zii, 
odpověděl: „Mnoho let jsem s touto kartou 
dával 5♥, nyní se ale přikláním k názoru, že 
je lepší kontra.“  
 
Jak experti, tak i čtenáři draží jako Zia za-
mlada a tak jich 57% zvolilo 5♥ a 21% kon-
tra. 
� 

 

Warren Buffett 
Cup 
Tomáš Fořt  
 

 
 
Již podruhé se 15.-18.9.2008 koná v Kentac-
kém Luisville Buffett Cup. Americký tým 
postavil Bob Hamman: David Berkowitz – 
Larry Cohen, Bob Hamman – Paul Soloway, 
Geoff Hampson – Fred Gitelman, Bobby 
Levin – Steve Weinstein, Jill Levin – Jill 
Meyers, Zia Mahmood-Roy Welland. 
 
Za Evropu jsou kapitánem Paul Hacketem 
nominovaní: Sabine Auken – Daniela Arnim 
(Germany), Jan Jansma – Louk Verhees 
(Netherlands), Norberto Bocchi – Giorgio 
Duboin (Italy), Jason a Justin Hackett (En-
gland), Tom Halon – Hugh McGann (Ire-
land), Geir Helgemo-Tor Helness (Norway). 
 
Složení dvojic se ale stále trochu vyvíjí. 
Půjde o soutěž týmů, párů a individuál. 
Podrobnější informace jsou na stránkách 
www.buffettcup.com, kde je také možné se 
zaregistrovat a získat podrobněji informace.  
 
Warren Buffett věnoval pohár pro vítěze, 
který osobně předá. 
� 
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Odposlechnuto  
Eva Dítětová  
 
• Když Norberto Bocchi zjistil, že Geir 

Helgemo nehraje v zápase proti nim, po-
znamenal: „Ano, Helgemo hraje vždy jen 
proti dobrým týmům.“ 

• Dražba probíhá: 
1♠ - pas – 2 BT (fit) – pas 
4♠ – pas – pas          – 5♦ 
Závazek padá za 1400 proti nevycházející 
hře a kibic se ptá: „Proč si bezpečněji ne-
zasáhla již 3♦ po dvou BT?“ „To jsem 
nemohla,“ zní odpověď. „A proč jsi ne-
mohla?“ Dotírá zvědavý divák. „To jsem 
neměla ještě srovnané karty.“ 

� 
 
 

Lámejte si 
hlavu 
Julius Timar  

 

Problém 1 
 

♠♠♠♠AKQ3 
♥♥♥♥K 
♦♦♦♦- 
♣♣♣♣- 

 

 

♠♠♠♠2 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦K32 
♣♣♣♣A 

 
Bez trumfů. Východ nese a uhraje 5 zdvihu. 
Jak má hrát? 

Problém 2 
 
 ♠J 

♥J 
♦65 
♣8765 

 

♠Q4 
♥6 
♦KQ7 
♣A9 

 

 

♠- 
♥K98754 
♦9 
♣Q 

 ♠6 
♥AQ32 
♦J84 
♣- 

 

 
Trumfy jsou piky. South vynáší a potřebuje 
uhrát 3 ze zbývajících 8 zdvihů, aby splnil 
závazek. 
 

Problém 3 
 
 ♠763 

♥94 
♦- 
♣J9865432 

 

♠Q94 
♥K732 
♦AQJ1075 
♣- 

 

 

♠10852 
♥J108 
♦986432 
♣- 

 ♠AKJ 
♥AQ65 
♦K 
♣AKQ107 

 

 
Jih hraje 6♣, výnos ♦A. 
 
� 


