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Mistrovství 
světa junior ů 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Jedinečným úspěchem skončilo mistrovství 
světa juniorů v tureckém Istanbulu. Dvojice 
Michal Kopecký – Milan Macura se spolu 
s Japonci Noriaki Koike - Hiroaki Miura 
staly týmovými mistry světa junior ů do 26 
let. 
 

 
Mistři světa juniorů 

 
V semifinále až ve finiši porazili Holandsko 
nejtěsněji 62:61 a ve finále porazili Itálii také 
až v poslední třetině zápasu.  
 
JAPAN-CZECH 28 23 44 95 
ITALY RED  47 26   7 80 
 
V boji o třetí místo porazili největší favorité 
USA také velmi silné Holandsko 86:77.  

A zde je alespoň jedno rozdání, které přines-
lo v poslední šestnáctce finálového zápasu 
největší zisk. 
 
Rozdání 10, zahajuje E, oba v druhé. 
 ♠84 

♥AQ106 
♦QJ94 
♣1085 

 

♠KQ762 
♥7 
♦10732 
♣K93  

♠A10 
♥53 
♦AK86 
♣AQ764 

 ♠J953 
♥KJ9842 
♦5 
♣J2 

 

 
Zavřená: 

Západ Sever Východ Jih 
Koike Franchi Miura Paparo 
  1♣ 2♥ 
kontra 4♥ kontra pas 
4♠ pas pas pas 

 
Japonci se nenechali zastrašit a vydražili 
velmi dobrý závazek. Na první pohled se 
sice zdá, že by mohlo jít i 6♣, ale v praxi 
není dost přechodů na vypracování piku 
i snapnutí srdce. Takže +650 pro náš tým. 
 
Otevřená: 

Západ Sever Východ Jih 
Manno Kopecký Di Franco Macura 
  1♣ 2♣ 
kontra 2♥ pas pas 
kontra pas pas pas 
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Soupeři se trochu zamotali v dražbě a tak 
jakmile se ukázal stůl, Michal Kopecký 
nárokoval svých osm zdvihů a přidal dalších 
670 k saldu partie. Celkem za 16 IMP. 
 
Vítězství na mistrovství světa je obrovský 
mezinárodní úspěch českého bridže, který 
možná zatím ještě ani neumíme celkově 
nedocenit. 
 

 
Vyhlašování vítězů 

 
Také druhá česká dvojice František Králík 
a Magdalena Tichá hrála v mezinárodním 
týmu TOFAS, tentokrát společně s tureckou 
dvojicí. V kvalifikaci skončili na slušném 
25. místě ze 40 týmů a v následném Board-a-
match pro nefinalisty na 19. místě. Umístění 
kolem poloviny soutěže je dobrým vykroče-
ním pro další roky. 
 
V druhé polovině mistrovství světa juniorů 
se hrály soutěže párů. V kvalifikaci ukázali 
Kopecký – Macura opět své kvality. 
V konkurenci 94 párů z celého světa skončili 
stejně jako v kvalifikaci týmů na skvělém 
druhém místě. S průměrnými 61,25% ze tří 

kvalifikačních kol tak postoupili s prvními 
54 páry do finále A.  
 
Ostatní dvojice, mezi nimi i Králík – Tichá, 
kterým chyběly na postup jen dvě místa 
a 0,43% bojovali v IMP párech.  
 
Kopecký – Macura skončili ve čtyřkolovém 
finále po stále se zlepšujícím výkonu na 
pěkném 14. místě z 54 dvojic. Zvítězili Ho-
lanďané před Poláky a Francouzi. 
 
  1. Michielsen – Verbeek NL 60,62 
  2. Krysa – Zmuda PL 55,03 
  3. Lebatteux – Lhuissier FR 54,94 
14. Macura – Kopecký  CZ 52,02 
 
Zato ve finále IMP se zrodil další velký 
český úspěch. Franta Králík a Magda Tichá 
získali v posledním čtvrtém kole skvělým 
finišem +36 IMP, v konkurenci 36 dvojic 
zvítězili a získali další juniorské zlato. 
 
1. Králík – Tichá CZ 142,33 
2. Borzi – Mortarotti IT 120,00 
3. Amiguet – Margot SW 119,67 
 

 
Vítězné páry MP a IMP. 

� 
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Bermuda Bowl 
v Sao Paulo 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
V hotelu Transamérica v brazilském Sao 
Paulo proběhla začátkem září nejprestižnější 
světová soutěž Bermuda Bowl. Do Open 
kategorie postoupilo 22 zemí podle speciál-
ních kvót pro jednotlivé kontinenty. Evropa 
měla šest želízek v ohni a hned v kvalifikaci 
ukázala svou sílu, když do semifinálových 
K.O. bojů jich postoupilo všech šest a jen 
dva mimoevropské. 
 
Pořadí na prvních místech kvalifikace: 

1 Itálie 390 

2 Norsko 385 

3 Bulharsko 382 

4 USA 2 368 

5 Holandsko 361 

6 Německo 360 

7 Rusko 359 

8 Čína 358 

 
Ale jak USA, tak dnes již i Čína patří mezi 
absolutní světovou špičku a tak nebylo divu, 

že se oba tyto týmy probojovaly až do semi-
finále.  
 

 

Itálie  237 

 

Bulharsko 132 

 

 

USA 2  224 

 

Čína  123 

 
Do finále pak postoupili dva největší favori-
té. Itálie a americký tým Nicka Nickella. 
Američané mají velmi objektivní kvalifikace 
na všechny soutěže a tak se možná k jejich 
škodě často do finále kvalifikuje nový tým. 
Tento Nickellův se s Itálií utkal v Bermuda 
Bowl již dvakrát. V Monte Carlo v roce 
2003 zvítězil a v Estorilu 2005 vyhráli Italo-
vé. 
 
I tentokrát se bylo na co dívat. Vedení se 
z počátku přelévalo z jedné strany na dru-
hou, ale pak se ujali vedení Američané 
a i přes finiš Italů již vítězství nepustili. 
 

 

Itálie  249  

 

USA 2  285  

 
Pro Ziu Mahmooda a Ralpha Katze to bylo 
jejich první vítězství v Bermuda Bowl. 
Ostatní členové týmu jsou již mnohonásob-
nými vítězi a dokonce z toho čtyřikrát 
v tomto složení. 



 5

 
Zleva Zia Mahmood, Bob Hamman, 

Eric Rodwell, trenér Eric Kokish, 
Jeff Meckstroth, npc Donna Compton, 

Nick Nickell a Ralph Katz. 
 
Stříbrné medaile získali Italové Alfredo 
Versace, Lorenzo Lauria, Fulvio Fantoni, 
Claudio Nunes, Antonio Sementa a Giorgio 
Duboin. V boji o bronz porazili Bulhaři 
vysoce Čínu. 
 

 
 
I přes relativní neúspěch domácích věnovala 
celá latinská Amerika mistrovství značnou 
pozornost. Noviny o něm často psali a přímé 
přenosy zápasů probíhali nejen v bridžorá-
mě, ale běžely i na 96 kanálu hotelové tele-
vize. 

V ženském mistrovství Venice Cup se do 
semifinále dostali: 
 

 

Čína  245 

 

Francie 221 

 

 

USA 2 80 

 

USA 1 179 

 
Ve finále pak Čína nad USA 1 zvítězila 
a získala Venice Cup a titul mistryň světa. 
 

 

ČÍNA 220 

 

USA 1 148 

 

 
Vítězky Venice Cup 

Yan Ru, Dong Yongling, Sun Ming, Liu 
Yi Qian, Wang Wenfei a Wang Hongli 
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Když v první části finále seniorské soutěže 
Polsko vyhrávalo 59:1, zdálo se vše jedno-
značné. Anglie ale dokázala výsledek otočit 
zvítězit.  
 

 

Anglie  187 

 

Polsko 163 

 
Na třetím místě pak mezi seniory skončila 
Indonésie, která se na světových seniorských 
soutěžích již tradičně umísťuje na medailo-
vých pozicích. 
 

 
Vítězové Seniors Bowl 

David Price, Paul Hackett, Colin Simp-
son, npc Peter Baxter, Gunnar Hall-
berg, John Holland a Ross Harper 

 
Jako vždy v posledních letech se po skončení 
kvalifikační části mistrovství světa rozběhla 
prestižní soutěž Transnational Open Teams, 

které se kromě přihlášených týmů z celého 
světa mohli volně zúčastnit i družstva nepo-
stupující do K.O. bojů mistrovství světa. To 
také mnohá učinila a tak se z 68 družstev po 
15 kolech švýcaru mezi 8 nejlepších dostala 
i reprezentační družstva Ruska, Německa, 
Brazílie nebo švédských seniorů. Týmy 
hrály K.O. a nakonec se ve finále utkal tým 
Zimmermana s Polskem a prvně jmenovaní 
zvítězili. Třetí skončilo Německo. 
 

 
Adam Zmudzinski, José Damiani (za 
WBF), Geir Helgemo, Pierre Zimmer-
man, Cezary Balicki, Tor Helness a 

Franck Multon. 
 
Jak je vidět Zimmermanovi se podařilo se-
stavit opravdu hvězdný tým a je jen spodi-
vem, že již na otevřeném mistrovství Evropy 
v Sanremo nehrál ještě významnější roli. 
 
A jaká mistrovství očekávají nejlepší hráče 
světa v blízké budoucnosti? Jistá je Philadel-
phie v USA roku 2010. A dále zatím není 
rozhodnuto, ale zájem projevily Maroko 
v roce 2011, Indonésie v roce 2013, Argenti-
na v roce 2015 a Macau nebo Abu Dhabi 
v roce 2012. 
� 
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Festival 
Znovínu a.s. 

 Jan Pivnička 

 

 
Bridžový festival Znovínu a.s. 

Velká cena města Znojma v bridži 
 
O víkendu 2. – 4. října 2009 proběhl 
v Louckém klášteře druhý ročník bridžového 
festivalu Znovínu, jehož hlavní soutěží byla 
sobotní Velká cena města Znojma pod pat-
ronací znojemské radnice. 
 
Letošních soutěží se zúčastnilo 43 dvojic, 
mezi kterými se vyjímaly dva páry špičko-
vých hráčů z Rakouska a hráči ze Slovenska 
vedení předsedou Slovenského bridžového 
svazu Peterem Belčákem. Slavnostní zaháje-
ní provedli zástupci největších sponzorů 
festivalu: ředitel Znovínu a.s. Ing. Pavel 
Vajčner a majitel H&M s.r.o. Ing. Petr Ma-
hel. 
 
Celkovými vítězi se stali Rakušané Andreas 
Babsch a Jan Fučík před dvojicemi Lauer – 
Spálovský z Prahy a Ludvík – Meduna 
z Pardubic. Jediný znojemský hráč Jan Piv-
nička se spoluhráčem Jiřím Kopřivou 
z Prahy obsadili pěkné páté místo. 
 

 
 
Součástí festivalu byl i další kulturní pro-
gram: vyjížďka vláčkem a prohlídka města 
a blízkého okolí pro nehrající doprovod 
hráčů a po sobotních úporných bojích večer-
ní řízená ochutnávka vín přímo ve sklepení 
Louckého kláštera. 
 
Po skončení nedělní soutěže týmů osobně 
předával ceny místostarosta Znojma Mgr. 
Marian Keremidský. Dalším sponzorem byl 
Ing. arch. Radomír Kaman. Soutěžící obdi-
vovali prostory Louckého kláštera včetně 
možnosti ochutnat burčák a víno, řada ne-
skrývala nadšení z procházek po Znojmě 
a z dobře organizovaných soutěží. Prakticky 
všichni se těší do Znojma na další ročníky 
soutěže, na které slíbili přivést další hráče. 
 
Na adrese www.bridgecz.cz/vc_zn09.htm 
naleznete kompletní výsledky soutěží včetně 
fotografií z tohoto třídenního festivalu.  
 
Za bridžový kroužek při společnosti Zno-
jemsport: Milan Homolka a Jan Pivnička. � 
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Pohár 
šampion ů 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Evropský pohár šampionů, původně sponzo-
rovaný koncernem Philip Moris, je vlastně 
evropská liga. Hraje v něm deset vítězů 
národních lig z deseti zemí, které se umístili 
na prvních deseti místech na posledním 
mistrovství Evropy. Ty doplní ještě jeden 
domácí tým a vítěz minulého ročníku. Druž-
stva hrají ve dvou skupinách po šesti a první 
dva z každé skupiny postupují do K.O. semi-
finále. 
 
Letos to byly: Bulharsko, Dánsko, Francie, 
Německo, Island, Itálie, Holandsko, Rusko 
a Švédsko. Doplnil je ještě jeden domácí 
francouzský tým a obhájci poháru italští 
Tennis club Parioli Angelini. 
 
Boje se odehrály bez překvapení na prvních 
místech skupin. Skupinu A vyhráli favorizo-
vaní Italové a s nimi do semifinále postoupili 
ještě Švédové. Ve skupině B také zvítězili 
podle předpokladu Němci a doprovodili je 
Dánové. Trochu zklamáním pro domácí 
diváky byla předposlední místa obou fran-
couzských družstev a nečekala se možná ani 
poslední místa Islandu a tím méně Norska.  
 

Skupina A: 

Poř. Team VP 

1. ANGELINI - ITALY  96 

2. BKSE - SWEDEN 83 

3. BCL - NETHERLANDS  78 

4. ABC - RUSSIA 70 

5. HOST FRANCE 58 

5. NC - ICELAND  58 

 
Skupina B: 

Poř. Team VP 

1. BCBR - GERMANY  93 

2. NC - DENMARK  90 

3. ALLEGRA - ITALY  86 

4. BCQ - BULGARIA  71 

5. NC - FRANCE 64 

6. TBC - NORWAY  45 

 
V semifinále opět zvítězili favorité a ve 
finále pak také. Zlato patří i letos po právu 
Italům Angelini. 
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Semifinále: 

 

NC - DENMARK  105  

 

ANGELINI - ITALY  152  

 

 

BKSE - SWEDEN 115  

 

BCBR - GERMANY  177  

 

 
 
Finále: 

 

BCBR - GERMANY  58 

 

ANGELINI - ITALY  137 

V boji seveřanů o bronz pak zvítězilo Švéd-
sko nad Dánskem 83:68. � 

 
 

Rozdání z ME 
– mixové páry 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Na mistrovství Evropy hrajete každé rozdání 
naplno. Některé se povede, některé ne, ale ve 
všech počítáte a snažíte se získat o něco více 
než sál.  
 
Rozdání většinou nebývají extrémně divoká, 
ale toto z prvního kola párové kvalifikace 
mixů bylo jako z guláše.  
 
Q1, rozdání 27, zahajuje S, NS v druhé. 
 ♠AKJ1076 

♥Q87 
♦4 
♣QJ8 

 

♠- 
♥- 
♦AKQ1098765 
♣A1092  

♠8542 
♥KJ106 
♦32 
♣K65 

 ♠Q93 
♥A95432 
♦J 
♣743 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Fořt  Dítětová  
   2♦ 
5♦ kontra pas...  
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Splnil jsem samozřejmě +1 a byl za zbabě-
lost potrestán 29%. Nejčastější výsledek 
bylo 6♦, které ovšem daly jen mírně nad-
průměrný výsledek 60%. 
 
V zápase Slovinska proti Švýcarsku šla 
dražba 
 

Západ Sever Východ Jih 
Piedra Jesenicnik Saesselli Orac 
   2♦ 
5♦ pas pas kontra 
pas 6♠ pas...  

 
Sever dvakrát spadl, což by pro něj bylo 
kolem 98%. Po skončení hry Západ zavolal 
vedoucího, že hlášky přijely se zpožděním, 
že Sever zřejmě přemýšlel a tím dal Jihu 
komfort pro další dražbu. Vedoucí si zjistil 
u Západu a Severu, jak dlouho asi přemýšle-
ní trvalo a ti odhadli čas do 20 sekund, což je 
přesně v limitu. Vedoucí tedy ponechal vý-
sledek. EW se ale odvolali, když Východ 
tvrdil, že přemýšlení bylo delší. Komise také 
usoudila, že přemýšlení muselo být delší 
a když hráčka na Jihu nedovedla přesně 
vysvětlit, proč dala kontra ukazující silnou 
variantu, rozhodla komise upravit výsledek 
na 6♦ =. 
 
Pro několik párů to byla zcela první partie 
mistrovství a tím i značně drsný vstup do 
turnaje. Jednou z nich byla i Dominique 
Stuyk, pro kterou to bylo první mistrovství 
v životě. „Jen klid děvče, bude to turnaj jako 
každý jiný v klubu,“ uklidňoval jí partner 
před začátkem. A o pět vteřin později Jih 
zahájil 2♥ a její partner řekl 6♦. 

Následující rozdání z třetího kola kvalifikace 
mixových párů patřilo k těm povedenějším. 
 
Q3, rozdání 3, zahajuje S, EW v druhé. 
 ♠A95 

♥J1095 
♦K9752 
♣J 

 

♠QJ42 
♥K86 
♦Q8 
♣AK94  

♠K1063 
♥A432 
♦A6 
♣Q53 

 ♠87 
♥Q7 
♦J1043 
♣108762 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Fořt  Dítětová  
   pas 
1♠ pas 2 BT * pas 
3 BT pas pas pas 

 
2 BT ukazovaly fit pikový a 3 BT 15–17 
pravidelných bodů. S bodovou rezervou 
bývá v párovém turnaji lepší sehrávat 3 BT 
než 4 v drahé a tak Eva ponechala bezy.  
 
Téměř vždy je dobré je sehrávat od dubl 
dámy, ale zde nám to systém bohužel neu-
možnil. Hráčka na Jihu tak mohla závazek 
károvým výnosem dokonce porazit, ale na-
štěstí pro nás zvolila trefy.  
 
Eva vyrazila pikové eso a pak propustila 
jedno srdce. Pak vylovila trefy, odehrála 
kárové eso a na piky se Sever dostal do srd-
co-kárového skvízu. To dalo 96%. 
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V následujícím rozdání jsme se dostali do 
správného závazku. 
 
Q4, rozdání 6, zahajuje E, EW v druhé. 
 ♠K 

♥K63 
♦Q10752 
♣AKQ3 

 

♠A653 
♥QJ108 
♦A8 
♣1086  

♠84 
♥742 
♦J643 
♣J974 

 ♠QJ10972 
♥A95 
♦K9 
♣52 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
 Fořt  Dítětová 
  pas 2♦ 
pas 2 BT pas 3♦ 
pas 4♠ pas…  

 
2♦ byla Multi a 3♦ ukazovala maximum na 
pikách. Zvolil jsem 4♠ i na sedm trumfů, 
protože do 3 BT může být problém s komu-
nikací a vypracováním piků. Do 4♠ jsme 
získali 11 zdvihů skoro za 70%, zatímco do 
3 BT jich plnila většina párů jen 9 za 10%. 
Kdo ovšem našel odvahu a impasoval do ♦9, 
získal také 11 zdvihů a 90%. 
 
Ve čtvrtém kole jsme také dosáhli naprosto 
čistý top, což bylo v tomto turnaji stejně jako 
čistá nula téměř naprosto nemožné, protože 
vždy se našel alespoň jeden pár, který po-
dobný výkon zopakoval. 

Q4, rozdání 15, zahajuje S, NS v druhé. 
Západ Sever Východ Jih 
Frontaura Fořt Castro Ruz Dítětová 
   pas 
1♥ pas 1♠ 2♦ 
4♦* pas pas pas 

 
Argentinec Frontaura, který pořádá na Kubě 
bridžový turnaj, ještě jednou pro jistotu 
posunul hlášky na naší stranu, prostrčil hlavu 
pod desku a ptal se, zda jeho partnerka, 
usměvavá drobná starší dáma viděla jeho 
hlášku. Ale ta potvrdila, že vše viděla a tak 
hráli 4♦ na jeho singl eso proti její třetí dá-
mě, když mohou uhrát bezproblémové 4♠. 
Padli šestkrát za 300 a tento výsledek již 
nikdo nepřekonal. 
 
Našel jsem si její svatební fotku s doby před 
49 lety, kdy si v havanské katedrále brala 
mexického inženýra Victora Lemerdi Delga-
da. Její starší bratr Fidel tehdy přišel až dva-
cet minut po obřadu s pistolí u boku, ale 
rodinné fotografování stihnul. 
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Další rozdání je z druhého semifinále párů. 
 
S2, rozdání 21, zahajuje N, NS v druhé. 
 ♠10932 

♥AJ63 
♦Q7 
♣Q97 

 

♠J84 
♥104 
♦A109862 
♣104  

♠5 
♥K9872 
♦J43 
♣AJ86 

 ♠AKQ76 
♥Q5 
♦K5 
♣K532 

 

 
Na většině stolu se sehrávaly 4♠, které poráží 
pouze trefový výnos ze Západu a velmi 
přesná obrana. Takže byly na většině stolů 
splněny. Na několika stolech se však hrál 
jiný závazek. 
 

Západ Sever Východ Jih 
Gill Bertens Davis Van Zwol 
 pas pas 1♠ 
pas 2♣* 2♥ 3♥* 
pas 3 BT pas…  

 
Bertensovi se zdála karta ne dost silná na 
ukázání čtyřkartového fitu hláškou 2 BT 
a tak zvolil ukázání jen tříkartového. Dražbu 
zakončila bojovná hláška 3 BT. 
 
Soupeři nezačali očekávaným srdcovým 
výnosem, na který se Sever zdál určitě dobře 
připravený, ale naštěstí také netrefili káro, po 
kterém by hlavní hráč dvakrát spadl. 

V praxi přišel pro obranu nejhorší možný 
výnos a to malý tref. A hned následovala 
malá srdce od esa. I když nejvíce soupeřům 
asi problémů způsobí okamžité stažení piků, 
takto zase zůstává komunikace. Pokud by 
Východ nevskočil králem, přejde hlavní hráč 
na čtvrtý pik na stůl a odtamtud zahraje tref 
skrz velmi pravděpodobné eso. To mu dá 
deset zdvihů. Catherine Davis však zvládla 
situaci a položila na zahrané srdce krále. 
 
Následovalo už samozřejmě káro do krále 
a esa (lepší bylo propustit) a druhé kolo kár 
zbavilo hlavního hráče této barvy. Ale Ber-
tens již příležitost nepustil. Stáhl piky 
a zůstala koncovka: 
 ♠- 

♥AJ6 
♦- 
♣97 

 

♠- 
♥10 
♦986 
♣4  

♠- 
♥987 
♦- 
♣AJ 

 ♠6 
♥Q 
♦- 
♣K53 

 

 
kdy na poslední pik Jih zahodil tref a Vý-
chod ♣J. Teď je již několik cest ke splnění, 
ale Bertens elegantně zahrál ♣K a ukázal 
ruku, že je veliká a splnil 3 BT +1, což byl 
téměř top. 
 
Také náš stůl byl jeden z těch, kde se hrál 
méně častý závazek. 
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Západ Sever Východ Jih 
Fořt  Dítětová  
 pas pas 1♠ 
3♦ 3♠ 5♦ pas 
pas kontra pas…  

 
Při ideální obraně je to -3 za 500 a dobrý 
výsledek, ale soupeřka po standardním piko-
vém výnosu do dámy vrátila ♥5 do esa a její 
partner malou srdci zpět. Nyní jsem si byl 
prakticky jistý, že výnos je sing, a téměř 
automaticky jsem chtěl propustit, abych si 
později mohl zahodit tref na ♥K. Ale nechá-
pal jsem, proč by Sever nezahrál velkou 
a také se mi zdálo, že se za určité konfigura-
ce trumfů na stůl nedostanu tak, aby mi 
soupeři ♥K nesnapli. Nakonec jsem tedy dal 
s těžkým srdcem krále a z Jihu vyskočila 
dáma. Nyní jsem již snadno padl jen jednou, 
což byl téměř top. 
 
A ještě ukázka toho jak hrají mistři Evropy 
v mixech turecký pár Sen – Sen. 
 
Rozdání 25, zahajuje N, EW v druhé. 
 ♠AKJ10 

♥A54 
♦AKQ85 
♣4 

 

♠653 
♥Q873 
♦J73 
♣A106  

♠Q94 
♥J10 
♦106 
♣KQJ752 

 ♠872 
♥K962 
♦942 
♣983 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
 Sen  Sen 
 2♣ pas 2♥*  
pas 2♠ pas 4♠ 
pas pas pas  

 
2♥ je negativka, po které vydražila turecká 
dvojice na jediný reálný závazek v partii. 
3 BT nemají šanci a do 5♦ nesedí pikový 
impas. Ale ani 4♠ nevypadají při bližším 
ohledání příliš reálně.  
 
Obrana začala samozřejmě dvěma koly trefů. 
Tez Sen raději zahodil ztrátové srdce, ale 
další tref již přebít musel. Pak odehrál jeden 
trumf, přešel srdcovým králem a zkusil svou 
největší reálnou šanci, impas trumfový. 
Obrana sice získala zdvih, ale nemá co nést, 
protože i po zahrání trefu má hlavní hráč 
stále přechod na dotrumfování. 
 
 ♠K 

♥A 
♦AKQ85 
♣- 

 

♠6 
♥Q87 
♦J73 
♣-  

♠9 
♥J 
♦106 
♣QJ7 

 ♠8 
♥962 
♦942 
♣- 

 

 
Pěkně zahrané, jak se na mistry Evropy mixů 
sluší. 
� 
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Rozdání z ME 
– mixové týmy  

 Tomáš Fořt 

 

 
 
V třetím kole kvalifikace týmů se následující 
objevilo rozdání. Rozdával E, WE v druhé. 
 
 ♠AJ 

♥A87 
♦K75 
♣J10983 

 

♠K1062 
♥1093 
♦Q643 
♣K5  

♠Q9543 
♥KQJ62 
♦10 
♣76 

 ♠87 
♥54 
♦AJ982 
♣AQ42 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
 Fořt  Dítětová 
  pas 1♦ 
pas 2♣ 2 BT* 3♣ 
pas 3 BT pas 5♣ 
pas pas pas  

 
2 BT soupeřky ukazovaly 5–5 na drahých 
a Eva správně zvolila 5♣, protože 3 BT nelze 
proti správné obraně splnit.  
 

Výnos ♥K musím hned vzít, protože by 
soupeři změnili na piky a pak padám, pokud 
nesedí oba levné impasy a to není po zásahu 
Východu moc pravděpodobné. Hraji hned 
impas trumfový, ale Západ bere, stahuje 
srdce a hraje pik. Ten musím samozřejmě 
také vzít hned a pak dotrumfovávám. Situace 
je vážná. Musím odehrát kára bez ztráty 
květinky a to nebude tak snadné. Východ 
měl 5 piků, 5 srdcí a 2 trefy, takže abych 
splnil, jeho poslední karta musí být ♦Q nebo 
♦10. Hraji tedy malé káro, a když Východ 
přidává desítku, hluboce si oddechuji, beru jí 
esem, vracím ♦J a impasuji. Dva přechody 
v trumfech jsou akorát na vypracování páté-
ho kára pro zahození piky a splnění závazku. 
 
Po dvou vysokých vítězstvích jsme se ve 
třetím kole semifinálového švýcaru A dostali 
na druhý stůl a odehráli zápas proti italské-
mu týmu Calandra – Ferraro, Olivieri – De 
Falco v přímém přenosu na BBO. Vzhledem 
k tomu, že do postupu mezi 32 týmů, hrají-
cích K.O. pak chyběly již jen dva zápasy, byl 
prvotní cíl jasný. Udržet výsledek kolem 
remizy a pak by už nám ani dvě vyšší prohry 
nemohli ublížit. 
 
Ale průběh zápasu žádnému oťukávání ne-
nasvědčoval. Hned v prvním rozdání Pokor-
ná – Kurka vydražili 4♠, ale naši soupeři se 
nezorientovali po slabém BT a zastavili se na 
třech. Oba týmy splnili 11 zdvihů a tak jsme 
hned začínali ziskem 10 IMP. O dvě rozdání 
dále se ale situace obrátila. Italové splnili 4♥ 
a naši 3♥+1. Závazek byl poměrně šťastný, 
bylo nutné, aby při šesti chybějících trum-
fech spadla dubl dáma, ale stalo se. 
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A hned v následující partii jsme zase brali 11 
IMP my, když v zavřené Italové nevydražili 
slem. 
 
S3, krabice 24, rozdával W, oba v první. 
 ♠7 

♥9754 
♦K754 
♣KJ98 

 

♠1094 
♥KQJ3 
♦932 
♣1042  

♠AKQJ862 
♥A86 
♦AJ7 
♣- 

 ♠53 
♥102 
♦Q108 
♣AQ7653 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Fořt De Falco Dítětová Olivieri 
pas pas 2♣ kontra 
pas 4♣ 4♠ pas 
5♠ pas 6♠ pas… 

 
Západ Sever Východ Jih 
Ferraro Kurka Calandra Pokorná 
pas pas 1♣ pas 
1♦ pas 4♠ pas… 

 
Zajímavé je, že nejlepší závazek by bylo 7♥. 
 
V následujících partiích komentátoři chválili 
všechny hráče, ale Dano De Falco hrál 
k neudržení a splnil dva částečné závazky, 
které vůbec nebyly jednoduché, tak že dvě 
partie před koncem jsme vedli již jen 
o 2 IMP. V předposlední partii však De 

Falco velmi technicky splnil 3 BT, ze kte-
rých naši padli a tak stanovil výsledek pěk-
ného a bojovného zápasu na 12:18 pro Italy. 
 

 
Mnohonásobný člen Blue týmu De Falco 

 
Ve čtvrtém kole semifinále týmů jsem zby-
tečně zjednodušil licitaci.  
 ♠4 

♥53 
♦KQ98762 
♣AQ5 

 

♠AKJ2 
♥9874 
♦10 
♣9842  

♠Q10875 
♥QJ106 
♦A43 
♣10 

 ♠963 
♥AK2 
♦J5 
♣KJ763 
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Na zahájení partnerky 1 BT jsem ze Severu 
odpověděl 3 BT. Dlouho jsem o hlášce pře-
mýšlel, ale nakonec jsem usoudil, že pokud 
půjde 5 v levné, půjdou i 3 BT. To je sice v 
tomto rozdání pravda, protože levný pětitrik 
poráží vždy snap v druhé levné, ale přeci jen 
3 BT nemají šanci vůbec žádnou. 
 
Lilo Poplilov zde sehrával 5♦ s kontrem a 
předvedl, že při malém zaváhání obrany 
splnit jdou i po trefovém výnosu. Vzhledem 
k tomu, že Východ ukázal v dražbě obě 
drahé, okontroval 5♦ a pak vynesl tref, bylo 
téměř jisté, že jde o sing a také, že trumfové 
eso bude u něj. Poplilov tedy zahrál tři kola 
srdcí a na třetí zahodil pik. Protože se hráčka 
na Východě neodblokovala, zrušil tím ko-
munikaci a splnil svůj závazek. 
 
Poslední zápas semifinále rozhodoval o tom, 
zda se dostaneme do K.O. mezi posledních 
32 týmů. Měli jsme několik dobrých partií, 
například Eva splnila 2♣x+1, ale na následu-
jící jsme tratili 6 IMP. 
 
S5, krabice 13, rozdával N, oba v druhé 

 ♠10974 
♥942 
♦AK62 
♣A5 

 

♠AK53 
♥K65 
♦J108 
♣J106  

♠QJ86 
♥QJ73 
♦Q973 
♣3 

 ♠2 
♥A108 
♦54 
♣KQ98742 

 

Cítil jsem, že v partii jde nějaká hra, ale 
bohužel jsem nepoznal jaká. Zbytečně ostře 
jsem dorazil do 5♣. Soupeři vynesli ♠A, 
a nyní stačí, aby pokračovali jakýmkoliv 
pikem nebo trefem a partie se dá splnit. 
Západ ale neomylně pokračovali malou 
srdcí. Eva propustila a vzala pokračování ♠Q 
trumfem. Po čtyřech kolech trefů opět došlo 
na lámání chleba. Západ si nesmí si osinglo-
vat srdce a Východ nesmí zahodit káro.  
 
 ♠109 

♥9 
♦AK62 
♣- 

 

♠K5 
♥K6 
♦J108 
♣-  

♠J8 
♥Q7 
♦Q97 
♣- 

 ♠- 
♥A10 
♦54 
♣987 

 

 
A na další trefy musí zase přijít přesné odho-
zy. Bohužel Západ držel svá srdce až do 
konce a vzhledem k tomu, že Východ také 
dobře odhazoval, jsme jednou ze závazku 
spadli a tratili 6 IMP. Na první pohled bez-
nadějný závazek měl nakonec proti méně 
pozorných soupeřům docela velkou šanci. 
 
O několik partií dále přišlo rozdání s podob-
ným motivem, ale tentokrát již bylo pro 
soupeře mnohem jednodušší udržet si srdco-
vou barvu. 

 

 



 17

 
 
S5, krabice 18, rozdával E, NS v druhé 
 ♠J42 

♥A87 
♦QJ432 
♣A4 

 

♠Q953 
♥10964 
♦A6 
♣972  

♠K1087 
♥QJ2 
♦108 
♣KJ85 

 ♠A6 
♥K53 
♦K975 
♣Q1063 

 

 
Prakticky celý sál hrál 3 BT z Jihu a všichni 
obránci vynášeli pik. Po vyražení kárového 
esa následovalo stažení piků, a když se hlav-
ní hráčka dostala do zdvihu, zase ona masí-
rovala soupeře káry. Bohužel i u našeho 
stolu docenil Západ sílu ♥10 a nezahodil si 
od ní, aby vystavil Východ srdco-trefovému 
skvízu, tak jak se stalo v internetovém pře-
nosu Brogelandům. 

V dalším rozdání se většinou hrály 3 BT, po 
zahájení Severu 3♣. 
S2, krabice 16, rozdával W, EW v druhé 
 ♠82 

♥5 
♦Q875 
♣KQ10973 

 

♠J5 
♥10632 
♦10962 
♣J5  

♠AK74 
♥AK4 
♦KJ 
♣A864 

 ♠10963 
♥QJ987 
♦A43 
♣2 

 

 
V zápase Badger (Anglie) proti Stienen 
(Holandsko) nastala zajímavá situace, když 
Angličanka, která nehrála se svým manže-
lem, vynesla tref a porazila závazek, zatímco 
Holanďanka, která hrála se svým manželem, 
jej nevynesla. Zvolila srdcovou dámu a zada-
la devátý zdvih. 
 
Tor Helness se dostal do 4♥, ale po trefovém 
výnosu odehrál dvě kola srdcí a závazek již 
splnit nešel. Do stejného závazku se dostali 
i Bahníkovi. Petr však přešel v druhém kole 
pikou do ruky a zahrál káro do dámy. Jih 
vzal esem a vrátil pik. Petr teprve nyní stáhl 
dva vysoké trumfy a zjistil nepříjemnou 
trumfovou rozlohu. Ale přesto se nevzdal. 
Odehrál vysokého kárového krále a přešel 
pikovým klukem do ruky. Odtud zahrál 
kárový snap, pak velký pik, na který odhodil 
tref a desítku srdcovou udělal en passant. 
Protože na druhém stole hráli nesplnitelné 
4♠, znamenala partie velký zisk. � 
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Albrechtice 
2009 

 Tomáš Fořt 

 
Na letním týdnu Pavlíny Svobodové 
v jihočeských Albrechticích se konají téměř 
jistě nejsilněji obsazené turnaje v Čechách. 
Úroveň hry tomu odpovídá a vyhrát high 
scorega na takovém týdnu je známkou 
vysoké herní úrovně. Letos se na prvních 
místech z 42 hodnocených hráčů umístili: 
 
1. Kurka 137 
2. Hnátová  134 
3. Lauer  116 
4. Pavlík  115 
5. Bahník  111 
 

 
Pepa Kurka 

 
A když hráči hrají soustředěně, ukazují se 
pěkné partie. Z druhého párového turnaje mi 

utkvěla následující partie proti Evě Bahníko-
vé.  

 
Eva Bahníková 

 
Partie 2, NS v druhé, zahajuje E. 
 ♠AK86542 

♥A109 
♦A107 
♣- 

 

♠J 
♥Q6432 
♦6432 
♣986  

♠97 
♥J87 
♦Q98 
♣KQ1054 

 ♠Q103 
♥K5 
♦KJ5 
♣AJ732 

 

 
Eva Dítětová na Jihu zahájila slabý 1 BT 
a pak jsem postupně zjistil, že má 3list piko-
vý, maximum z 12–14, jedno eso a dva krá-
le.  
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Na dámu pikovou jsem se neptal, to jsem 
v průběhu dražby pokládal za zbytečné. Před 
závěrečnou hláškou jsem ale viděl, že by 
bylo lepší se na ni zeptat. Ne, že bych ji 
potřeboval, právě naopak. Pokud by ji part-
nerka neměla, bylo by 7 BT jen na rozpad 
piků, což může dát v párovém turnaji vysoké 
úrovně, kde 7♠ vydraží kdekdo značný roz-
díl.  
 
I takto však musí mít alespoň jednoho kluka 
v červené barvě a tak jsem viděl, že 7 BT je 
maximálně na impas. A jistě s nepřebernou 
spoustou skízových možností. Takže jsem už 
neváhal a vytáhl z bidigboxu celý zbytek 
dražebních kartiček. 
 
A opravdu možností bylo dostatek. Soupeři 
vynesli přesně podle pouček pasivně pik. 
Eva stáhla pět pikových karet a vznikla kon-
covka, ve které se již rýsuje základní schéma 
složeného skvízu. 
 ♠54 

♥A109 
♦A107 
♣- 

 

♠- 
♥Q64 
♦6432 
♣9  

♠- 
♥J87 
♦Q98 
♣KQ 

 ♠- 
♥K5 
♦KJ5 
♣AJ7 

 

 
Je jedno, jak kdo drží červené barvy. Na 
následující pik je Východ v trojitém skvízu. 
Určitě nesmí zahodit tref a tak vybere jednu 

z ostatních barev. U našeho stolu to byla 
srdce.  
 
Eva nyní odehrála dvě vysoké karty v barvě, 
ve které se Východ zbavil držení a vysoký 
tref, tak aby skončila u poslední piky.  
 ♠4 

♥10 
♦A10 
♣- 

 

♠- 
♥Q 
♦643 
♣-  

♠- 
♥- 
♦Q98 
♣K 

 ♠- 
♥- 
♦KJ5 
♣J 

 

 
A na poslední piku jsou oba soupeři ve dvo-
jitém skvízu, bez ohledu na to, jak drží kára. 
A jak už to u dvojitých skvízů bývá, oba 
drželi svou jednoduchou hrozbu, takže Eva 
dohrála na kára, aniž musela hádat impas. 

 
� 
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Mládežnický 
bridž 

 Jaroslav Hájek 

 
Rád bych upozornil na úspěchy českého 
mládežnického bridže v posledních několika 
letech. Je jich už totiž víc než dost. Tak tedy 
mezi ty nejvýznamnější patří vítězství Mi-
chala Kopeckého a Milana Macury společně 
s japonským párem na mistrovství světa 
letos v Istanbulu a vítězství na témže mis-
trovství v turnaji s IMPovým hodnocením 
dvojice Magdaléna Tichá a František Králík. 
 

 
Stupně vítězů v Istanbulu 

 
Poprvé v historii mládežnického bridže na 
nějakém mistrovství zacinkaly medaile už 
loni ve Wroclawi, kdy bronz z kategorie 
Girls přivezly Pavla Hoderová a Jana Janko-
vá. Vůbec čtveřice Hoderová, Janková, Ko-
pecký, Macura výrazně proslavila český 
mládežnický bridž na mezinárodní scéně. 
Michal Kopecký společně s Vítem Volhej-
nem dosáhl na otevřeném ME párů nevída-

ného úspěchu, když obsadili neuvěřitelné 
páté místo. Michal Kopecký s Milanem 
Macurou byli loni šestí na ME juniorských 
párů ve Wroclawi, úspěšně nás reprezento-
vali s Janou Jankovou, Pavlou Hoderovou, 
Kamilem Žylkou a Lukášem Teichmannem 
na Olympiádě duševních sportů v loni 
v Pekingu.  
 
Dále úspěšné bylo letos i družstvo Girls na 
ME v Poianě, když obsadilo 7. místo, loni ve 
Wroclawi na ME mládežnických párů skon-
čily na 6. místě Soňa Hájková a Magdaléna 
Tichá v kategorii Girls a Lukáš Teichmann s 
Kamilem Žylkou na 9. místě v kategorii 
Schools. Mám za to, že to jsou velmi výraz-
né a v mnohých případech dokonce nepře-
hlédnutelné úspěchy českého bridže a že je 
to něco, na co celý český bridž léta čekal. 
 
Něco takového se nestane ze dne na den. Je 
za tím mnoho hodin, dnů, měsíců a let práce 
s mládeží. Tuto práci vykonávali bridžoví 
nadšenci povětšinou za nezměrného nadšení 
a tak trochu navzdory. Vznikla dvě výrazná 
centra, kde se s mládeží dlouhodobě syste-
maticky pracuje, v Havířově a Uherském 
Hradišti a také dvě vysokoškolské iniciativy 
- Chaos Přemka Posledníka a dále klub při 
VŠE za patronátu Michala Kopeckého, Mi-
lana Macury a Petra Hebáka.  
 
Posledních několik let jsou pořádány ročně 
dvě týdenní soustředění pro mládež, která 
mají velice výrazný vliv na kvalitativní 
i kvantitativní posun v této hře a za ně patří 
ohromný dík Michalu Králíkovi, který je 
jejich organizátorem a dobrou duší, stejně 
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jako je duší bridžového dění v Uherském 
Hradišti. Z jeho iniciativy vznikl největší 
a nejvýznamnější mládežnický turnaj orga-
nizovaný v ČR a to je mezinárodní mistrov-
ství juniorských a dorosteneckých týmů ČR, 
na nějž přijíždějí i družstva z Polska, Maďar-
ska, Slovenska, Rakouska nebo třeba Švéd-
ska. Dalšími organizátory a učiteli v různých 
koutech republiky jsou Zdeněk Frabša, Vla-
dimír Machát, Vladimír Beran. Je také jejich 
zásluha, že vzrostla obliba tohoto sportu a že 
dosahuje již zmíněných úspěchů. 
A teď proč vůbec tohle píši. Bylo by pěkné, 
kdyby se Ústředí ČBS chlubilo těmito skvě-
lými úspěchy a snažilo se povzbudit v tomto 
snažení ony nadšence, vyjadřovalo jim pod-
poru a mělo ochotu hledat možnosti, jak 
těmto snahám pomoci. Vím, že nešťastné 
zadlužení v roce 2004 nás na několik let 
uvrhlo do velkých finančních potíží a že 
příčinou bylo ekonomické nezvládnutí pořá-
dání právě juniorského ME. Byla to finančně 
dost tvrdá rána, ale asi by nebylo správné 
zanevřít na mládežnický bridž na věky vě-
kův.  
 
Vyzývám k tomu, aby se nějakým jasným 
a průhledným způsobem dalo najevo, že 
mládežnický bridž je pro ČBS stále důležitý, 
protože jinak tato poměrně idylická situace 
nebude trvat věčně. Nejvýraznějšími pomoc-
níky a mecenáši českého mládežnického 
bridže byli překvapivě lidé z Holandska. 
Trojice holandských trenérů (Ine, John Giel-
kens a Richie) udělala v posledních letech 
pro mladé bridžisty u nás mnohem více než 
kdokoliv jiný. Pomáhali výrazně finančně, 
pořádali soustředění reprezentace ve svém 

domě, který se stal základnou i třeba na 
významném turnaji mládeže White House 
v holandském Amsterodamu, obětovali svůj 
čas i osobní finanční prostředky, aby koučo-
vali a doprovázeli naše bridžisty v Pekingu, 
Poianě nebo Ankaře a podobně.  
 
Mám za to, že ani český bridžový svaz by 
neměl zaostávat. Měl by podle mého názoru 
vzniknout nějaký plán, jak finančně a orga-
nizačně mladému českému bridži pomáhat, 
aby mohl pokračovat v nastoupené úspěšné 
cestě dřív, než tato idylická doba skončí. Já 
se mohu zaručit za to, že nám vyrůstají nové 
talenty, které jsou schopny pokračovat 
v dosažených úspěších, když se jim budeme 
dostatečně věnovat. Vyzývám tedy k tomu, 
aby byl stvořen nějaký návrh či koncepce, 
jak účinně pomáhat rozvoji mládežnického 
bridže, jak ho finančně a organizačně podpo-
rovat. Jsem si jist, že by to byl velmi žádoucí 
počin a že by se na něm rádi všichni zmínění 
podíleli. 
 
Hlavním problémem jsou samozřejmě, jak 
jinak, peníze. Poté, co se od nás odvrátili 
všichni sponzoři, prožíváme krušnější časy. 
Myslím, že by se Ústředí mělo alespoň po-
kusit vyvinout úsilí o získání nového spon-
zora či lépe sponzorů českého bridže. Bez 
toho to asi nepůjde. Z příspěvků činících 250 
Kč asi stěží budeme moci něco financovat. 
Samozřejmě pokud by měl takovou možnost 
někdo mimo Ústředí, bylo by to stejně cen-
né. 
� 
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Vyhodnocení 
sezóny 

 Jaroslav Hájek 

 
Bridžová sezóna 2008/2009 je definitivně za 
námi a na základě výsledků byly přiděleny 
výkonnostní třídy. Rád bych vás seznámil 
především s těmi, kteří si letos polepšili 
a získali vyšší výkonnostní třídu, než dosud 
měli. 
 
Na úvod je třeba říci, že letos zase po delší 
době nikdo nezískal doživotní titul mistr. 
Příští rok má šanci na získání nejprestižnější 
výkonnostní třídy pouze Michal Kopecký. 
Titul kandidáta mistra nově získali Zdeněk 
Laštovička, Jaroslav Holý a Jiří Mašek. 
Řady kandidátů mistra zůstanou početně 
shodné s těmi loňskými, protože naopak Jiří 
Baláš, Eva Dítětová a Miroslav Hradil jej 
letos ztratili. V této sezóně jsou ztrátou vý-
konnostní třídy kandidát mistra ohroženi 
Martin Sigmund a Jiří Mašek. Svou první 
kandidátskou podmínku letos získali Luboš 
Spálovský, Magdaléna Tichá, Jaroslav 
Maňák, Jarmila Kulišanová, Daniel Vachtar-
čík, Petr Vrkoč a Soňa Hájková. Pokud se 
chtějí stát kandidáty mistra, musí během 
následujících čtyř let splnit ještě druhou 
kandidátskou podmínku. 
 
Novými držiteli první výkonnostní třídy jsou 
tito hráči: Bohumil Ludvík, Jiří Kraus, Piotr 
Bielecki, Jiří Kálal, Vladimír Hanuš, Jiří 

Nikles, Jiří Bečka, Marie Severská, Jana 
Sovová a Vlasta Novotná. 
 
Novými držiteli druhé výkonnostní třídy jsou 
tito hráči: Jan Králík, Jiří Stach, Milada 
Matějovicová, Jiří Boháč, Lenka Šmidtová, 
Petra Novotná, Vladimír Macek, Zdeněk 
Friš, Marta Čížková, Drahoslava Zbořilová, 
Jaroslava Soukupová, Martin Baumann, 
Verica Píšová, Marie Volhejnová, Albert 
Diok, Zdenka Täuberová, Petr Dyk, Tamara 
Dyková, Jan Kövari, Petr Noháč a Kristýna 
Juříková. 
 
Novými držiteli třetí výkonnostní třídy jsou 
tito hráči: Hana Šaržíková, Lukáš Kolek, 
Martin Scháňka, Jiří Postupa, Nelly Štáfko-
vá, Michael Botur, Věra Špottová, Lucie 
Sadvárová, Michal Valíček, Kryštof Petrá-
sek, Alexandr Fuchs, Petr Welemín, Oldřich 
Pokorný, Alena Weberová, Jiřina Švorčíko-
vá, Oldřich Pecháček, Anna Plosová a Bo-
humil Pípla. 
 
A konečně novými držiteli čtvrté výkonnost-
ní třídy jsou tito hráči: Luboš Kianica, Emil 
Pavelka, Štěpán Szokala, Stanislav Zídek, 
Helena Španihelová, Zbyněk Jírovský, Jakub 
Zbýtovský, Lenka Slabá, Marie Suková, 
Jarmila Dočekalová, Ivana Bedřichová, 
Daniela Tůmová, Josef Říha, Pavel Plodík 
a Milan Mareček. 
 
Úspěšným hráčům gratuluji a všem přeji 
mnoho chuti, štěstí a úspěchů v dalších bo-
jích za bridžovými stoly. 
� 
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Úvahy pozd ě 
večer (2) 

 Jan Pivnička 

 
VC Metuje Nové Město nad Metují 
 

V námi používaném licitačním systému 
znamená odpověď 1 NT na zahájení 1♥/♠ 
5-8(9) bodů a bez fitu. Od devíti bodů se již 
licituje na druhém stupni. 1 NT je sice limi-
tovanou hláškou, ale protože pokrývá všech-
ny rozlohy s danou bodovou silou, málokdy 
bývá pasován. Zvláště karty s devíti body je 
potřeba licitovat opatrně. Dokládají to i dvě 
rozdání z VC Novém Městě nad Metují. 
 

Rozdání č. 14 ve druhém kole, oba v první, 
rozdává E: 
 ♠K3 

♥7642 
♦AKJ4 
♣K92 

 

♠A4 
♥Q985 
♦Q107652 
♣J  

♠J9652 
♥A3 
♦98 
♣AQ53 

 ♠Q1087 
♥KJ10 
♦3 
♣108764 

 

 
Východ otevřel 1♠. Západ si svůj list zhod-
notil jako dostatečně silný a řekl 2♦. Sforso-
vaný Východ je nucen licitovat 2♠, které již 
Západ zapasoval. Po trefovém výnosu Vý-
chod odehrál a odsnapal všechny trefy, ale 
posléze na pátého kluka pikového získal již 

jen jeden zdvih. „Určitě se to dalo hrát lépe 
než 2x padnout!“ pravil Západ. Ani 
z otevřených karet jsme však více zdvihů 
neuhráli. – Chyba byla spíše v licitaci. Po 
skromné odpovědi 1 NT by Východ nabídl 
2♣ a následné 2♦ zapasoval. Kladné skóre by 
získal E-W. 
 

Hned následující partie č. 15, NS ve druhé, 
rozdává S, přinesla pro NS stejný problém: 
 ♠A 

♥KJ972 
♦J7642 
♣42 

 

♠QJ83 
♥10843 
♦98 
♣KJ8  

♠1076 
♥AQ5 
♦A10 
♣Q9765 

 ♠K9542 
♥6 
♦KQ53 
♣A103 

 

 
Tentokrát Jih otevřel 1♠. Sever bezstarostně 
nabídl 2♥. Má přece drahý pětilist 
a poctivých devět bodů. Po 2♠ forsovaného 
leč slabého Jihu se Sever zamyslel a nakonec 
zapasoval. Ani tento závazek nebyl splněn. 
„Za tento mizerný výsledek nemůžeme, stali 
jsme se obětí systému!“ téměř s ulehčením 
konstatoval Sever. – Myslím, že neměl prav-
du, že i tady se dalo licitovat s větší rozva-
hou. Sever si měl uvědomit, že pokud nebu-
de Jih silný nebo nenajde srdcový fit, je 
odsouzen k hlášce, kterou učinil: 2♠. Řeše-
ním byla opět hláška 1 NT, která umožňuje 
další postupný vývoj licitace na 2. stupni. 
Skóre 130 za kárový závazek by NS jistě 
potěšilo. � 
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Pohár malých 
federací 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Litva byla 28.-30.září hostitelem druhého 
ročníku mistrovství Evropy malých federací. 
Český tým se sice předběžně přihlásil, ale 
pak účast zrušil. Je to škoda, protože ve 
Vilniusu se dal zahrát pěkný bridž a navazu-
jící turnaje jsou vzhledem k velkému množ-
ství polských hráčů vždy silně obsazené.  
 
Národní týmy hrály kvalifikaci a první čtyři 
družstva z ní pak semifinále a finále. Ve 
finále pak porazila Litva 2 – Monako 53: 30 
a v boji o třetí místo Bělorusko porazilo 
Estonsko 40:36. Slovensko skončilo 
v kvalifikaci na posledním 12. místě. 
 
Po skončení vlastního mistrovství následova-
ly vyzývací i otevřené soutěže párů a velký 
silně obsazený turnaj 52 týmů. Na prvních 
třech místech se umístily polské týmy. 
 
1. Balicki, Buras, Ingielewicz, Narkiewicz, 
Serek, Zmudzinski 
 
Turnaje se zúčastnilo také české ženské 
juniorské družstvo: 
37. Černá, Hájkova, K. Tichá, M. Tichá  
� 

 

ME 2008 – Pau 
- Kvalifikace 

 Jiří Štulc 

 

 
Na ME 2008 v Pau jsme odjeli díky iniciati-
vě některých zúčastněných i nezúčastněných 
v poněkud improvizované sestavě. Původní 
plán počítal s dvojicemi Volhejn – Kopecký, 
Vozábal – Zadražil, Martynek jun. – Šlemr. 
Kvůli studijním a jiným potížím se rozpadly 
dvě posledně jmenované dvojice, takže jsme 
se vrátili k osvědčené dvojici Kurka – Mráz 
a vytvořili novou dvojici z hráčů mistrov-
ského teamu PS Vozábal – Šlemr. I když 
jsou všichni výše jmenovaní hráči již mezi-
národně ostřílení, na ME jsme přece jenom 
odjeli se dvěma nováčky. 
 
Z celého týmu nejvíce sršel optimizmem 
Vojta, který připravil rozpis výsledků, které 
povedou zaručeně k postupu do finále. 
Vzhledem k vrozené opatrnosti většiny jsme 
však zvolili konzervativní variantu objednání 
ubytování pouze na první část mistrovství 
s tím, že kdybychom postoupili dále, jistě 
budou volné kapacity po těch, kteří nepo-
stoupí. V této přípravné fázi bych rád zmínil 
přínos Petra Hebáka který zajistil zaplacení 
vkladů a ubytování a Kuby, který vyřídil 
další formality (konvenční karty, fotografie 
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na vizitky, doklady k ubytování atd.). Celé 
mužstvo bydlelo až na Pepu v jednom hotýl-
ku za přijatelný peníz a přímo v centru, cca 
10 min. volné chůze od hracích prostor, což 
výrazně přispělo k pohodě, neboť odpadly 
potíže s logistickým zajištěním transportů, 
parkováním aut apod. Např. slovenský tým 
bydlel v hotelu stejného řetězce, ale na 
předměstí a zejména duše slovenského týmu 
Eda Velecký si několikrát postěžoval na 
obtíže z toho plynoucí. Pepa bydlel sám, 
v jiném hotelu, vzhledem k tomu, že stejně 
jako minulá léta potřebuje jiné prostředí, aby 
se dokázal připravit na hru. Půjčuje si auto 
od kluků, aby měl snazší přístup na hřiště. 
Plynou z toho drobné problémy zejména 
s parkováním, nebezpečí pokut apod. Jak se 
to auto dostalo do Pau je stručně popsáno 
v dalším odstavci, barvitě Vám to jistě vylíčí 
David, Tomáš nebo Kuba.  
 
Dopravu do místa činu volili jednotliví čle-
nové výpravy různě. Hlavní část letěla přes 
Londýn do Toulouse, kde si najala auto, 
kterým odjela do Pau, kde ho potom de facto 
nepotřebovala vzhledem k blízkosti hrací 
místnosti. Vojta s rodinou a Michalem volili 
cestu autem s přespáním v Besançonu. Já 
s Maruškou jsme to pojali ještě důkladněji – 
odjeli jsme z Prahy v úterý, v klidu si pro-
hlédli Orleans, zámky na Loiře a Biaritz. 
Používajíce navigaci Garmin jsme bez vel-
kých potíží (pouze jednou nás to prohnalo po 
polní cestě skrze stodolu nějakého statečku) 
dorazili jako první okolo 16. hodiny do Pau, 
kde jsme zjistili, že na papírech k ubytování 
je sice jméno hotelu, ale chybí adresa. Po 
konsultaci s domorodci jsem nastavil na 

navigaci rue Samonzet, navigace si zvolila č. 
26 a vyrazili jsme. Zde je nutno podotknout, 
že v centru Pau je situace obdobná situaci na 
Malé Straně nebo v Ungeltu, samá jedno-
směrka, samá pěší zóna. Po čtvrthodině nám 
navigace hrdě hlásila „se drž vpravo, jsi 
v cíli“. Jediná potíž spočívala v tom, že 
vpravo byl zákaz odbočení a vjezdu a upro-
střed vozovky půlmetrový pyj. Se slovy 
„nevadí“ jsem nastavil rue Samonzet č. 1, 
navigace řekla, že to přepočítá a vyrazili 
jsme. Po další čtvrthodině opět navigace 
zahlásila „se drž vpravo, jsi v cíli“ a Maruš-
ka se začala smát. Opět v silnici statný pyj. 
Pak jsme si ale všimli cedule „Autorisé pour 
hotel Central, IBIS, …“ a lesklého knoflíku 
přes který jsme se nahlásili, pyj zalezl a my 
byli vpuštěni. Po ubytování jsme šli obhléd-
nout strategické body jako hrací místnost – 
Palais Baumont (tam chcípl pes), tržnici (tam 
taky), hospody, sámošky a tak podobně. 
Najednou slyším úpěnlivé volání „Jirko, 
Jirko,“ ohlédnu se a vidím druhou část vý-
pravy (Vojta, Michal, rodina), kteří vybaveni 
konkurenční navigací absolvovali podobnou 
anabázi jako my. Dovedl jsem je tedy ke 
knoflíku, vybavil autorizaci vjezdu a pone-
chal je jejich osudu. Hlavní část měla dorazit 
okolo 22. hodiny, tak jsem na recepci nechal 
vzkaz, ať se staví. Setkali jsme se s nimi až 
další den – dorazili okolo 3. hodiny ranní (za 
kuropění). Nějaké problémy v Praze, Lon-
dýně, Toulouse, ostatně zeptejte se přímých 
účastníků, nebyl jsem pověřen v tomto bodě 
vydávat žádná prohlášení ani podávat vy-
světlení. Nicméně se domnívám, že varianty 
vycházející z užití vlastního auta se jeví jako 
výhodnější. 
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kolo soupeř 2000 2001 2002 2004 průměr cíl 
Cíl 

celkem 

1 Serbia    24 24 20 20 

2 Greece  6 11 22 13 15 35 

3 Lithuania 24   14 19 18 53 

4 Turkey  14 21 12 16 20 73 

5 Luxembourg  24   24 21 94 

6 Netherlands  13 16 4 11 10 104 

7 Malta 18    18 22 126 

8 Iceland  17 13 7 12 13 139 

9 Scotland  12 25 2 13 15 154 

10 Denmark  4 18 6 9 10 164 

11 Croatia  21 24 3 16 18 182 

12 Switzland  20 15 7 14 18 200 

13 Monaco   22  22 21 221 

14 England 10  13 6 10 13 234 

15 Italy  15 3 10 9 11 245 

16 Latvia  25 25 11 20 23 268 

17 Israel 22 8 12 7 12 9 277 

18 Finland  8 16 5 10 10 287 

19 Spain  21 17 18 19 17 304 

      291 304  
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Nyní se už konečně začnu zabývat bridžem. 
Tento článek píšu proto, abych se s Vámi 
podělil o radost z nečekaně velkého úspěchu. 
Přesto však budu psát spíše o rezervách, 
o krásné partie se s Vámi spíše podělí aktéři 
– nemohu vždy vědět, co se jim honilo hla-
vou. 
 
Tedy nejprve tabulka, kterou jsme se měli 
řídit, aby byl postup zajištěn. Tato tabulka 
vychází z historických dat a nějakým způso-
bem extrapoluje výsledky, které jsme 
v minulosti dosáhli či často spíše utrpěli. 
Podle dosavadní historie byl postup utopií, 
ale když porovnáme čísla, nebylo potřeba 
příliš velké zlepšení, pouze o 0,68 VP na 
zápas, tj. okolo 0,25 IMP na rozdání.  
 

Den I.  

ČR - SRBSKO 
Začínáme se Srbskem a plánem 20 VP. Hned 
v první partii ztrácíme díky vyšší agresivitě 
5 IMP (na obou stolech hrajeme částečný 
závazek, který je vždy dvakrát poražen. 
První úspěch se dostavil v partii č. 4, Srbové 
kontrují 3♠, které Tomáš plní, ale Vojta 
stejný závazek přelicitovává 5♣ a následně 
porážejí kontrovaných 5♠ – 14 IMP pro nás. 
V partii č. 7 padá Pepa ze 2♥ za 300, zatímco 
na druhém stole 4♥ přelicitovává opět Vojta 
4♠, které Michal plní + 10 IMP pro nás. 
Další úspěch na sebe nechává čekat až do 
partie č.14, kde Pepa s Tomášem vyženou 
Srby do 5♥, zatímco Srbové nás nechali hrát 
4♥ - dalších 10 IMP pro nás. V partii č. 15 se 
opakuje scénář prvního rozdání. V partii č.17 
se na nás usmála paní Štěstěna, Srbové za-
dávají výnosem slam, který na druhém stole 

nehrají – dalších 10 IMP je doma. V partii 
č.19 Tomáš plní 3 NT, zatímco Vojta padá 
4x ze 2♠, což představuje zisk 9 IMP. Po-
slední hřebíček do srbské rakve zasazujeme 
v partii č.20, kde na jednom stole porážíme 
4♠ a na druhém kontrované přelicitování 5♣ 
za 7 IMP. Zápas vyhráváme 9:6 na partie 
a 24:6 na VP, čímž je plán překročen o 4 VP 
a jsme na 2. místě 1VP za Izraelem.  
 

ČR - ŘECKO 
Hurá na Řeky. Povzbuzeni prvním úspěchem 
nastupujeme s Davidem a Kubou místo Mi-
chala s Vojtou, které podle plánu necháváme 
na slabší Litevce. Hned v první partii získá-
váme 11 IMP, když Řekové zadávají hru. Ve 
druhé partii to Řekům vracíme, na jednom 
stole plníme 2♠ a na druhém zadáváme 5♦ (-
12 IMP). V partii č.3 další ztráta 6 IMP (3♦ 
+2 proti 3NT). V rozdání č. 7 snižujeme 
o 4 IMP (3♥x -2 proti 3NT+2) díky lepšímu 
odhadu Tomáše, který také mohl 3♥ okon-
trovat. Do partie č.16, obě strany spolehlivě 
licitovaly a plnily hry i slamy, takže se skóre 
měnilo pouze pomalu po event. nadštyších. 
V partii č. 16 se dostáváme do vedení – byli 
jsme šťastnější v ulovení Q♠. V partii č.18, 
ale zase ztrácíme – Kuba odbránil 4♠ okon-
trovanými 5♥, zatímco na druhém stolu 
Řekové v klidu 4♠ porazili 2x (-7IMP). Na 
partie zápas skončil 7:7, na IMP 31:31 
a výsledkem 15:15 plníme plán kola, ale 
máme celkově 4VP navrch. 
 

ČR - LITVA 
Do posledního kola dokončujeme pravidelné 
střídání – Pepa s Tomášem budou pauzíro-
vat. Proti Litevcům dopadá první partie 
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smírně, ale hned ve druhé získáváme 6 IM-
Pový náskok – zatímco David pohodlně plní 
2♥, po Michalově výnosu J♦ je 1NT poražen 
2x. V partii č.3 zvyšujeme náskok na 9 IMP 
(Padáme ze 3NT 1x proti 6♣ -2). Další malý 
zisk (2 IMP) přináší partie č.8 (3NT -1 proti 
4♥ -2). V partii č.9 hrál ve 3NT a výnosu 3♥ 
David ♠ shora, čímž získal 11 zdvihů, zatím-
co Litevci padli – zisk 13 IMP. Další zisk 10 
IMP přináší partie č.11 (Litevci padají na NS 
nadhodnocené 4♥ s flekem 2x a na EW na 
2♠ 3x). Na partii č. 13 ztrácíme 6 IMP, když 
David nemůže sehrát 3NT (na 24 PC, které 
by šlo splnit, kdyby byl čas hrát 2x ♥ do QJ) 
po 10♣ výnos a na druhém stole plní soupeř 
2♥ +1. V partii č.14 oba soupeři nehrají slam 
na sedící ♥K – získáváme 3 IMP za hru 
v drahé barvě. V partii č. 16 přichází první 
vážná chyba – zadáváme kontrované 3NT, 
naši pohodlně plní 4♥ - ztráta 4 IMP. 
V rozdání č. 19 ani jeden ze soupeřů nehraje 
hru na 21PC při 9-ti kartové ♥-shodě a 20té 
rozdání přináší v poklidu identický výsledek 
na obou stolech. Zápas vyhráváme na partie 
7:3, na IMP 38:11 s výsledkem 21:9, čímž 
náskok proti plánu vzrůstá na 7 VP. Po prv-
ním dnu držíme skvělé druhé místo 5 VP za 
Itálií. 
 
Co říci k prvnímu dni. Orientace na slabé 
soupeře byla dodržena, oba zápasy, kde jsme 
byli favority, jsme bezproblémově vyhráli 
a ve 40 rozdáních udělali jen jednu vážnou 
chybu. Také ztráty proti těmto soupeřům 
v jednom rozdání nepřekročily 6 IMP. Naši 
slovenští přátelé hrající ve čtyřech po poráž-
kách od San Marina a Francie (shodně 9:21) 
a 18VP za bye přenocují na 16. místě. 

Zejména vysoká porážka od San Marina je 
skličující, i když za ně hrají Italové. 
  

Den II.  
Výsledky prvního dne a postavení v tabulce 
přináší první TV přenos – v 6. kole hrajeme 
proti Holanďanům na  BBO 5. Ale po po-
řádku.  
 

ČR - TURECKO 
Začínáme s Turky. Tady Vojta přitlačil 
a požaduje dvacítku a to je 4 VP nad průměr 
– uvidíme. Hned v 1. partii Michal prodlužu-
je blok 3♣ na 4♣ a padá bez fleku 4x, naši 
plní 4♠ a 6 IMP je doma. Board č. 4 přináší 
další zisk 9 IMP – Vojta kontruje 5♠, zatím-
co 5♥ Tomáše přilicitovávají Turci na 6♣ - 
s kontrem -1. Hned v dalším boardu plní 
Vojta 5♣ a Pepa na protilince na druhém 
stolu padá ze 4♠ pouze jednou, dalších 11 
IMP – panečku to byl začátek. Po čtyřech 
klidných boardech přichází první větší ztráta 
– Michal padá ze 4♠ jedenkrát a Turci plní 
2♠ +2 – ztráta 7 IMP. (Když se včas odrazí 
A♦, nelze udělat 10 zdvihů.) V partii č. 10 
zvyšujeme předcházející náskok ziskem 12 
IMP (Pepa plní 6♣ i přes dělení trumfů 4-1, 
Turci hrají 4♥ +2, když tam 6♥ není pro ♣ - 
snap. V rozdání č. 12 se naopak přiklonila 
Štěstěna na stranu Turků (teď vím, proč je 
neměl podle známé písně náš císařpán rád ve 
své rodině), kteří licitují velký slam na impas 
a snižují o 11 IMP. Na partii č.14 získávají 
Turci dalších 5 IMP – plní 1NT z W +1, 
zatímco Tomáš padá na 1NT z E jednou. 
V 17. partii (asi vinou systému) se Vojta 
s Michalem dostávají na 3♥ a padají, zatímco 
Turci po přirozené licitaci končí na 2♥. 



 29

V partii č. 18 ztrácíme dalších 5 IMP (Vojta 
hraje beznadějné 3NT a Turci jen 2♦. 
V partii č. 19 další smůla – zatímco W do 4♥ 
nese 10♦, čímž vypracuje porážející zdvih v 
♦, po E výnosu J♣ s pokusem o poražení 
přes snap je stejný závazek z druhé strany 
splněn. Na partie prohráváme 4:10, na IMP 
38:48 a na VP 13:17. Vypadá to, že to Vojta 
přehnal. Ještě že jsme měli ze včerejška 
nahráno – tak jsme na svých. Klesáme sice 
na 5. místo, ale pořád daleko od nepostupu. 
 

ČR - LUCEMBURSKO 
V dalším kole dostáváme nadějné Lucem-
bursko, tak zůstává Vojta s Michalem. Začí-
náme netradičně špatně. Hned v první partii 
po ♦ výnosu nemůže Michal splnit 2NT 
a soupeři plní snadno 3♣ +1 (-6 IMP). 
V partii č. 3 David s Kubou nechávají hrát 
soupeře snadné 2♠, ale na druhém stole sou-
peř licituje 2NT, které plní (další -6 IMP). 
V partii č.4 hraje David 4♥ +2 (6♥ nebo 
dokonce 7♣ je po licitaci 1♦ - 4♥ prakticky 
nelicitovatelné – malý slam se hrál 6x, velký 
ani jednou – šance na vylicitování by byla, 
kdyby David nalicitoval dvoubarevný list) a 
na druhém stole Michal plní 4♠ s flekem a 
karta se obrací – vedeme 16:12 na IMP. Na 
partii č.6 David s Kubou porážejí 4♠ a Vojta 
plní 3NT a zvyšujeme náskok o dalších 12 
IMP. V partii č.7 po výnosu 3♥ Lucembur-
sko poráží Kubovi 1NT, zatímco výnos 9♥ 
stejný závazek plní, takže ztrácíme 6 IMP. 
Partie č.8 přináší 3IMP – soupeř přelicitoval 
naše 4♠ na 5♥ -1, zatímco my 4♠ jednou 
porážíme. Opačně dopadá partie č. 9 (-5 
IMP) – padáme na obou stolech z manše (4♥ 
resp. 5♦) – ale je to ve 2. hře, takže je to 

dražší. 11. partie nám přináší dalších 10 IMP 
(3NT z W jsou poraženy, zatímco z E splně-
ny).  Další splněná resp. spadlá hra přináší 
dalších 11 IMP (4♥ z W po stažení AK♠ již 
nelze splnit, zatímco po ♣ výnosu a impasu 
na K♦ a shození jedné ♠ je splněna).  Po 
vylicitování a splnění (sedí expas na K♥) 
malého slamu v partii č. 15 na obou stolech 
získáváme v partii č. 16. David přelicituje 
1NT na 3♣ a plní. U druhého stolu dávají na 
otevření W 1NT kontra a po tahačce mezi ♣ 
a ♠ padají 2x ze 3♠ (5 IMP). Až do konce 
zápasu se již nic neděje – hrají se identické 
závazky, pouze v poslední krabici jedna 
strana hraje 2♠, zatímco druhá 2♥, ale se 
stejným výsledkem -3. Na partie vyhráváme 
8:5, nejvyšší ztráty jsou 6 IMPové, na IMP 
58:24, což dává vítězství 22:8 a 1VP nad 
plán. Postupujeme na 3. místo za Italy a Finy 
a držíme ztrátu 5VP na lídra. Večer nás čeká 
obávané Holandsko, které je odpočaté utkání 
s byem. 
 

ČR - HOLANDSKO 
Poprvé posílám Pepu s Tomášem na NS, 
abych mohl za Tomášem sedět. V první 
partii oba stoly draží a plní 7♥ - dobrá partie 
na rozjezd. Také dvojka je „plošina“ V partii 
č.3 se ujímáme vedení (Tomáš hraje po pří-
močaré dražbě ložené 3NT, zatímco Holan-
ďani po dražbě značně sofistikované pouze 
3♣). V následující partii David s Kubou hrají 
ložených 5♦, a Holanďani po ♣ výnosu pada-
jí za 3NT. Máme slibný náskok 19 IMP. 
V následující partii, asi trochu pod vlivem 
špatně se vyvíjejícího zápasu Holanďani 
přelicitovávají a padají ze 4♠. Naši hrají 
pohodlné 2♠ a zvyšujeme náskok na 25 IMP. 
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Po 5 partiích vynikající začátek. Až do partie 
č. 8 se nic neděje (pouze jednou ztrácíme 3 
IMP, když ve druhé hře padáme ze 3NT 3x 
zatímco Holanďani pouze 2x. Devítka jde 
našim do systému, Pepa otevírá 2♠, Tomáš 
nemá problém a pasuje a zapisujeme skóre 
140 proti propasované partii na druhém stole 
(4 IMP se také hodí). V partii. č. 10 si Pepa 
vybírá svou slabou chvilku. Po pasu okontru-
je 1♥ W a po rekontra E utíká do 1♠, který je 
E okontrován. Tomáš mlčí – má 3 trumfy, 
takže skoro maximum. Nyní Pepa podlehá 
panice a licituje 2♦, která se po kontru E 
změní v katastrofu -1100. Na druhém stole 
hrajeme manche, takže -10 IMP. Partie 12 je 
smolná – po zahájení Pepy 1NT licituje 
Tomáš přijatelné 2♠, ale nachází dělení 
trumfů 5-1, takže padá s kontrem za 500 a 
Holanďani stahují dalších 9 IMP. V partii 13 
další ztráta Tomáš padá z 1♠x za 200, na 
druhém stole padáme ze 3NT na 23PC, ztrá-
címe 7 IMP a je po náskoku. Zajímavá byla 
ještě partie č. 14, ve které Pepa plní pohodl-
ně 3NT +2, ale na druhé stole je šance na 
zisk, protože Holanďani skončili v 5♦. Po 
trumfovém výnosu a vytrumfování odehrává 
Brink A♥. David není ve střehu, neodbloko-
vává se a po dalším malém ♥ je v nuceném 
výnosu (stejně ale získáváme 2 IMP – slabá 
náplast na možných 11 IMP). Tato partie je 
další den v časopise. Odolný soupeř se nedal 
deprimovat špatným začátkem. Až do partie 
18 napsaly obě strany jednou pár IMP za 
nějaký pád nebo nadzdvih. V partii 18 David 
kontruje po silně oboustranné dražbě Holan-
ďanům 5♦, které plní a ztrácíme 3 IMP. 
Poslední partie přináší další ránu – David 
hraje 3♦ +1, Pepa s Tomášem zadávají 5♦ a 

ztrácíme 10 IMP. Na partie prohráváme 3:5, 
na IMP 34:44 a prohráváme 13:17. Holan-
ďanů se asi Vojta hodně bál (taky nehrál, ale 
to byla po pravdě náhoda), takže naplánoval 
-1VP pod průměr.  
 
Plán překračujeme o 3VP, vybudovali jsme 
si novou reservu 4VP, přebíhají nás Holan-
ďané, takže jsme čtvrtí se ztrátou 7VP na 
Itálii. Jednoho z nejtěžších soupeřů máme se 
ctí za sebou, opravdu lepší začátek si nešlo 
přát. Slováci remizují s Polskem (už za ně 
nehrají Balicki-Žmudžinski), porážejí Ru-
muny 17:13 a nakonec prohrávají 
s Německem 12:18 a posouvají se na 13. 
místo. 
 

Den III.  
Prvního soupeře místo Malty máme silnější-
ho – bye, takže je nutno revidovat plán. 
Vyrážíme na dopolední výlet v sestavě: 
Maruška, David, Kuba, Michal a já. Kam 
jinam – do Lurd a přírodní reservace. Lurdy 
projíždíme za mírného deště, tak se jedeme 
podívat za krásami přírody do vyhlášeného 
přírodního parku. Když jsme zaparkovali 
auto, zjistili jsme, že je to ještě 2 hodiny 
pěšky, tak jsme si prohlédli vesničku a hurá 
zpět do Lurd. Přestává pršet, ale silnice je 
stále vlhká, tak máme menší časový skluz, 
ale na Lurdy to stačí. Lurdy jsou údajně 
mistrem světa v koncentraci hotelů na 1km2. 
To jsme nezkontrolovali, ale prohlédli si 
místní katedrálu (zevnitř) a místní hrad 
(zvenku). Léčebné prameny jsme vynechali 
cítíce se zcela zdrávi. Na další cestě si Kuba 
pochvaloval povzbuzen dosaženými úspě-
chy, že není zvyklý prohrávat, na to mu 
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David odvětil, že v tom případě to tady bude 
mít těžké. Uvidíme. Při návratu zbývalo 
trochu času, tak jsme na nápad Davida otes-
tovali navigaci na kruhovém objezdu, na 
kterém jsme objeli několik čestných kol. 
Pochopitelně byla zmatená jak lesní včely, 
ale neumí nadávat. Výlet se zdařil a teď do 
práce. 
 

ČR - ISLAND 
Nastupujeme proti Islandu a to hned v RA-
Mě. Do otevřené místnosti pod kamery na-
stupují David a Kuba, v ústraní a klidu bu-
dou hrát Pepa a Tomáš. Hned v první partii 
zasáhne Kuba statečně 2♣, na které dostane 
flek a padne za 100, zatímco Tomáš plní 5♦ - 
zisk 7 IMP. V partii 2 přichází další zisk; po 
Kubově výnosu 2♣ porážíme 3♦ ale po Q♠ 
Tomáš plní s nadzdvihem (+5 IMP). V partii 
4 se situace vyměnila, Kuba ze 2♥ po výnose 
6♠ padá a na druhém stole po 7♣ se plní +1 
(-6 IMP). V partii 6 obě strany licitují slam. 
V partii 7 naopak obě strany nelicitují ani 
malý slam (malý se hrál 8x, velký 2x). Naši 
došli dál, alespoň na pátý stupeň. Až do 
partie 13 probíhá zápas na vysoké úrovni, 
obě strany licitují hry i slamy, výsledky se 
liší maximálně o zdvih. Ve čtrnáctce získá-
váme 5 IMP (porážíme jednou 2♣ a plníme 
1NT +1). Blíží se závěr, kde jsme zatím proti 
favoritům ztráceli. Partie 18: -11 IMP za 
spadlý slam (nehrál ho nikdo) a 20: -17 IMP 
za padlý proti splněnému slamu (všichni 
udělali 12 zdvihů). Na partie vyhráváme 9:3 
!!!, ale na IMP prohráváme 31:34 a tedy i 
14:16. Nicméně je to 1VP nad plán a 
s reservou +5VP držíme 4. místo se ztrátou 
8VP na vedoucí Holanďany. 

ČR - SKOTSKO 
Vojta s Michalem střídají Davida s Kubem a 
jdeme na Skoty. Hned v 2. partii ztrácíme 10 
IMP, protože David s Kubou nedošli do 4♠ 
(hrály se 7x a třikrát kontrovaný 1NT za 500 
– 800). 6 IMP je hned zpátky – v trojce pa-
dají Skotové z 5♣ x dvakrát, Kuba za 4♥ 
pouze jednou. V sedmičce pro změnu nehrají 
Skotové manche (hrála se 13x a jednou kon-
trovaný 1NT za 500) (10 IMP) a tak se do-
stáváme do mírného vedení. V partii č. 10 
Skotové padají ze hry a na druhém stole na 
protilince z částečného závazku a tak máme 
dalších 7 IMP. V partii č. 11 padají Skotové 
z beznadějných 3NT, Tomáš plní 3♣ +1 a 
náskok se zvyšuje o 6 IMP. Na partii č.12 
ztrácíme 6 IMP (Vojta s Michalem nebránili 
4♠ přelicitovaním 5♥. Na partii 16 zahájil 
Pepa 2♥ (standardní systémové otevření) a 
Skotové nehráli 3NT (+8 IMP). Posledních 
12 IMP získáváme na dvacítce (po stejném 
výnosu x♣ Skotové padají a my plníme 4♥. 
Na partie vyhráváme pouze 8:7, ale na IMP 
51:24, což je výhra 21:9 a 6VP nadplán. 
Ztracená rezerva je s rezervou zpět získána 
(+11VP). Předbíháme Finy na 3. místo za 
Itálií a Holanďany se ztrátou 3VP. 
 
Butler potvrzuje správnost strategie Vojta-
Michal na slabší soupeře; jejich skóre je 
vynikající +1,11 (třetí místo). Výkon dvojice 
David-Kuba (+0,46) je také nad očekáváním. 
Dvojice Pepa-Tomáš (-0,40) zatím není plně 
ve formě. Pochopitelně jako obvykle beru 
Butlera s rezervou, Pepa-Tomáš jsou handi-
capováni nasazováním proti nejsilnějším 
soupeřům a několik partií se jim mimořádně 
nepovedlo. Slováci porážejí Belgii vysoko 
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22:8, překvapivě i Rusy 18:12 a Wales 
16:14, postupují na 11. místo 7VP od postu-
pu. Zdá se, že se nad Tatrou blýská na lepší 
časy. 
 

Den IV: 
Nikoho nepřekvapuje, že vzhledem 
k výsledkům budeme 2x na BBO 5 (s Dány a 
Chorvaty). Rezerva 11 VP proti plánu a 
dobré zprávy z Butlera nás plní optimizmem. 
Také plán je pozitivní – počítá s tím, že proti 
Dánsku, Chorvatsku a Švýcarsku uděláme 
1 VP nad 50%.  
 

ČR - DÁNSKO 
Nastupujeme v souladu s potvrzenou takti-
kou bez Vojty a Michala, kterých je na dobré 
soupeře škoda. Hned v partii č. 2 získáváme 
4 IMP (Dánové padají ze 3NT, Tomáš plní 
ambiciózní 1NT – to se hrálo jen 2x, ostatní 
hrají 3NT a padají). Na partii 4 se obrací 
přístup k opatrnosti (opět v náš prospěch), 
Dánové hrají opatrně 2NT + 1, Tomáš plní 
3NT (+10 IMP) 3NT se hrají jen 5x, z toho 
jednou neúspěšně. Až do partie č.10 se nic 
neděje, hrají se stejné korektní závazky a obě 
strany získávají 1 IMP za nadzdvih. V partii 
č. 10 mají Dánové smůlu - KQ♥ je za esem a 
tak padají ze 4♥ jednou, Pepa plní 2♥ +1 (+6 
IMP). Následuje partie č. 11 za dalších 11 
IMP pro nás. Dánové jsou (nyní po zásluze) 
potrestáni za znásilnění karty (Dánský W 
kontruje zahájení S 1♣ s kartou 4540 a 4 
(čtyřmi body). Končí ve 2♠ x za 500, na 
druhém stole padají Dánové z beznadějných 
5♣. V partii č. 13 má další slabou chvilku 
pár Pepa-Tomáš (hrají 4♥ proti 7♥ Dánů) za 
-17 IMP (Malý slam se hrál 10x, velký 2x). 

Pořád ale máme nahráno. V partii 14 bereme 
5 IMP, David s Kubou porážejí 2♥, zatímco 
Pepa plní vylicitované 3♥. Na partii č. 16 
máme lepší odhad, porážíme 4♠, zatím co 
Dánové je přelicitovávají 5♦ x za 500 (12 
IMP). Partie č. 18 přináší další nevylicitova-
ný slam Pepy s Tomášem (-10 IMP) Tento 
slam se hrál 11x. Na partii 20 po zahájení W 
1NT plní Kuba 2♠, na druhém stole po lici-
taci 1NT - 2♠ - pass S prodlužuje blok na 3♠, 
padá a my máme 5 IMP doma. Na partie 
vyhráváme 9:5, na IMP 55:31 a celkem 
20:10, proti plánem požadované 10. Dostá-
váme se na 1. místo o 1VP před Italy. Poprvé 
poslední 4 partie proti silnému soupeři pro-
hráváme jen 6:10, posledních 5 partií vyhrá-
váme dokonce 18:10 a proti plánu máme 
rezervu 21VP – kdo by se na začátku turnaje 
nadál. Ale pozor střední část turnaje nám 
nikdy moc nešla. 
 
Kolem poledne se mění poklidné klima hra-
cího areálu, přijíždějí ženské – opravuji: 
ladies. Pánský klub na Baker street se mění 
v rozbouřený včelí úl a tak to bude bohužel 
až do konce. Život jde dál a my jdeme na 
Chorvaty.  
 

ČR - CHORVATSKO 
Pepa s Tomášem hrají dál, doufám tiše, že už 
si to vybrali a budou si moci spravit chuť na 
relativně slabším soupeři (plán požaduje 
18VP). Skóre se významně mění až na kra-
bici č. 5 (na 1. rozdání získali Chorvati 2 
IMP za flek na 3NT -1, zatímco naši porážejí 
stejný závazek bez fleku). Vojta s Michalem 
jsou přelicitováni z 3♣ na 4♥ x za 300, na 
druhém stole Pepa s Tomášem porážejí 3NT 



 33

a máme 9 IMP. Tyto 3NT na 23 PC se hrály 
poměrně často, ale neúspěšně. Partii č.7, kde 
kdo hraje padá, jsme na rozdíl od Chorvatů 
propasovali, čímž jsme získali 3 IMP. 
V partii č. 8 Chorvati po výnosu 7♠ padají 
z 1NT, které Pepa po výnosu 7♥ plní za 4 
IMP (1NT z W se plnil ve 2/3 případů). 
V partii č.9 padají Chorvati ze 2♥, Pepa 
vykouzlil 3NT (padalo se už ze 2NT) a má-
me dalších 11 IMP. Hned v následující partii 
přichází studená sprcha. Pepa s Tomášem se 
dobrovolně dostávají do 4♥ (obvyklý záva-
zek byl 2-3♥ nebo 1NT ) a s flekem je to za -
800. Na druhém stole hrajeme nezajímavá 2♦ 
+1 a ztrácíme 12 IMP. Až do partie č. 13 se 
nic neděje, potom Vojta s Michalem draží a 
plní 6♦, Chorvati končí na 4NT  za +12 IMP. 
Tento slam se hraje jen 4x, ale 12 zdvihů 
dělají všichni. Po klidu na partiích 14 a 15 
v boardu 16 Chorvati padají z 2NT za 200, 
Pepa plní 2♥ za 140 (+8 IMP). Na lince EW 
jsou v tomto rozdání pouze 3 zápisy, z toho 
1x 3NTS-1. V partii č.18 po výnose x♠ padá 
Vojta ze 3NT 1x, zatímco Chorvati 4x (kdo 
to hrál padal pouze 1x), čímž získáváme 7 
IMP. Výživná je partie č.19, kontrujeme 4♠ i 
5♥ (na této krabici je široká paleta výsledků) 
800+300 = 15IMP. Na partie 10:4, na IMP 
72:17 a výsledek 25:4 představuje nadplán 
7VP, čímž celková rezerva vzrostla na 
28VP. Na splnění denního plánu stačí vyvál-
čit se Švýcary 1 VP. Zvyšujeme vedení na 
4 VP před Holanďany. Škoda, že tento zápas 
přenášela BBO 5 místo RAMy. 
 

ČR - ŠVÝCARSKO 
Pepa s Tomášem mají uděláno, nastupují 
mladí a Vojta. Atmosféra v paláci Baumont 

se vrací do klubu na Baker street, protože 
dámy se odešly čančat na jejich opening 
ceremony. V partii č. 1 Vojta plní 3♦ a Švý-
caři padají (úspěšnost tohoto závazku byla 
cca 50%-ní) a vedeme o 5IMP. Na partii č.3 
padá Švýcar jako jediný v sále ze 3♥, naši 
hrají 2♥ +1 za +6 IMP. V rozdání č. 7 resp. 8 
nehrají Švýcaři manche (nehrála se na 7 jen 
výjimečně a na 8 na 50%), což přestavuje 
zisk 10 + 6 IMP. V partii č.10 Švýcaři plní 
2♥ (padalo se 1x ze 4pokusů), ale Kuba padá 
z nejčastějšího závazku (12x – plní 1) 1NT, 
stejně jako všichni, ale je to stejně ztráta 5 
IMP. Na partii č. 11 dostáváme 5 IMP zpět. 
Švýcaři padají ze 4♠, naši plní 2♠ +1 (5x se 
plnily 3NT). V partii č. 12 přináší zisk 12 
IMP akce Michala, který na otevření 1♣ 
skáče na 4♥ (byly by nejspíš -1), ale Švýcaři 
brání 5♣ s flekem za 800, na druhém stole 
hrajeme poklidné 2♥ +1 (nejfrekventovanější 
závazek a výsledek). Na partii č. 14 zaváhali 
David s Kubou, když nechávají hrát Švýcary 
3♠ za 140 (stalo se to jen 2x). Na druhém 
stole hrají Švýcaři 4♦ +1 (různé manche 
3NT, 4♥, 5♦) se hrály 8x a získávají 7 IMP. 
Největší ztráta přichází v rozdání č.15. Po 
pasu Kuby a zahájení Švýcarů blokem 3♣ 
David kontruje a E prodlužuje blok na 5♣. 
Kuba pasuje a David licituje 5♦, které zvyšu-
je Kuba na 6. Po dvou pasech licituje E 7♣, 
které Kuba nekontruje a tak David licituje 7♦ 
a jednou padá. Na druhém stole po pasu S 
Vojta pasuje a interponuje 3♣ až po licitaci 
N 2♦ a S 2♥. Na 3♦ z N reaguje Michal 4♣, 
ale to už je pozdě, Švýcaři dostali šanci 
vylicitovat 7♥, kterou však nevyužili (asi 3♦ 
z N jsou zavádějící). Je to však skoro jedno 
vzhledem k výsledku na druhém stole (-16 
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IMP). Spravedlivě je však nutno pozname-
nat, že Kuba by kontrem na 7♣ ušetřil 5 
nebo 9 IMP podle toho, jak by hrál W piky 
(impass/expass). (7♥ se hrálo 6x, slam se 
nehrál 4x – z toho jednou 5♣ x za 500). Do 
konce se už nic neděje, takže na partie 7:7, 
na IMP 45:34 s výsledkem 17:13. Celková 
rezerva proti plánu se snižuje o 1 VP na stále 
velmi pěkných 27 VP. Klesáme na 2. místo 
za Holanďany o 1 VP.  
 
Vzhledem k tomu, že do event. finále se nic 
nepřenáší, nejdůležitější je, že na 10. Mona-
co, které je aktuálně první nepostupující, 
máme náskok neuvěřitelných 37 VP. Prová-
dím orientační kontrolu Butlerem: Vojta-
Michal i David-Kuba udrželi výkonnost, 
pokles o 0,05 resp 0,08 IMP/board je statis-
ticky nevýznamný a souvisí i se zvýšením 
počtu odehraných rozdání. Pepa s Tomem se 
dostávají do kladných čísel, těsně pod 0,1. 
Náš výkon přináší odezvu. Další den budou 
přenášeny všechny 3 naše zápasy (Monaco – 
RAMA, Anglie – BBO 5 a Itálie – BBO 2). 
Stejné pocty se dostává pouze Francii, ale ta 
nebude v RAMě. Slováci mají horší den. 
Remizují s Portugalskem a prohrávají shod-
ně 10:20 s Běloruskem a Norskem. Klesají 
tím na 12. místo se ztrátou 19 VP na postup.  
  

Den V:   

ČR - MONACO 
Do RAMy delegujeme další hvězdy stříbr-
ného plátna Vojtu s Michalem. Dávám před-
nost tomu, aby Pepa-Tomáš hráli ničím 
nerušeni v zavřené bez dohledu kamer. Hned 
v prvních dvou rozdáních získáváme 18 
IMP. Na jedničce plníme 4♠ (plnilo se na 

50%), a porážíme 3NT (plnilo se 1 ze 4). Na 
dvojce Vojta (jeden ze tří) přelicitovává 4♠ 
soupeře 5♥ x za 300. Na druhém stole na 5♥ 
volí Tomáš 5♠ místo kontra. Dobrý start. 
Skóre se významně pohnulo až v partii č.10, 
kde Pepa s Tomášem nelicitují manche (hrá-
la se 10x) – ztráta 10 IMP. Další posun ve 
skóre přináší až partie č.15. Po zahájení 1♦ 
nechávají soupeři hrát Vojtu blok 3♠ za -200. 
Na druhém stole po Tomášově zahájení 
1NT, licituje Pepa přes 3♠ W ještě 4♣ a 4♠ E 
Tomáš promptně kontruje za +500. Pepova 
akce přináší milých 7 IMP. Na partii č. 18 
Tomáš jako jediný z 8 plní 6♣ za +12 IMP. 
Poslední kosmetická úprava skóre (-5 IMP) 
nastává v poslední partii. Po výnosu A♥ 
Pepa na N padá ze 3♦, které soupeř na S po 
výnosu A♣ plní.  Na partie 7:4, na IMP 
41:18 s výsledkem 20:10. Celková rezerva 
proti plánu se snižuje o 1VP na stále velmi 
pěkných 26VP.  
 
Jsme opět katapultováni na 1. místo o 8 VP 
před Itálii. Máme ale před sebou hodně sil-
ných soupeřů ale 38 VP-ovou bariéru před 
vyřazením. Žádné výsledky se nepřenášejí, 
proto radím spíše k opatrnější hře, nemusíme 
za každou cenu vyhrávat, ale nesmíme si 
dovolovat jednociferné výsledky. 
 

ČR - ANGLIE 
Na Anglii střídá David-Kuba Vojtu 
s Michalem. Začátek zápasu se vůbec nepo-
vedl. Po třech rozdáních prohráváme 0:31. 
Partie č.1: Pepa s Tomášem padají ze 6♥ 
(hrály se neúspěšně 5x) proti 3NT soupeře (-
11 IMP). Partie č.2: Po licitaci 1NT - 3♣ - 3♦ 
- 3NT skáče Kuba nedisciplinovaně na 6NT 
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(-13 IMP). Tento závazek hraje jako jediný 
v sále. Partie č.3: Kuba padá ze 4♠ x za -200 
(hrálo se 5x), když dává v každé barvě jeden 
zdvih a na druhém stole Tomáš z nejfrekven-
tovanějších 4♥ za -100 (-7 IMP). První vlaš-
ťovka přilétá vzápětí. Na čtyřce: v otevřené 
porážíme 1NT W za 300, zatímco v zavřené 
získávají Angličani pouze 140 za 2♠ +1 (+4 
IMP). Vzhledem ke stavu zápasu to není 
moc, ale zaplať Pánbůh za to. Další snížení 
ztráty přinášejí v páru sedmička s osmičkou. 
Na č.7 Pepa s Tomášem porážejí 4♥ (jediný 
zápis na NS – hrálo se 4x a ostatní splnili). 
Na druhém stole hrajeme v poklidu 2♥ a 
získáváme 5IMP. Na č.8 Padají Angličani ze 
3NT na 24PC – byly jen 2 úspěšné pokusy 
z 10. Naši hrají jen 2NT a máme dalších 5 
IMP. Další zisk přináší desítka. David 
s Kubou nechávají hrát 5♦, která porážejí, ale 
Angličani na druhém stole 5♦ přelicitovávají 
na 5♠ x -1 (+7 IMP) a hrozivá ztráta 31 IMP 
je zredukována na 11 IMP. Na partii č.13 
Angličani plní 1♠ z E, my padáme z 1NT 
z W a Angličani píšou 5 IMP. Výsledky na 
ostatních stolech jsou podobné, ve prospěch 
NS 3:1. Partie č.14 přináší 3 IMP, když se 
Angličani špatně zorientovali. V zavřené 
padají ze 3♥, v otevřené 3NT, které padnou 
po ♥ výnosu 2x, ale o kterém David neví, 
David přelicitovává 4♣, následně 4♦ Kuba 
4♥ a Angličani uzavírají na 5♦ -1 (+3 IMP). 
Nevím, proč neřekl Kuba nějaký počet ♥ 
hned na 2♦. V partii č.17 hraje David 
s Kubou beznadějných 6♣, nevím proč 
v dokumentaci o této partii není nic, musí si 
vzpomenout oni (slam se hrál 5x). Ztráta -11 
IMP. Na č. 18 bereme 7 IMP. Kuba plní 
1NT, Angláni padají na 4♠ (hrály se jen 2x) 

za 200. Na č. 19 ale ztrácíme dalších 12 
IMP, když Pepa s Tomášem nehrají slam 
(hrál se 12x, všichni dělají alespoň 12 zdvi-
hů). Poslední partie je slabá náplast, ale jak 
se ukáže zachraňuje dvouciferný výsledek. 
My padáme ze 3♠ 2x, Angláni ze 4♥ 3x (oba 
závazky jsou svou výší na samé špici pole) a 
získáváme důležité 3 IMP. Na partie 8:8, na 
IMP 62:36 a výsledek 10:20. Rezerva proti 
plánu se ztenčuje o 3VP na stále dostačující 
23 VP. Klesáme na 2. místo za Itálii, která 
nás teď čeká, o 4VP, ale držíme se stále 
38 VP od vyřazení. 
 
V kuloárech přistihuji Duboina, jak zpovídá 
Angličany, jak s námi hráli. Je potěšitelné, 
jaký respekt jsme si vybudovali. Italové na 
nás obvykle nastupují lehce a bez přípravy, 
jak se říká „z voleje“. 
 

ČR - ITÁLIE 
Na Itálii nastupuje Vojta s Michalem a Da-
vid s Kubou. Na partii č.1 odbránili Vojta 
s Michalem 3♠ přelicitováním na 4♥ - 1, 
David plní 3♠ s nadzdvihem (+3 IMP). Na 
partii č. 3 hraje Vojta jako jediný 6NT 
(ostatní hrají 6♣ nebo 6♠), Italové 6♣ (+2 
IMP). Větší ztrátu přináší partie č.8. Vojta 
zahajuje 4♥, které N přelicituje na 5♦ a pad-
ne 1 s flekem za 100. Na druhém stole Ver-
sace zahájí 1♥ a Lauria okontruje Davidovi 
4♦. Versace opraví do 4♥ a je po žížalách a 8 
IMPech. V partii č. 10 zůstává Vojta 
s Michalem na 3♦, zatímco Italové hrají 5♦ 
s flekem (5♦ se hrálo 6x, z toho jen 2x bez 
fleku, dále se zadávaly 3NT) a ztrácíme 12 
IMP. V následující partii si je bereme zpět. 
Vojta plní 6♦ s flekem, Italové zůstali na 5♦. 
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(Slam se hraje 6x, ale 12 zdvihů dokáže 
udělat každý). Je to jako na houpačce, 
v následující partii následuje další ztráta. 
Italové hrají 3NT, které v důsledku Michalo-
va zásahu 2♥ Vojta zadává výnosem Q♥ - 
(x♠ hned závazek poráží), zatím co naši 
porážejí na druhém stole 3♠ 2x (-11 IMP). 
V partii č. 13 padáme na 3♥ 2x a plníme 2♠, 
takže ztrácíme 3 IMP. Nejčastější závazek 
jsou 2 – 3♥, kde se dělá 7 – 9 zdvihů. 
V partii č.17 míjíme manche, která se hraje 
12x (- 6IMP). V partii č. 18 porážíme 2♠ 2x 
a 4♥ s flekem 2x a stahujeme o 12 IMP. 
Paleta výsledků je široká – od 5♥ x z N po 
porážené 2♠ z W. Na partii č. 16 plníme 2♠, 
zatímco Italové padají (+5 IMP). 
V nejfrekventovanějším závazku v ♠ se 
obvykle realizuje 9 zdvihů. V další partii 
padáme na obou stolech ze 2♠ resp. 3♥ (-3 
IMP). Na partii č.19 ztrácíme dalších 14 
IMP, když Kuba brání nesplnitelných 6♠. 
Závazek 6♠ je obvyklý, nikdo jej nesplnil, 
ale také nikdy jiný nebránil na 7. stupni. Na 
partie sice remizujeme 7:7, ale na IMP je to 
36:57 s výsledkem 11:19. Uhájili jsme důle-
žitý dvouciferný výsledek. Italové nám sice 
odskakují na 12 VP, ale my držíme stále 
skvělé 2. místo 25 VP od vyřazení. Splnili 
jsme plán a zůstáváme v rezervě 23 VP. 
 
Do konce chybí poslední 4 kola, nutno mys-
let na postup. Zkoumáme možnosti prodlou-
žení ubytování. Ukazuje se, jak výhodné 
jsme měli vylosování. Vždy je lepší v závěru 
se snažit minimalizovat event. ztráty, než 
křečovitě hrát na maximální výsledky. V 
Butleru se drží Vojta z Michalem na skvě-
lých 0,79, ostatní dva páry jsou nepatrně nad 

nulou. Naše ženy prohrávají 12:18 
s Ruskem, vyhrávají 24,5:5,5 s Irskem a 
17:13 s Chorvatskem a zahajují na 6. místě. 
Slováci klesají na 13. místo po prohře 10:20 
se Švédskem, povinném vítězství 19:11 nad 
Maltou a porážce 7:23 od Bulharů. Naději na 
postup bohužel prakticky ztratili, dělí je od 
něj propast 30 VP. Od zítřka začínají senioři, 
ale tam nemáme želízka v ohni. Začínáme 
projednávat možnost prodloužení pobytu, 
pochopitelně to půjde, ti co nepostoupí, své 
pokoje jistě uvolní. 
 

Den VI: 
Dnes nás čekají dva těžcí soupeři – současně 
čtvrtý Izrael, se kterým máme dlouhodobě 
nejhorší výsledky (také nejnižší plán: 9VP), 
šesté Finsko, které se během celé kvalifikace 
pohybuje na čelních místech (plán 10VP) a 
jako první sedmé Lotyšsko (na baltské re-
publiky si věříme a tak chceme zase něco 
nahrát (plán 23VP).  
 

ČR - LOTYŠSKO 
Začínáme s osvědčenou dvojicí (proti outsi-
derům) Vojta – Michal a Pepa – Tomáš. 
Hned v partii č. 1 ztrácíme 11 IMP (Vojta, 
jako jeden ze dvou padá ze 3NT (netrefená 
Q♥). V partii č.2 dalších -6 IMP (prohrané 
částečné závazky 2♠ a 3♥ na obou linkách. 
Po zahájení 1♥ a negativním kontra Pepy se 
3♥ nelze vyhnout). V partii č.3 nechávají 
Pepa a Tomáš hrát Lotyše 3♠, na 2. stole 
Lotyši plní 5♦ x a neštěstí je hotovo (-12 
IMP) a prohráváme po třech partiích 0:29. 
(5♦ se hraje 3x, zbytek jsou 3 nebo 4♠ na 
protilince, z toho méně než 4♠ jen 3x). 
V partii č.4 přichází malá náplast, Tomáš 
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plní 2♥ na 9 trumfů, Lotyši padají ze 2♠ na 7 
trumfů (+5 IMP). Piky se hrály jen 2x. Na 
pětce licitují a plní Pepa s Tomášem nepříliš 
nadějný slam 6♦ (hraje se pouze 3x a plní, 
protože sedí kompletně ♥. Po zisku 12 IMP 
prohráváme už jen o 12 IMP. Po klidné 
šestce získáme v sedmičce dalších 12 IMP a 
je srovnáno. Tomáš plní 4♠ ale Lotyši padají 
(plnilo se na 50%). Další neštěstí na sebe 
nenechává dlouho čekat. Po dvou klidných 
partiích přichází věk kosmických katastrof – 
do konce zápasu už napíšeme pouze 1 IMP. 
V partii č. 10 přelicitovává Vojta 3♠ soupeře 
na 4♥, kontra na sebe nenechá čekat a -800. 
Hrálo se to v sále jen 3x. Na druhém stole 
dosahujeme frekventovaného výsledku 3NT 
-1 a ztráta 14 IMP je na světě. V partii č.14 
po zahájení Pepy soupeř hraje 2♥ +2, na 
druhém stole 2♥ přelicituje Michal 3♦ 
s kontrem za -500 (-8 IMP). 3♦ se hrála jen 
2x, podruhé byl závazek splněn – jediný 
zápis na straně EW. V partii č.15 má slabší 
chvilku Tomáš. Po ♣výnosu hraje neúspěšný 
♦impas  a jako jediný v sále padá. Před tímto 
impasem je třeba zahrát ♥expas. Sedí-li je 
splněno, vletí-li tam X esem jsou uvolněny 4 
♥štychy a i kdyby expas neseděl, není jasné, 
zda E jednou nepropustí. Ztráta -13 IMP. 
V partii č.16 necháváme hrát Lotyše na obou 
stolech (2♣ a 3♦) za -5 IMP. Paleta výsledků 
je rovnoměrně rozložena na NS a EW – 
plněné 2 a porážené 3♠ na NS, plněná 3♦ na 
EW. V partii č. 17 nechávají Lotyši hrát 
Tomáše 2♠, na druhém stole Vojta padá 2x 
ze 4♥ (ostatní dělali 9 – 10 štychů na 50%). 
Škoda, byla šance na zisk 11 IMP – byly by 
dobré. V partii č. 19 nechávají hrát Vojta 
s Michalem Lotyše 3♥, které porážejí jed-

nou; na ostatních stolech se však hrají 4♠, ze 
kterých padají jen dva. Závěrečná ztráta -11 
IMP, hlavně že už bude konec vraždění 
neviňátek. Na partie 3:12, na IMP 30:86 a 
s výsledkem 4:25 padáme na 5. místo, které 
dělíme s Finy, se kterými budeme hrát večer 
v RAMě. Od vyřazení nás dělí stále ještě 
17 VP, ale nesplněním plánu o 19 VP!!! 
jsme vyčerpali skoro celou rezervu, která by 
se před problematickými zápasy s Izraelem a 
Finskem hodila. Butler indikuje, že se zápas 
nepovedl spíše Vojtovi s Michalem (ztratili 
0,36), zatímco Pepa s Tomášem jen nevý-
znamných (0,02). 
 
Přesto před zápasem s Izraelem řešíme 
v polední přestávce problém, co dál když 
postoupíme. Většina je pro pokračování, 
debaklem s Lotyši nalomený Tomáš plynu-
lou moravštinou lamentuje: „nechcu ve finá-
le pořád prohrávat, radši pojedu do Olomóca 
za mamkou a budu hrát na NETu“. Nakonec 
jsme ho snad ukecali, že by se mohlo pokra-
čovat. Bez něj bychom asi hráli dál, nejspíš 
ve čtyřech, protože pro Pepu by bylo ne-
snadné najít vhodného partnera. Během 
diskuse se také přihlásil Pepa, že by rád 
dokázal, že je to jen fáma, že on nemůže hrát 
proti Polsku. Po této výzvě jsem si téměř jist, 
že by bylo dobré Pepu proti Polákům posta-
vit, a tak mu to slibuji. Na to kontruje To-
máš, který se už trochu zotavil z porážky i 
diskuse: ale nesmíš s nima mluvit polsky – 
„jak ši še vyšpal?“. Z celé diskuse je nejroz-
laděnější Vojta, kterému nejvíce vadí To-
mášův poraženecký duch. A teď zpátky ke 
kvalifikaci. Zápas s Izraelem bude kritický, 
jsme po debaklu a na Izrael nám to nikdy 
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nešlo – porazili jsme je naposledy (a asi jen 
jednou) a od té doby jen 12, 8, 12, 7. Také 
Vojta nasazuje nízko laťku plán velí 9 VP, 
ale i to může být víc než dost. Držte nám 
palce. V této chvíli nám Eda vrací morální 
podporu, kterou jsme jim poskytovali během 
celé jejich krušné pouti. 
 

ČR - IZRAEL 
Proti Izraeli střídá David s Kubou Vojtu 
s Michalem. Po poklidném začátku boduje-
me v partii č.5. Ani na jednom stole soupeři 
nevyužívají možnosti lukrativní obrany 4♠ x 
za -100 nebo -300 proti 4♥. Ale David 
s Kubou závazek porážejí (stalo se to jen 3x) 
a získáváme 12 IMP. Zajímavé je i rozdání 
č. 6, i když v našem zápase skončilo remí-
zou. Na obou stolech se hrají frekventované 
4♥ s flekem jako obrana proti 3NT. Pouze 
Italové dokázali najít přes 4♥ ložený závazek 
5♦. V rozdání č.7 po licitaci od S: 1♦ - kontra 
- pass - 1♥ - 2♦ - 2♠ - pass zvyšuje Kuba 
nepochopitelně na 4♠, ze kterých David padá 
3x za -300. Na druhém stole Izraelci plní 2♥ 
+1 a získávají 10 IMP. V celém sále se hrály 
4♠ 2x a 3♠ 1x, oboje v zápase Lotyšsko – 
Island). V partii č. 9 nechávají David 
s Kubou jako jediní hrát soupeře 2♥, za -110, 
zatímco mohou hrát až 4♦ (jen 9 zdvihů 
udělali jen Angličani) a tak ztrácíme 6 IMP. 
V rozdání č.10 poráží David s Kubou po 
♣výnosu 3NT S 2x, zatímco Tomáš (také ze 
S) po ♠výnosu plní (+13 IMP) – porazit 3NT 
se podařilo jen 5x a nic jiného se nehrálo a to 
z N jen 2x. V rozdáních 11 – 13 pro změnu 
jsou úspěšní Izraelci. Na č.11 ztrácíme 3 
IMP (5♣= proti 3NT+3); z bridžového hle-
disko to není zajímavé. Horší je č.12. David 

s Kubou se dostávají do 6NT, když David 
opravil 6♦, které tam jsou do 6♥, a Kuba do 
6NT -2. Izraelci hrají 6♦ (-14 IMP). Když se 
hrál slam, tak pouze v ♦ (5x – z toho 1x 
neúspěšně). Na rozdání č. 13 se hrají 2♠ na 
obou stolech. David s Kubou porážejí 2♠ 
jednou a Tomáš padá po stejném ♦ výnosu 
3x (-5 IMP). 2♠ se hrají 12x z toho 2x 
s flekem a padá se 1-3x. Na rozdání č.14 plní 
Kuba 3♦, které po stejném výnosu (♥J) Pepa 
s Tomášem porážejí (+5 IMP). Protože č. 15 
je plošina 4♥=, prohráváme před poslední 
čtvrtinou, ve které se nám proti silným tea-
mům zatím nedařilo, 30:38. Bude to tento-
krát lepší? V rozdání č.16 David padá ze 3♠, 
které po stejném výnosu Izraelci plní (-6 
IMP) (V sále se jen 8 zdvihů dělalo jen 6x). 
V dalším rozdání nelicitují Izraelci 3NT (+7 
IMP). Manche se hrála v 50% případů. 
V rozdání č.19 Izraelci hrají jen 3♥ (4♥ se 
neúspěšně hrála 12x). Naši ze 4♥ ukázněně 
padají (-7 IMP). Na poslední partii sice Pepa 
s Tomášem nelicitují 5♦ (hrají se jen 4x), ale 
Izrael padá ze 3NT 2x (pokusů bylo 6, jed-
nou až dvakrát ne) a tak máme 8 IMP. Kri-
tickou poslední čtvrtinu vyhráváme 15:11, 
na partie 7:8 na IMP 45:49 a s výsledkem 
14:16 můžeme být nadmíru spokojeni. Má-
me rezervu proti plánu hezkých 9VP, dělíme 
5. místo s Izraelem a od vyřazení nás dělí 
16VP, tedy pouze o 1VP méně než před 
kritickým zápasem s Izraelem. V Butleru si 
Pepa s Tomášem polepšili o 0,03 na 0,10, ale 
David s Kubou klesají 0,05 na -0,03. 
 

ČR - FINSKO 
Poslední dnešní zápas asi také nebude pro-
cházka rozkvetlým sadem, ostatně plán ho-
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voří jasně: stačí 10 VP. Direktoriát také vidí 
význam tohoto utkání pro postup do finále, 
a proto hrajeme v RAMě. Jsme domácí a tak 
se budu moci dívat. Maruška přijde také. 
Pepa s Tomášem mají uděláno. Do otevřené 
deleguji Vojtu s Michalem, protože se jim 
daří více. Hned první partie je bizarní: celý 
sál padá ze slamu 3-5x, 6x se hraje velký 
slam, tam se padá pochopitelně o jednou 
více. Naši hrají velký a tak -2 IMP. Až do 
partie č.7 se moc neděje. V partii č.6 se hrají 
remízové 6♣ +1, velký slam se hrál 3x, 
z toho 2x neúspěšně. Na partii č.6 ztrácíme 6 
IMP. Vojta s Michalem nechávají hrát 2♥ 
(+1), v zavřené vyhnali naše do 3♥ (-1). Na 
partii č.8 hrají Finové v otevřené dobrovolně 
5♦ -1, v zavřené hrajeme 3♦= (+4 IMP). 
Optimistických 5♦ se hrálo jen 3x. V partii 
č.10 brání Vojta s Michalem 4♠ +2 za 680 
přelicitováním na 5♥ x za -800 (ztráta 3 
IMP). Pikový slam nehrál v sále nikdo. 
V partii č.11 dělá Kuba pokus o slam a Da-
vid padá z 5♠ (ztráta 11 IMP). Neúspěšně 
učinilo pokus o slam 10 párů. V partii č.12 
Finové plní 5♦, ale naši padají. Jak k tomu 
došlo, protokoly nehovoří (no data) a aktéři 
se k tomu nevyjádřili. Ztrácíme 10 IMP. 5♦ 
splnili jen Finové, častěji se plnily 4♥. V tuto 
chvíli prohráváme 8:31 a situace je kritická. 
Do partie č. 14 se nic neděje, potom plníme 
3NT, zatímco Finové zůstali po intervenci 
Vojty 1NT na 2♥ (zisk 6 IMP). Do 3NT se 
dostalo jen 6 párů včetně Davida s Kubou, 
Holanďani splnili 4♥. V partii č.15 porážíme 
2♠ v otevřené a 1NT v zavřené za 4 IMP. 
1NT se plní často, 2♠ nesplnil nikdo. V partii 
č.19 Vojta s Michalem porážejí 3♠ a David 
je plní (+6 IMP). Na partie vyhráváme 8:6, 

na IMP prohráváme 26:34 s výsledkem 
14:16. Tím je překročen plán o 4VP, reserva 
se sice zvýšila na 13 VP, ale od vyřazení nás 
dělí jen 10 VP. Příspěvek jednotlivých párů 
podle Butlera: Vojta s Michalem -0,01 a 
David s Kubou -0,06. Budeme opatrní a 
pobyt si event. prodloužíme až po výsledku 
zápasu se Španělskem.  
 
Naše děvčata mají 18VP za bye, pak poráží 
favorizované Němky 18:12, ale prohrávají 
s Norkam 11:19 a ze šestého místa klesají na 
deváté. Slováci remizují s Irskem, ale dostá-
vají nakládačku v derby od spřízněných 
Maďarů 7:23 a neočekávaně i od Estonců 
10:20. Klesají na 14. místo s propastnou 
ztrátou 41 VP a zbývá jen kvalifikaci důstoj-
ně dohrát. 
 
Před rozhodujícím zápasem děláme důklad-
nou přípravu. Obě nominované dvojice chtě-
jí hrát na NS, aby měli alespoň jednoho 
diváka, já myslím spíš morální podporu. 
Rozhoduji, že NS půjde David s Kubou, 
kteří jsou na tom momentálně hůř. Maruška 
je registrovaná jako coach, tak ji půjčuji 
reprezentační triko a odchází „kaučovat“ 
Michala. Protože bridži nerozumí, nehrozí, 
že by do toho kecala a tak se kaučing omezí 
na morální rovinu. Ostatně po skoro 40 le-
tech manželství má každá žena dostatek 
zkušeností s kaučováním. Zdá se, že i Michal 
je spokojen. Starým profíkům Vojtovi a 
Davidovi (uvádím v pořadí stáří) je to po-
chopitelně jedno. 

 40

Den VI:  

ČR - ŠPANĚLSKO 
K rozhodujícímu utkání nastupujeme 
s Davidem a Kubou a Vojtou a Michalem. 
Pepa relaxuje a Tomáš, jak jinak, fandí 
v RAMě. Jednoduchý výpočet říká, že stačí 
vyhrát 16:14 a nemůžeme nepostoupit. Vojta 
na plánoval 17 VP, takže to vypadá jako 
splnitelný plán. Naši nejistotu neberou média 
v úvahu – o poslední postupové místo bojují 
podle mínění médií jen Angličani s Finy. 
Nakonec dobrá zpráva nejlepšímu Španělovi 
(polského původu) Wasikovi onemocněl 
partner a tak nenastoupí. Španělé už nemo-
hou postoupit a tak nečiní žádné zoufalé 
pokusy a kvalifikaci klidně dohrávají. Na NS 
jsem posadil Davida s Kubou, abych ho 
mohl event. morálně podpořit v kritické 
chvíli; myslím, že se mu přestává dařit. Zá-
pas nezačíná vůbec dobře – po 7 rozdáních 
budeme prohrávat 0:28. Ale po pořádku. 
V rozdání č. 2 padá Vojta ze 4♠, ale Španělé 
hrají jen jeden (-6 IMP). 4 splnil pouze Is-
lanďan proti Finům ze 6 pokusů, ostatní plní 
částečné závazky s 9 nebo 10 zdvihy. Na 
rozdání č.4 padá Vojta ze 4♥ za -200, Španě-
lé se spokojili s 1NT (-7 IMP). 4♥ se hrají 
6x, plní 1x a padá 1-4x. V rozdání č.7 padá 
Vojta do třetice všeho zlého ze 4♥, které 
Španělé plní (-13 IMP). Z 12 pokusů se 
spadlo jen 4x. K tomu 2x -1 IMP za rodíl 
zdvihu a 0:28 je na světě. Bylo by dobré 
odbrzdit. Obrat k lepšímu nastává hned 
v následující partii. Michal plní jako jediný 
3♣, které naši porážejí rekordně 3x. Na lince 
Vojty s Michalem se však 6x úspěšně hrály 
na 24PC 3NT. Získáváme však prvních 6 
IMP. Výživnější je partie č.9. Vojta plní 

3NT, zatím co Španělé přistáli v 6♠ za -200 
(+13 IMP). Slam v různých barvách se hrál 
neúspěšně 6x, jednou padly dokonce 4♠. 
V rozdání č.11 plní Michal 2♥, na druhém 
stole nechávají Kubu hrát 1NT (+5 IMP). 2♥ 
7x splněny a 2x poraženy, jinak se na proti-
lince plní 1NT nebo 2♠. Na partii č.14 David 
s Kubou kontrují a hlavně porážejí 4♠, ale 
naši se spokojili s 3♠ +1 (+7 IMP). 4♠ jed-
nou splněny, jednou poraženy, 3♠, vesměs 
plněny s nadzdvihem; také se hrály 3NT, 
dvakrát úspěšně a dvakrát neúspěšně. Získá-
váme 34 IMP v řadě a otáčíme na 34:28. 
V následující partii míjí David s Kubou 
slam, který se 7x plní a 4x poráží (-12 IMP). 
Na partii č.17 plníme na obou stolech čás-
tečný závazek (2♣ a 3♦) a získáváme zpět 5 
IMP a remízu. V ♣ se dělalo přibližně na 
50% 8 a 9 zdvihů – zápis na EW je pouze 
4x. Ve 20. partii poráží Vojta s Michalem 
3NT (dá se to porazit 2x – 4♠ + 2♦ zdvihy, 
když se skončí po odehrání piků na E (+6 
IMP).  Na partie 8:8, na IMP 45:50, na VP 
14:16 se ztrátou 3VP proti plánu. Končíme 
však s rezervou 10VP, vypadá to velmi na-
dějně. Příspěvek jednotlivých párů: David 
s Kubou +0,02, Vojta s Michalem -0,08. 
Volba páru na NS nejspíš pomohla, ale kdo 
ví. Butler je velmi ošidný, hráči, zejména 
úspěšní jej milují, neúspěšné srabí, kapitá-
nům se hodí, protože není čas na podrobné 
analýzy, ale nehodí se jim, že je veřejně 
publikován, měl by být jako tajná informace 
doručován pouze jim.  
 
Rychle spěcháme k obrazovkám. Po 17. 
partii vedou Angličani se Švýcary jen 46:38, 
a Finové prohrávají po 18. partii s Islandem 
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33:52, takže už můžeme být prakticky klidní. 
Podařilo se to. Při pohledu na konečné pořa-
dí je vidět že plán byl velmi přesně sestaven. 
Při jeho dodržení by chyběl jen 1VP. Kon-
číme osmí s 9VP náskoku na 9.-10. Angliča-
ny a Finy. Postupují Angličani, kteří Finy 
porazili 17:13. Vraťme se ještě jednou 
k Butleru: Vojta-Michal 0,33, Pepa-Tomáš 
0,10, David-Kuba -0,07. Pepa s Tomášem 
vykazují slušný nárůst formy – v konci jsme 
měli silnější soupeře a oni si polepšili přesně 
o 0,50. Pokles Vojty s Michalem i Davida s 
Kubou lze přičíst také silnějším soupeřům a 
většímu počtu rozdání. O to významnější a 
hlavně nadějné je +0,50 Pepy s Tomášem. 
Výsledek Davida s Kubou není alarmující, 
Vojtu s Michalem není třeba komentovat.  
 
Spojíme-li si však výsledky Butlera 
s celkovou tabulkou, je jasně vidět, jak 
úspěšné bylo rozhodnutí nasadit Vojtu 
s Michalem na slabé teamy. Porovnáme-li 
výsledky postupujících s nepostupujícími 
(Finsko jsem zařadil mezi postupující 
v důsledku rovnosti VP s Anglií) zjistíme, že 
jsme skončili jako druzí, pouze 2VP za Itálií 
s průměrem téměř 20VP. Vezmeme-li srov-
nání výsledků pouze s 5 nejslabšími, vyhrá-
váme o 6 před Lotyši a 9 Itálií s průměrem 
přes 22,5 VP. Viz následující tabulky. 
 
V časopise shrnujícím celou kvalifikaci 
(Butler, tabulky skupin) se novináři vracejí 
k partii č.5 ze včerejšího utkání s Finskem, 
dobře, že to bylo v RAMě, kde si Michal 
udělal dobré jméno v partii č. 5 při plnění 
2♥. Pravda, v ♥, se hrálo jen 4x, a Michal 
jediný dokázal udělat 8 zdvihů. Udělal to 

tak, že nakonec nechal soupeře, aby si vybra-
li, který chce být v nuceném výnosu.  Ko-
mentátoři nejprve předpovídali nesplnění, 
potom však nešetřili chválou. Tento komen-
tář jsem mohl uvést již při reportáži ze zmí-
něného utkání, ale myslím, že zde mu to 
sluší více. Kdo má zájem o detaily, najde je 
v čísle 8 na straně 14 pod názvem „Many a 
Michal makes a muckle“. 
 
V tuto chvíli chci vyjádřit obdiv k výkonu 
Edy s Tolim (v Butleru 0,24); při odehrání 
všech rozdání ve čtyřech a kapitánské a 
organizační práci Edy je to výsledek enorm-
ně dobrý. Škoda slabého druhého páru, ať se 
na mne nezlobí, ale Butler hovoří jasně: 
Fajtinko (nyní Fajčinko) – Lohay končí s 
-0,86 na 6. místě od konce. Kdyby Sloven-
sko mělo druhou dvojici na úrovni první, 
bojovalo by minimálně o postup a to nejspíš 
úspěšně. (Nám např. stačil k bezpečnému 
postupu průměr 0,12, který je poloviční proti 
Edovi s Tolim). 
 
Naše dámy jistě prominou, že jsem dal před-
nost našim kamarádům ze Slovenska. 
V posledním kole Slováci prohrávají s Ra-
kouskem 11:19 a se ziskem rovných 250 VP 
končí na 16. místě mezi Maďary a Rumuny. 
Ženy první kolo nehrají, asi aby byl klid na 
poslední kolo OPEN-kvalifikace (velmi 
rozumné rozhodnutí). Po překvapivém vítěz-
ství nad favorizovaným Rakouskem 21:9 
přichází studená sprcha s Anglií 3:25 a po-
kles na 10. místo. Byť to bylo s Angličan-
kami, lze to označit jako Skotský střik. 
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Itálie 25 16 17 19 25 20 17 20 22 181 20,11 

Česko 20 15 17 14 22 25 24 21 21 179 19,89 
Finsko 18 15 25 18 14 25 21 20 21 177 19,67 

Holandsko 22 8 23 25 25 16 10 20 25 174 19,33 

Izrael 22 17 21 16 11 12 22 23 25 169 18,78 

Dánsko 20 19 15 12 24 16 15 21 24 166 18,44 

Lotyšsko 7 20 8 21 18 19 25 25 19 162 18,00 

Island 20 18 16 17 12 15 14 24 19 155 17,22 

Turecko 15 17 12 16 14 19 14 23 22 152 16,89 

Anglie 10 19 15 14 18 20 17 20 10 143 15,89 
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Česko 22 25 24 21 21 113 22,60 
Lotyšsko 18 19 25 25 19 106 21,20 

Itálie 25 20 17 20 22 104 20,80 

Finsko 14 25 21 20 21 101 20,20 

Dánsko 24 16 15 21 24 100 20,00 

Holandsko 25 16 10 20 25 96 19,20 

Izrael 11 12 22 23 25 93 18,60 

Turecko 14 19 14 23 22 92 18,40 

Anglie 18 20 17 20 10 85 17,00 

Island 12 15 14 24 19 84 16,80 
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Na konce této části uvádím znovu úvodní tabulku, kde je doplněna k plánu dosažená skuteč-
nost: 
 

kolo soupeř 2000 2001 2002 2004 průměr cíl 
skuteč-

nost 
Cíl 

celkem 
Skutečnost 

celkem 

1 Serbia    24 24 20 24 20 24 

2 Greece  6 11 22 13 15 15 35 39 

3 Lithuania 24   14 19 18 21 53 60 

4 Turkey  14 21 12 16 20 13 73 73 

5 Luxembourg  24   24 21 22 94 95 

6 Netherlands  13 16 4 11 10 13 104 108 

7 Bye      18 18 126 126 

8 Iceland  17 13 7 12 13 14 139 140 

9 Scotland  12 25 2 13 15 21 154 161 

10 Denmark  4 18 6 9 10 20 164 181 

11 Croatia  21 24 3 16 18 25 182 206 

12 Switzland  20 15 7 14 18 17 200 223 

13 Monaco   22  22 21 20 221 243 

14 England 10  13 6 10 13 10 234 253 

15 Italy  15 3 10 9 11 11 245 264 

16 Latvia  25 25 11 20 23 4 268 268 

17 Israel 22 8 12 7 12 9 14 277 282 

18 Finland  8 16 5 10 10 14 287 296 

19 Spain  21 17 18 19 17 14 304 310 

      291 304    
� 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy. 

♠J1065 
♥J85 
♦K 
♣A10853 

 
♠AQ4 
♥Q2 
♦A10764 
♣K96 

 
Sehráváte 3 BT po výnosu ♥3 – pátá shora. 
Ze stolu přichází malá a soupeři také pouští. 
Berete dámou. Přecházíte kárem do krále 
a hrajete pikový impas klukem, který drží, 
a pokračujete pikem do dámy, která také 
bere zdvih. Jak budete pokračovat?  
 
 
Jde o rozdání 26 z šestého segmentu semifi-
nále Bermuda Bowl. Ve skutečné partii na 
jednom stole pokračoval hlavní hráč dále 
piky a protože byly 3-3, splnil svůj závazek.  
 
Na druhém stole předvedl hlavní hráč mno-
hem představivější sehrávku. Po druhém 
piku se zastavil a zahrál srdce! Pokud by 

byly piky 4-2, jako na následujícím diagra-
mu, byl by si vytvořil svízové možnosti 
a téměř jistě splnil partii i přes nepříznívé 
rozlohy.  
 
 ♠J1065 

♥J85 
♦K 
♣A10853 

 

♠93 
♥K10963 
♦J853 
♣J4  

♠K872 
♥A74 
♦Q92 
♣Q72 

 ♠AQ4 
♥Q2 
♦A10764 
♣K96 

 

 
Soupeři by sice mohli i při této rozloze partii 
porazit, ale jen velmi přesnou obranou. 
V praxi vedlo zahrání z ke stejnému splnění 
3 BT jako na prvním stole, ale pro komentá-
tory i pro diváky tu znatelný rozdílek byl. 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠K10865 

 
♠A72 

 
Pokud potřebujete všechny zdvihy, začněte 
esem. Musí vypadnout figura a pak hrajete 
na to, že byla singl. Tak máte 9% na 5 zdvi-
hů. Odehrání esa také přináší největší prů-
měrný počet zdvihů 3,9.  
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Pokud vám stačí 4 nebo dokopnce 3 zdvihy, 
je správné hned v prvním zdvihu zahrát 
z Jihu dvojkou a jen pokrýt kartu Západu. 
Tak máte 85% na 4 zdvihy a dokonce 100% 
na 3.  
 
Rozehrání má ale ještě jeden zajímavý 
aspekt. Jak se zachováte, pokud Západ na 
vaší malou kartu přidá 9? Proti běžnému 
hráči je prakticky jisté, že má Q9, J9 nebo 
singl 9. V prvních dvou případech na se-
hrávce nezáleží, ale ve třetím je správné vzít 
esem a bezpečně zahrát malou do sedmičky. 
 
Ale co když Jih přidá 9 od QJ93? Já osobně 
asi udělám o zdvih méně než sál a budu si 
pokládat za čest, že hraji proti tak dobrému 
hráči. 
� 
 

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 Východ, páry. 

Západ Sever Východ Jih 

  1♦ ? 
 Jih:   ♠QJ9   ♥A98762   ♦94   ♣106 
 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 pas 1♥ 1♠ 

pas 2♠ kontra ? 
Jih:   ♠AK532   ♥Q64   ♦KQ10   ♣Q5 
 

Problém 3 
Oba v druhé, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   1♦ 

pas 1♥ pas 1♠ 

pas 2♥ pas ? 
 Jih:   ♠AQ43   ♥A5   ♦QJ962   ♣A5 
 

Odpovědi:  
Problém 1 2 3 

Vozábal pas 3♥ 3♥ 

Martynek ml. 1♥ rekontra 2 BT 

Macura pas rekontra 4♥ 

Pěkný 2♥ rekontra 3♥ 

Kopecký pas rekontra 4♥ 

Čtenáři 2♥ pas 3♣ 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
Pas. Tohle je hodně o stylu. Na 2♥ mám jiné 
hodnoty v srdcích, než bych měl mít, na 1♥ 
mám zase málo bodů, ale je to kdyžtak 
v mém pojetí rozhodně lepší alternativa než 
2♥. Pasuji a třeba přijde během partie ještě 
příležitost, kdy budu moci srdce ukázat. 
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Jan Martynek mladší: 
1♥. Pokud mi to dohoda s partnerem nezaka-
zuje, tak zasáhnu určitě (i v týmech), otázka 
je jen jestli jedno nebo dvě srdce. V tomto 
stavu her se kloním spíše k 1♥. 

Milan Macura: 
Pas. Srdcová barva je slabá na prevenci, list 
je pravidelný a 3list pikový se může hodit, 
pokud partner bude dražit. Po partnerově 
zásahu 1♠ skočím na 3♥, abych ukázal srd-
covou barvu s fitem. Že nemám dost bodů, 
bude partnerovi jasné. 

Pavel Pěkný: 
2♥. Není to nic moc, ale pasovat se mi ne-
chce a zásah 1♥ moc nepřekáží. Párový 
turnaj je boj! Navíc po hlášce 1♥ hrozí, že 
jestli ze mě partner později vymáčkne, že 
mám 6list, tak by taky mohl čekat silnější list 
s argumentem "Proč jsi nedražil 2♥, když jsi 
slabý se 6listem." :-) 

Michal Kopecký: 
Pas. Neuvěřitelně odporný list, se kterým 
snad ani nemá cenu podnikat žádnou akci. 
Body nemám, barvu mizernou, špatnou 
rozlohu a hodnota pikových bodů je ve 
hvězdách. Ani to, že hraju párák, mě nepře-
svědčilo, protože partner může provést na 
základě mé akce další akci za 800. Ve vý-
hodných manších bych blokoval v srdcích na 
druhém stupni. 

Čtenáři: 
Na ME v Sanremu jsem zasáhl 2♥ a do 3 BT 
přišel srdcový výnos. Francouz Voldoire po 
pěkné sehrávce splnil +1, zatímco po piko-
vém výnosu od holého pátého esa by spadl. 
Zajímalo mě, kdo najde odvahu si znehodno-
tit slabá srdce. Experti ale nezaváhali a pas 

u nich zvítězil. Nakonec, proto jsou experti, 
že častěji než ostatní najdou správné řešení. 
Velmi pěkně popsal důvod proč nezasáhnout 
Milan Macura, ale i David Vozábal a Michal 
Kopecký.  
 
Čtenáři však stejně jako já na ME často 
zasahovali 2♥ - v 47%. Důvody vystihl Jirka 
Emmer: „V páráku se musí tlačit na pilu :).“ 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
3♥. Bodů mám dost, pokud partner drží 
srdce, zahrajeme 3 BT, ale z jeho strany. 
Pokud řekne 3♠, tak je zapasuji, protože 4♠ 
tam nejspíš nebudou kvůli špatné lokalizaci 
figur. 

Jan Martynek mladší: 
Rekontra asi nejlépe popisuje to, co skutečně 
mám (maximum zásahu s pěti pikami a pra-
videlnou rozlohou) a předám tím i nejvíc 
informací partnerovi. 

Milan Macura: 
Rekontra. List bodově silný, nějaké defen-
zivní hodnoty jsou a akci udělat musím, teď 
už je na partnerovi, aby se s touhle partií 
popral - trestný flek na jakoukoliv barvu od 
něj akceptuji. 

Pavel Pěkný: 
Rekontra ukazuje určitě sílu a určitě list, kde 
ofenzíva nijak nevyčnívá nad defenzívou, 
protože to bych určitě raději dražil. Takže 
můžeme s partnerem kooperovat na případ-
ném potrestání soupeřů nebo nakonec zvážit 
vlastní celoherní závazek. 
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Michal Kopecký: 
Rekontra. Záleží na dohodách, co slibují 2♠. 
16 bodů je sice dost, ale jestli má partner 5, 
tak nemusíme splnit ani 3♠ (a také kontra 
RHO je varující, se 14 body ho asi nedává). 
Ostatně v pikách hrát nemusíme, osobně 
bych (když už) preferoval 3 BT. Rekontra je 
podle mě 100% hláška ze tří důvodů - jednak 
vyjádřím zájem o hru a jednak přinutím 
LHO, aby mi prozradil, jestli má srdcový fit. 
Podle toho se pak rozhodnu, kterou manš 
(jestli nějakou) hrát. No a neméně významná 
je možnost soupeře oflekovat - máme převa-
hu bodů, soupeři nejspíš nemají nic moc fit 
a jsou ve druhé. 

Čtenáři: 
Omylem jsem nechal v příkladu kartu 
z minulého kola soutěže (naštěstí v ní byly 
také piky) a vznikl trochu nečekaný problém 
s prakticky jednoznačným řešením pro ex-
perty a představivou hláškou od Davida 
Vozábala. Příště už dám ten původní. Pro-
blém však překvapivě způsobil velké pro-
blémy čtenářům. U nich zvítězil pas, ale jen 
s 27% před rekontra s 20% a zbytek si rozdě-
lilo až 7 různých hlášek. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
3♥. 2♥ vypadají dost jako šestilist, mám 17 
bodů, tedy na výzvu. 

Jan Martynek mladší: 
2 BT. Hraniční rozhodnutí mezi tím dát 
výzvu nebo dražit hru (dobře přitom mohou 
být jak 3 BT, tak i 4♥), které je ovlivněno 
tím, s jakými listy s partnerem již mohu 

odpovědět 1♥ na zahájení. Nakonec jsem se 
přiklonil k spíše konzervativním 2 BT. 

Milan Macura: 
4♥. Když hrajete slabé skoky, tak není pro-
blém, protože má partner výzvu s 6listem - 
skočím na 4♥. Pokud to někdo hraje ještě 
jako slabé s možným jen 5listem, pak zku-
sím 3♣ a 3♦ partnera budu pasovat. Po 3♥ 
budu dražit 4♥. 

Pavel Pěkný: 
3♥. Moc záleží na tom, jestli mohl nějak 
partner hned v prvním kole dražby ukázat 
slabý list se srdcovou délkou, pak by totiž 
byl na místě i přímý skok na 4♥. Ale před-
pokládám nějaké obvyklé dohody a zvýším 
jen na třetí stupeň. 

Michal Kopecký: 
4♥. V našem systému jsou 2♥ výzva se 
6listem, takže nemám problém. Pokud je to 
jen slabá hláška se srdcovou délkou (třeba 
jestli to může být 5list a 4 body), můžou být 
2♥ pro nás maximum. Nicméně i tak partne-
ra pozvu hláškou 3♥, nechci propásnout hru 
ve druhé. Taky záleží, co jsem slíbil svou 
dražbou - jestli byl 1♠ forsing nebo ne 
a jestli slíbil rozlohový list nebo ne - od toho 
si pak můžu domyslet řekněme partnerovo 
minimum. 

Čtenáři: 
Na bridžovém týdnu v Albrechticích vznikla 
diskuse. 3♣ se zdály příliš silné, 2 BT ne-
vhodné s druhým esem trefovým a 3 nebo 
4♥ mohly být na semifit. Čtenáři volili nej-
častěji forsírující 3♣ v 33%. Důvody byly 
samozřejmě nasnadě. Rezerva a nejistý fit. 
Těsně je následovaly 3 BT a 2 BT. � 
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Bridžové 
osobnosti 

 Tomáš Fořt 

 
Gianarrigo Rona 
 
Gianarrigo Rona, dosavadní prezident Ev-
ropské bridžové ligy byl v Sao Paulu zvolen 
prezidentem světové bridžové federace 
a vystřídal na této pozici Jose Damianiho. 
 

Rona, který se 
narodil v Římě, 
dětství prožil 
v Pavii a nyní 
bydlí v Miláně, 
je podle rodinné 
tradice původ-
ním povoláním 
advokát, nyní 
již v důchodu. 
Bridž hraje od 
roku 1974 a již 
od roku 1978 
pracuje v bri-

džové administrativě. Od roku 1986 je prezi-
dentem italské federace a po dobu jeho pů-
sobení vzrostl počet jejich členů z 9 000 na 
30 000 a byla zařazena do národního olym-
pijského výboru.  
 
Od roku 1999 je také prezidentem evropské 
federace EBL a v této funkci byl potvrzen 
i v letech 2003 a 2007. Byl také zvolen bri-
džovou osobností roku 2003. � 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Oba v druhé, rozdával Východ, týmy. 

♠J1065 
♥J85 
♦K 
♣A10853 

 
♠AQ4 
♥Q2 
♦A10764 
♣K96 

 
Sehráváte 3 BT po výnosu ♥3 – pátá shora. 
Ze stolu přichází malá a soupeři také pouští. 
Berete dámou. Přecházíte kárem do krále 
a hrajete pikový impas klukem, který drží, 
a pokračujete pikem do dámy, která také 
bere zdvih. Jak budete pokračovat?  
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠K10865 

 
♠A72 

� 

 

 


