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Číslo 1, březen 2014, vychází čtvrtletně, neprodejné

Přihlášky, dotazy a informace

Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz

Program bridžového týdne
♠ Úvodní turnaj, barometr, tříkolový hlavní párový turnaj, dopolední jackpotové
turnaje, individuál, dámská volenka, odpolední zdokonalovací lekce s hraním
připravených partií a rozborem.
♥ Finanční ceny pro vítěze, poháry a speciální ceny ve všech turnajích, celý týden
budeme hrát o body a soutěžit o nejlepšího hráče.
♣ Pobyt začíná v sobotu večeří, končí v sobotu snídaní a posledním jackpotovým
turnajem.
♦ Cena za celý pobyt je 5.060 Kč s plnou penzí nebo 4.700 Kč s polopenzí (bez
oběda nebo bez večeře). Prosím o zaplacení zálohy 1.000 za osobu současně
s přihlášením a doplatek do konce května 2014 – na číslo účtu 126279051/0300.
Převodem z účtu nebo možno vložit bez poplatku na kterékoliv poště. Nezapomeňte napsat své datum narození jako variabilní symbol.

♠ Celý třípatrový hotel je po celkové rekonstrukci, je zde výtah. Pokoje jsou nově
opravené, s kompletním příslušenstvím, většinou jsou dvoulůžkové. Ve všech pokojích jsou manželské postele, jsou možné od sebe odstrčit, ale obtížně. Celý hotel
je nekuřácký, několik pokojů má balkon, na kterém je možné kouřit. U hotelu je
tenisový kurt, uvnitř ping-pongový stůl. V hotelu je wellness centrum s dvěma vířivkami a saunou, v okolí jsou houbové lesy a krásná příroda, také přímo u chaty
vede cyklostezka. Máme objednaný celý hotel pro sebe. Psí miláčky můžete vzít
s sebou, poplatek za pejska je 100 Kč za den - úhrada na recepci. ♦

LETNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN
28. 6. – 5. 7. 2014 v Lesní chatě Kořenov

Jak snad všichni víme, závodní bridž se
u nás hrál již před druhou světovou válkou. Po válce se netěšil dlouhodobému
vzkříšení. Přišel rok 1948, který nás vrhl
do doby „TEMNA“, kdy tato krásná hra
nebyla v oblibě tehdejších vládců. Rádi
bychom vás seznámili s bridžovým obrozením v těchto smutných letech, jaký
to byl boj a jak to všechno probíhalo.
O tom vám postupně budou vyprávět
pamětníci roztroušení po světě.

Nyní k vám přichází číslo 1

Více jak tři měsíce nám uběhly od chvíle, kdy jsme otevřeli „NULTÉ“ vydání
našeho bridžového časopisu. Nevím jak
vám milí čtenáři, ale mně s ním bylo velice dobře. Přiznávám, že nejsem velký
milovník vysedávání u počítače. Počítač využívám, ale k úplně jiným informacím. Ráda si zalistuji, někdy vpřed,
někdy zpět, slyším šustit papír, je mi
fajn… myslím, že nejsem jediná.
V „nultém“ čísle jsme se seznámili, jak
probíhalo mistrovství světa 2013, měli
jsme před sebou zajímavé partie, nad
kterými jsme se mohli zamyslet a z nich
mnohému přiučit. Dočetli jsme se i o jiných zajímavých přeborech a také výsledky „našich“ bridžových výjezdů po
republice či za hranicí naší vlasti. Nevím jak vy, ale já jsem si to užila.

Alena Petrovská

Prolog

♥AQxx

♦AKxx

♣AKJ
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Hezké, myslím si, to asi bude slem. Co
s tím, tak jak asi takovou ruku zhodnotím. A v tom si všimnu, že po mé pravici
leží hláška 2♦ Multi. Nic jiného mně nezbude, než pasovat, soupeři hrají i silnou variantu, takže musí promluvit.

♠Kx

Ještě se mi v bridži nestalo, abych zapasoval 24 bodů. Při domácím hraní
otvírám karty a dvakrát počítám a mám
opravdu 24 bodů.

Mario Petrovský

To se mi ještě
nestalo

Přejeme krásné počtení 
Krásné Velikonoce a zdar našim výjezdům Alena a Mario 

Oslovili jsme naše dobré bridžové přátele, kteří u toho obrození v šedesátých
letech minulého století byli, a požádali
jsme, aby nám napsali, jak to všechno probíhalo. V tomto čísle si přečtete
zážitky našeho velkého bridžisty, pana
Dr. Josefa Kubišty, žijícího ve Švédsku.
Setkání s ním jsou vždy velice zajímavá.
Jeho bridžové zkušenosti a zážitky vždy
rádi posloucháme. Proto nás napadlo,
že se s vámi rozdělíme a požádali jsme,
aby pro NÁS, pro VÁS něco napsal.
(Moje osobní poznámka: společná setkání, při kterých jsme „bridžovali“ a já
byla jeho partnerkou, zůstávají pro mě
nejkrásnějším bridžovým zážitkem.)

xxx
J10x
Jxxx
xxx

Kx
AQxx
AKxx
AKJ

♠
♥
♦
♣

Jx
Kxxx
Qx
Qxxxx
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Výnos srdcový byl pro jistotu hned
sebraný esem. Po šťastném vypadnutí
♦Q přišlo ještě třetí kolo trumfů a pak
vypracování čtvrtého srdce a zahození
jedné trefy.

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
AQxxxx
xx
10xx
xx
♠
♥
♦
♣

Nastalo ticho, nikdo nevěděl, co se děje
– ne že já bych to věděl. První dobrý
skutek byl, že v ohromení nepřišlo kontra. No a jak to dopadlo, to po shlédnutí všech karet poznáte. To víte, neřádi
mají štěstí!

A hle – můj partner se zamyslel a řekl
3♦ a já místo abych pasoval, jsem se
rozhodl bitvu vyhrát a řekl jsem 5♦.

Za mnou přišly 2♠, to už jsem radostí
poskakoval na židli. Ještě jsem si dotazem ověřil hlášky a bylo mně vysvětleno 2♦ je Multi a odpověď 2♠, ukazuje
zájem o celou hru, pokud má zahajující
srdce. Přišel pas, tedy na pikách, dal
jsem kontra, děj se vůle boží.

122,76
105,82
105,26
102,18
90,52
87,16
82,30
80,81
75,42
41,17

1. LOGIK
2. TEPLICE
3. DOROST HAVÍŘOV
4. SUKL
5. LABE
6. ESO
7. INFERNETTO
8. PERNŠTEJN
9. LGM
10. KRAKONOŠ 12°

125,01
106,65
96,87
94,79
91,92
87,98
76,43
75,56
74,75
63,49

Z druhé ligy pak přímo postupuje LOGIK a další dvě družstva budou ještě
o postup soutěžit v baráži s 8. a 9. družstvem první ligy.

1. ACOL
2. STAR
3. JAS
4. P.S.
5. TRIGA
6. Ó LEITERMANN
7. FAJA
8. CHAOS GAMBLERS
9. CALLIMERO
10. LADIES
Nepamatuji se, ve kterých lokálech hráli. Domácí bridge byl rodinný a hrálo
se střídavě u Rádlů, Husáků, Nováků
a Drnků. Všichni měli děti, s nimi jsme
si s Dášou hráli. Když mně bylo 8-9
let, vysvětlil mi otec bridgeová pravidla a já jsem často kibicoval. Husákovi měli syna Pavla a s ním jsme dostali
první možnost ke hře – zastoupili jsme
své matky v jednom rubberu. Za války
hráli naši doma každý čtvrtek s p. Benešem a ing. Myšákem a v době, když
máma chystala čaj nebo jiné občerstvení, tak jsem mohl zaskočit. Ale hodně
jsem přihlížel.
Po válce mě vzal otec do klubu, který
byl tehdy na Žofíně a vedla ho pí Seyfridová. Jednou týdně se hrál párový

Jsem z bridgeové rodiny. Tatínek byl
před válkou jeden z prvních hráčů a učil
licitační systém Culbertson a opakovaně Asking-bid. Běda, když se maminka
spletla v dražbě.

Josef Kubišta

Tomáš Fořt

O víkendu 8. – 9. 3. se dohrávalo poslední kolo základní části celostátní
ligy. První čtyři družstva první ligy:
ACOL, STAR, JAS a P.S., budou počátkem dubna bojovat o medaile a do
druhé ligy již deﬁnitivně padají Ladies.

Začátky

I. a II.
celostátní liga
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turnaj a na stěně se zaznamenávaly pravidelně výsledky. Několikrát jsme vyhráli a získali tím i termínové vítězství.
Knihy z knihovny pí Seyfridové jsme
dostávali jako ceny. Byl jsem už tehdy
velký čtenář a přece jsem musel přečíst
knihu, kterou jsem vyhrál.
Po úspěších v Mánesu (na Žofíně) jsem
se stal členem družstva „mladých“ Mirka Havelky a Miloše Čenského, Míti
Dohnala, Ríši Bursíka. Všechno skončilo v únoru 1948.
Bridge se hrál dále ve společenské formě v hotelu vedle Bati (nepamatuji si
jméno), pak naproti ve Zlaté huse. Stále
pod dohledem bridgedámy pí Seyfridové. Později pak Rádlové. Ve Zlaté huse
jsme hráli první soutěž družstev, kterou
jsme vyhráli s Vajdou, Macháčkem a pí
Fišerovou. To jsem se už naučil Gorena
Acol a Kleinův Limit, později zvelebený Milošem Polákem.
Hráli jsme různé přebory – párové
i družstevní s účastí z celé republiky.
Byl jsem s Pepíkem Hegnerem, Zdeňkem Pražákem a Petrem Jirešem v Polákově družstvu KOVO, s nímž jsme
získali četné úspěchy.
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♠Q10753
♥J5
♦AK3
♣Q62

♠8
♥A1073
♦J542
♣AK84

♠AK94
♥K982
♦1086
♣93

♠J62
♥Q64
♦Q93
♣J1075

Pak se naše mezinárodní styky rozjely,
začaly Mariánky zásluhou Vladimíra
Krásy a s účastí nejlepších hráčů z Itálie,
Polska, Irska a Belgie. Před zahájením
týdne jsme sehráli trojutkání ČSR – Itálie a Polsko (v italském družstvu hrál
mimo jiné i Belladonna). Proti Italům
se mi povedl ďábelský coup v sehrávce
4♥.

S mezinárodním bridgem jsme začali
až v šedesátých letech zásluhou Otíka
Bäumla, Vladimíra Tomka a Miloše Poláka, kteří doslova vyšlapali Bridgeový
svaz. Ještě před jeho ustavením jsme
hráli trojutkání Praha – Varšava – Budapešť na zimním stadioně a s nejlepším
coachem Otíkem Bäumlem zvítězili.
Byl jsem Otíkův favorit, hrál všechny
rozdání střídavě s Hegnerem, Vajdou,
Řehákem – do družstva patřili ještě
Honza Sós a Pepík Chadima.

Západ
1♠
pas

Sever
3♥
pas

Východ
pas
pas

♠♥A107

♠♥Q64

Když Východ šnapl ♠4 malou srdcí,
přešnapl jsem a udělal poslední dva
zdvihy esem a králem srdcovým. V tom
výše uvedeném rozdání vydražili Italové u druhého stolu 3♥ a závazek přesně
splnili. Proto se rozdání stalo předmětem podrobného rozboru s uveřejněním
v italském bridgeovém časopise.

♠Q
♥J5

♠4
♥K9

Po károvém výnosu a odehrání tří zdvihů v kárech zahrál soupeř na Východě
trefového kluka, kterého jsem vzal králem. Mohl jsem hrát na QJ samotné
v jedné ruce anebo ďábelský coup. Mezilicitace rozhodla.
Po odehrání trefového esa snap trefový
na stole, AK v pikách s odhozem kárového kluka z ruky a snap pikový. Čtvrtá
trefa z ruky, na kterou Západ odhodil
piku.
Koncovka:

Jih
1♥
4♥

Sám jsem bridge mnoho nehrál. Pracoval jsem 7 roků jako lékař v pohraničí.
Dopravní spojení byla nemožná. Abych
byl v Podbořanech v práci v pondělí
v 7:30, odjížděl jsem z Prahy v neděli v 7 hodin autobusem. Po roce jsem
si pořídil motorku, cestu do Prahy
jsem zvládl za 1,5 hodiny. Měl jsem
na tandemu Jirku Vymlátila, proslulého blufem na experty. A když jsme se
v jedné zimní noci vrátili do Podbořan,
byl tak zmrzlý, že nemohl z motorky sestoupit, postrádali jsme teplé oblečení,
byli jsme vystláni novinovým papírem.
Musel jsem popojet a on rozkročený zů-

Různými směnami valut, placením pobytů západních hostů v Mariánkách se
nám podařilo dostat se i na Západ –
do Rakouska, Německa, Francie a po
založení Bridgeového svazu i na dvě
mistrovství Evropy ve Varšavě a v Dublinu. Vítězství v Dublinu nad Švédy
mně udělalo jméno do nadcházejícího
pobytu ve Švédsku.
Byl jsem favoritem Otíka Bäumla.
Strašně mi fandil a jeho první otázka
byla, zda jsem vyhrál. A když ne, tak
proč.

1. Petrovský Mario
2. Laštovička Zdeněk
3. Vrkoč Petr
4. Vondřich Vladimír
5. Baláš Jiří
6. Machát Vladimír
7. Rokosová Eva
8. Hnátová Daniela
9. Fořtová Eva
10. Mödritzer Miloslav
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65,42%
56,67%
56,04%
55,63%
55,42%
54,38%
54,17%
52,92%
52,50%
52,29%

Přeborníkem republiky pro rok 2013
a vítězem memoriálu Karla Textora se
stal Mario Petrovský. V konkurenci 24
hráčů zvítězil s velikým náskokem.

Tomáš Fořt

Přebor v ČR
v individuálu

Váš již 15 let bridž nehrající
Josef Kubišta

stal stát v rozkročené poloze, až trochu
roztál.
Napíšu vám později i o Švédsku, jestliže o to budete stát.

Eva Fořtová
Zbyněk Lauer
Daniela Hnátová
Jiří Kopřiva
Zbyněk Lauer
Lubomír Literák
Michal Textor
Eva Fořtová
Michal Kopecký
Jiří Kopřiva
Zdeněk Lašťovička
Petr Vrkoč
Mario Petrovský
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Jako každý rok byl i letos trochu
problém s uveřejňováním výsledků
a rovnoměrným nasazením, ale na potěšení ze hry to nic neubralo. V letošním
roce byla rozdání bohatá na slemy a di-

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Mario Petrovský se tak zařadil do vybrané společnosti a jeho jméno bude
zdobit pohár pro vítěze. Jen třem hráčům se podařilo od roku 2001 získat
titul dvakrát. Byli to: Eva Fořtová (2001
a 2008), Zbyněk Lauer (2002 a 2005)
a Jiří Kopřiva (2004 a 2010).

Stupně vítězů
♠J7
♥AJ1087
♦KJ943
♣6

♠K95
♥K62
♦Q105
♣10984

pas
pas

1♥
2♦

1♠
4♥

Západ
Sever
Vondřich Škalda

Jih
Fořt
pas
pas
pas…

Kulišanová

Východ

Pikový výnos by hlavního hráče sehrávajícího 6♥ donutil slem splnit, protože
musí na kára zahodit všechny tři piky
(nebo trefy) a nechat si přitom trumf
na přebití jedné černé karty. Musí tedy
hned zahrát srdcový impas, a když se
ukáže, že trumfy jsou 3-1, dotrumfovat
a zahrát ještě kárový impas a doufat, že
kára jsou 3-3. Celkem tedy něco kolem
9% šance na úspěch a dražit slem by
bylo značně optimistické. Ani u našeho
stolu jsme jej nevydražili.

♠Q632
♥3
♦862
♣AQJ72

♠A1084
♥Q954
♦A7
♣K53

voké rozlohy. Začneme hned partií 10
z prvního kola.

Také v druhém kole jsme vydražili
všechny čtyři slemy, které v něm byly.
Ale i když jsme vždy byli jediní nebo
jedni ze dvou, kteří je vylicitovali,

Také rozdání 16 bylo divoké. Východ
dostal primerku s ♠KJ8732 a občas
končil v pikovém závazku. Na tom by
nebylo nic špatného, kdyby Jih za ním
neměl zbylé piky ♠AQ109654. Rozlohy byly i celkově nepříznivé, takže za
pouhých – 200 byl v tomto rozdání čistý top. My jsem hráli BT závazek, který
v šestikartové koncovce skončil pikovou tahanicí mezi stolem na Východě
a Jihem. Spadli jsme třikrát, a ještě
s kontrem.

Západ vynesl trumf a Východ přidal
malou. Zahrál jsem hned tref a Západ
vskočil esem. Pak pokračoval dalším
trefem a tak jsem hned na krále zahodil pik. Zopakoval jsem srdcový impas,
ale král stále zůstal ve hře. Možná bude
potřeba kára dvakrát přebít, a tak jsem
zatím ponechal krále stranou a odehrál
eso i krále v kárech. Do druhého kára
vypadla od Východu desítka. Bude tedy
jistě stačit jedno přebití kár, takže jsem
nyní stáhl trumfové eso. Jediný problém dělící mě od dvanácti zdvihů je,
zda jsou kára 3-3 a mám je vysnapnout,
nebo jsou 4-2 a mám dámu vyimpasovat proti trumfům. Ale Západ nezasáhl
2♣, i když měl AQJ, takže je nemá moc
dlouhé a hlavně vynesl trumf. Vše
ukazuje, že měl 4list kárový. Takže impasuji a plním jen 650 za 20%.
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Od čisté nuly nás zachránil Jarda Holý,
který po stejných prvních dvou hláškách neřekl 4♠, ale Blackwooda 4 BT,
a když partner ukázal jedno eso, spokojil se s 5♠. Soupeři se proti takové síle
nezmohli ani na kontra a nechali Maria
Petrovského na Jihu spadnou dvakrát
bez kontra jen za 100. Tak se dělají
topy!

Při přesné obraně jsem ale mohl závazek porazit za 1100 a zachránit tak
nadprůměrný výsledek. Stačilo jen přepustit partnera na ♣J i ♥Q a dostat dva
snapy navíc.

♠65
♠8
♥AK10764
♥QJ82
♦♦AQ876
♣AKQ103
♣J64
♠AJ7432
♥95
♦K102
♣72
Na zahájení Jihu 2♠ jsem řekl 3♠, ale
soupeři naše srdce postupně přelicitovali 4♠, 5♠ a pak i 6♠. Stáhl jsem jedno
srdce a dvě trefy a nakonec jsme ještě
získali ♦A. Celkem za 500, ale protože
jsme byli v druhé proti první, tak to bylo
i proti 680 málo.

♠KQ109
♥3
♦J9432
♣985

celkově jsme na nich získali jen 50%.
Z jednoho partnerka spadla a další nám
soupeři levně odbránili.
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pestrý – tříkolový hlavní turnaj, individuál, oblíbené dopolední jackpoty až na
12 stolech. Jedno odpoledne bylo také
věnováno výuce – zdokonalovací lekce
(jedna z lekcí minulého pondělního dopoledního kurzu).
I letos účastníci rádi využili služeb
místní paní masérky, kterou jsme již
znali od loňska, a měla několik dní plné
ruce práce.

Letošní Silvestr jsme již podruhé strávili v hotelu Vltava. Tento hotel je
pro naši skupinu ideální, pohodlné
moderní ubytování, výtah, dobré jídlo. Jednou z největších výhod tohoto
hotelu je prostorná kruhová hrací místnost, kde se našich 15 hracích stolů
pohodlně a s velkou rezervou vešlo.
A samozřejmě nemohu zapomenout na
velmi vstřícný a ochotný personál.
Počasí bylo spíš jarní a lákalo k procházkám, i když bridžový program byl

Eva Fořtová

Silvestrovský
bridžový týden

Jackpot 1, sobota 28. 12., 23 dvojic
1. Benák, Roninová
66.0%
2. Gerychová, Gucklerová
63.6%
3. Modritzer, Ludvík
63.1%
4. Čech, Literák
62.5%
5. Fišer, Rosolová
60.9%

Výsledky turnajů
Kvaliﬁkace, pátek 27. 12., 30 dvojic
1. Benák, Roninová
69.4%
2. Wirthová, Janoušková
62.5%
3. Pick, Picková
61.5%
4. Modritzer, Ludvík
60.7%
5. Mužík, Rosolová
56.7%
6. Hlaváčová, Vondráčková
55.8%
7. Maršík, Maršíková
55.3%
Čech, Ronin
55.3%
9. Říha, Železná
54.6%
10. Přerovský, Poláčková
53.4%

Finále A, neděle 29. 12., 12 dvojic
1. Ludvík, Modritzer
64,1%
2. Vajda, Vozábal
55,9%
Fořt, Literák
55,9%
4. Hlaváčová, Vondráčková
55,4%
5. Maršíková, Maršík
52,7%
Rosolová, Mužík
52,7%

Jackpot 2, neděle 29. 12., 24 dvojic
1. Tobiášová, Rasocha
67.3%
2. Benák, Roninová
65.5%
3. Modritzer, Ludvík
60.7%
4. Tomčíková, Pick
59.5%
5. Vozábal, Vajda
56.6%

Semiﬁnále B, sobota 28. 12., 18 dvojic
1. Zieleniec, Petrovský
65.6%
2. Literák, Fořt
64.5%
3. Weberová, Zbořilová
61.6%
4. Urban, Macek
57.1%
5. Fišer, Fišerová
56.0%

Semiﬁnále A, sobota 28. 12., 12 dvojic
1. Roninová, Benák
65,4%
2. Modritzer, Ludvík
63,6%
3. Maršíková, Maršík
63,2%
4. Rosolová, Mužík
51,8%
5. Čech, Ronin
50,4%
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Individuál, pondělí 30. 12., 44 hráčů
1. Petrovská
63.4%
2. Wirthová
60.5%
3. Modritzer
60.0%
4. Literák
59.6%
5. Fořt
59.5%
6. Bečka
59.1%
7. Rasocha
58.7%
8. Bubník
57.1%
9. Petrovský
56.6%
10. Benák
56.4%

Jackpot 3, pondělí 30. 12., 23 dvojic
1. Fořt, Pick
64.8%
2. Modritzer, Ludvík
63.9%
3. Hofmanová, Volhejnová
63.2%
4. Urban, Bečka
62.4%
5. Říha, Picková
61.4%

Finále B, neděle 29. 12., 17 dvojic
1. Sporleder, Sporleder
63.9%
2. Petrovská, Tomčíková
61.1%
3. Říha, Železná
60.8%
4. Nešev, Neševová
58.0%
5. Lutovský, Volhejnová
57.7%
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Jackpot 5, středa 1. 1., 18 dvojic
1. Bečka, Urban
2. Maršík, Maršíková
3. Literák, Tomčíková
4. Fořt, Petrovský
5. Benák, Roninová

65.0%
61.0%
56.3%
55.4%
55.1%

Silvestrovský, úterý 31. 12., 22 dvojic
1. Literák, Fořt
63.4%
2. Sporleder, Sporleder
63.0%
3. Fořtová, Bečka
60.2%
4. Maršík, Maršíková
58.4%
5. Čech, Čížková
55.2%

Jackpot 4, úterý, 31. 12., 19 dvojic
1. Vajdová, Vozábal
62.5%
2. Urban, Bečka
60.9%
3. Maršík, Maršíková
60.4%
4. Benák, Roninová
60.0%
5. Fořt, Petrovský
55.6%
65.0%
64.5%
59.5%
58.5%
56.5%

Na Silvestra večer dostal každý z účastníků
dárek
a pak již následovala rozmatitá silvestrovská zábava se
třemi kytarami, hudbou,
vínem, tancem
a
spoustou
dobrého jídla
na opulentním rautu. A nový rok jsme
o půlnoci přivítali slavnostním přípitkem a zazpívali si společně hymnu.

Jackpot 6, středa 2. 1., 13 dvojic
1. Benák, Roninová
2. Weberová, Wirthová
3. Urban, Bečka Jiří
4. Petrovský, Literák
5. Gucklerová, Tomčíková

Novoroční, středa 1. 1., 20 dvojic
1. Ronin, Čech
60.5%
2. Literák, Tomčíková
60.3%
3. Macek, Urban
60.2%
4. Hofmanová, Volhejnová
60.2%
5. Bečka, Gucklerová
55.3%

259
168
156
147
127
109
107
98
91
87
262
228

Nejlepší hráči
Nejlepší hráčky
1. Roninová Renáta
2. Tomčíková Zdena
3. Petrovská Alena
4. Maršíková Helena
5. Gucklerová Kateřina
6. Wirthová Dana
7. Volhejnová Marie
8. Picková Helena
9. Rosolová Marie
10. Sporleder Dana
Nejlepší hráči
1. Benák Jaroslav
2. Literák Luboš

Pořadí nejlepších hráčů a hráček

Nejlepší absolventka kurzů

215
205
195
186
165
164
160
135
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Hotel Vltava jsme si
všichni oblíbili, proto jsem objednala
letošní Silvestr zase
v tomto hotelu, a to
ve stejném termínu
27.12.2014–2.1.2015.
Kompletní výsledky
všech soutěží a další spousty fotograﬁí
jsou na internetu:
www.bridgecz.cz/Eva/Silv13/silv13v.htm

3. Bečka Jiří
4. Fořt Tomáš
5. Modritzer Miloslav
6. Urban Jan
7. Petrovský Mario
8. Ludvík Bohumil
9. Maršík Martin
10. Čech Jan

105
97
80
56
55
48
38
31
24
23
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I když účast byla velice kvalitní, dělaly rozlohové partie některým dvojicím
problémy. To se také stalo na následující partii 22 z druhé části, kdy velmi
častým závazkem byly 3 NT ze Severu.
Východ vynášel malý pik a hlavní hráč
musel vzít položeného krále, aby obrana hned nepodehrála srdce.

1. Bahníková - Mráz
2. Bahník P - Žylka
3. Kopecký M. - Kurka
4. Botur M. - Machát
5. Vlachová - Macura
6. Hozda - Šklíba
7. Svobodová - Svoboda
8. Fořtová - Fořt
9. Kolínský - Laštovička
10. Bahník O. - Barnet

Medailisté

V sobotu 4. 1. 2014 se konal přebor republiky IMP. Sešlo se 36 dvojic, což je
opět o trochu více než vloni.

Tomáš Fořt

Přebor ČR
IMP
♠QJ83
♥AQJ
♦9632
♣K2

♠AJ874
♥Q7
♦♣KQ10986
♠9
♥AJ5432
♦J107632
♣-

♠K532
♥♦K84
♣AJ7532
♠Q106
♥K10986
♦AQ95
♣4

Ještě divočejší byla partie 25 z posledního čtvrtého kola.

♠6
♥6
♦Q1074
♣AQ76543
Na první pohled se zdá, že stačí uhodnout trefy, a protože Východ zahajoval
dražbu a neměl už ♠K, je celkem jasné, že ♣K sedí. Otázkou je jen, zda
není pohromadě celé KJ2. Ale druhý
pohled ukazuje, že trefy jsou zablokované a přímo odehrát nepůjdou. To nám
však usnadňuje uhodnutí rozlohy. Hlavní hráč musí impasovat do dámy, pak
odblokovat kára, přejít na stůl vysokým
trefem a zahodit překážející tref na ♦Q.
Protože vypadne ♦J, má 12 zdvihů.

♠K1054
♥108753
♦J85
♣J

♠A972
♥K942
♦AK
♣1098

Nyní partii porazím vrácením piky,
ale zdálo se mi, že trefou nemohu nic
zkazit. Opak byl pravdou. John snapl dámou a zahrál ze stolu malé káro
do snapu. Po následných třech kolech
trumfů a vysokém trefu zůstala čtyřkartová koncovka:

Nejlepší junioři

Vynesl jsem ♣A. To se ukázalo jako
šťastné, protože ostatní barvy partii
hned zadávají. Porážející ale je jedině
snapnout moje eso, odehrát ♥A a poslat
mi srdcový snap. Z otevřených karet je
to triviální, ovšem u stolu k nenalezení.
Partnerka tedy zahodila ♥3, což mě potěšilo, protože bude mít ♥A, ale zahrát
jí srdce nemohu, takže jsem pokračoval
v trefech. Hlavní hráč Honza Pivnička
správně snap desítkou a pokračoval malou pikou do kluka. Opět z otevřených
karet plní položení esa, ale kdo může
vědět, že král nesedí.

Naši soupeři Haman – Pivnička našli
závazek 4♠, které lze při troše neopatrnosti obrany splnit. Plusem ale již bylo,
že jsme se na NS ubránili pokušení dražit s našimi rozlohovými listy.
♠♥K10
♦AQ
♣-

Vítězná dvojice
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♠♥AJ5
♦J
♣Ani tu není jednoduché vyluštit, protože
hlavní hráč nezná položení červených
ﬁgur. A opět, už poněkolikáté v této
partii, je jediné správné zahrání z otevřených karet jasné. ♣Q a malý tref mě
dostanou do nuceného výnosu od ♦K.
Ale z pohledu hlavního hráče může být
♦K na Jihu a pak se správné zahrát ♣Q,
zahodit ♦Q a pokračovat ♥Q. Tato cesta
by vedla k cíli bez ohledu na to, jaké
karty si nechá Jih. John neuhodl a tak
přišel o možnost získat mnoho bodů,
protože průměr na této partii byl kolem
nuly.

♠♥Q7
♦♣Q10

♠♥♦K8
♣J5

63.20
59.67
59.62
58.40
57.00
56.60
55.41
54.87
54.40
53.97
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Rozdání byla zajímavá a následující
bylo jedno z těch více diskutovaných.
Většina hráčů se po pikovém zásahu
Západu dostala do teoreticky optimální-

1. Kupková – Emmer
2. Diblík – Navrátil
3. Kopecký – Macura
4. Kopřiva – Nulíček
5. Fořtová – Fořt
6. Laštovička – Lauer
7. Hoderová – Šlemr
8. Bahníková – Martynek j.
9. Novotný J. – Vojtík
10. Machát – Pěkný

Medailisté Velké ceny ČB

19. 1. se konala ve Spolkovém domě
Beseda v Českých Budějovicích za
účasti 33 dvojic Velká cena. Organizátoři zajistili skvělý sál a rozhodčí Dušan
Šlachta také odvedl perfektní výkon.

Tomáš Fořt

VC Českých
Budějovic
♠J6
♥9762
♦653
♣K873

Nalézt cestu ke splnění proti perfektní
obraně je však mnohem těžší a řešení je
velice překvapivé. Vezmeme pik a hned
hrajeme ♣A a ♣J. Obrana vezme tref
a vypracuje piky. Pak hrajeme další tref,
který bere Východ králem. Jak srdce,

♠752
♥AKJ108
♦872
♣65
Hrál jsem také 3 BT ze Severu a Východ
poslušně vynesl pik, který Západ vzal
a vrátil. Zahrál jsem ♦A následované ♦Q
a Západ podle předpokladu vypracoval
piky. Zdá se, že pokud nemá Východ
celý trefový mariáš, nemohu splnit. Ale
když jsem stahoval kára, má Východ
problém, protože netuší, že nemám ani
jedno srdce. Zahodil tedy jen jedno srdce a pak se zbavil obou vypracovaných
piků. Zahrál jsem nyní ♣A a ♣J a obrana už neměla cestu k poražení. Pokud
vezme Západ, dá mi výnosem do srdcí ještě nadzdvih. Východ sice může
vskočit králem a zahrát srdce, ale devíti
zdvihům nezabrání.

♠A9843
♥Q543
♦K4
♣Q4

♠KQ10
♥♦AQJ109
♣AJ1092

ho závazku 3 BT, ale nemnoho z nich
jej také splnilo.

3. Předsedovy holky
82.59
Vlachová, Scháňka, Macura, Kopecký

2. Sonička & Her Boys
86.74
Hájková, Vachtarčík, Kopřiva, Nulíček

1. P.S.
100.97
Bahníková, Hoderová, Šlemr, Martynek

Na večer byly zamluveny prostory ve
stylové restauraci Panský šenk a objednáno pečené selátko.
V neděli se konal turnaj deseti týmů.

5. místo a nejlepší mix

tak káro nám dává 10 zdvihů, takže
Východ pasivně vrací tref. A nyní jej
hlavní hráč vpouští trefovou dvojkou!
Východ pak již musí partii zadat.

61.345%
61.198%
56.176%
55.000%
53.824%
53.613%
53.403%
52.983%
52.899%
52.882%
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Po skončení turnaje připraveno pohoštění s tradičními řízečky a pro ty,
kterým hraní nestačilo, se konal ještě
zábavný Crazy turnaj.

1. Hoderová – Šlemr
2. Macura – Volhejn
3. Scháňka – Svoboda O.
4. Bahníková – Pavlík
5. Svobodová – Spálovský
6. Martynek j. – Pulkrab
7. Kopecký – Vozábal
8. Kupková – Emmer
9. Maňák – Vondřich
10. Filip – Medlín A

Vítězná dvojice Hoderová – Šlemr

15. – 16. 2. 2014 se v Praze konal za
účasti 36 dvojic párový přebor České
republiky. Hrálo se moderním způsobem na 7 kol po deseti rozdáních, takže
v celém průběhu turnaje mohli účastnící
vidět své průběžné pořadí.

Tomáš Fořt

Párové mistrovství ČR
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Cesta na ostrov Tenerife proběhla bez
problémů. Přivítalo nás hezké počasí,
sluníčko a 22 stupňů. Ale po téměř celodenním cestování již večer měli náladu
na bridž jen ti nejvytrvalejší, takže z 20
hráčů hrálo první večer jen 7 dvojic.
Všichni jsme dostali hezké pokoje ve
4. patře s výhledem na bazény a romantickým pohledem na 3718 m vysokou
sopku Pico del Teide.

Již tradičně každý rok vyjíždí otevřená
skupina přátel na Kanárské ostrovy za
sluncem a za bridžem.

Eva Fořtová

Na Kanárských
ostrovech

Denní program tvořilo dopolední
cvičení v teplém bazénu, procházky
a Tomášova odpolední přednáška na
různá témata. A samozřejmě pozorování
karnevalu a masek. Ve středu jsme hráli jen odpoledne nesoutěžně, kdo chtěl.
A večer jsme místo hraní šli pozorovat
dost odvázaný karnevalový průvod.

Na Tenerife probíhal karneval, městečko Puerto de la Cruz bylo plné krásně
namaskovaných dětí i dospělých. Tak
jsme také okukovali a nasávali atmosféru. V pondělí jsme si naplánovali
výlet. Půjčili jsme si čtyři auta a společně vyrazili do hor. Viděli jsme krásné
výhledy, a projezdili všechno, co je na
ostrově zajímavé vidět.

Sever
1♦
2♠
pas

Východ Jih
pas
1♠
pas
3♠
pas
Obrana odehrála tři kola srdcí a pak
přirozeně pokračovala ♦10. Porážející by bylo zahrání čtvrté srdce do
doublechicane, protože vypracovává
trumfový zdvih. Ale obrana má skutečné

pas
pas

Západ

Partie na krokodýla, inspirovaná zřejmě
v zoologické zahradě Loro park.
♠AQ95
♥J85
♦AQ2
♣854
♠102
♠J63
♥QJ10
♥AK92
♦632
♦10984
♣KJ762
♣Q9
♠K874
♥764
♦KJ7
♣A103

Po týdnu odjela část hráčů, ale přijeli
další, kteří přivezli pěkné počasí, takže
jsme si užívali sluníčka, chytali bronz
a dokonce došlo i na koupání v bazénu.
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Výsledky a fotograﬁe jsou na webu
http://eva.fort.cz

Severní strana ostrova Tenerife je mnohem zelenější, než většina ostatních
oblastí na souostroví a byla skvělá pro
romantické výlety. Za rok zkusíme zase
jinou část ostrova nebo další ostrov.

dva zdvihy v trefech, takže žádná podobná ekvilibristika není potřeba. Hlavní
hráč vzal káro, vytrumfoval a odehrál
všechna kára. Pak zahrál ♣A a ♣10.
Naštěstí byl Západ na návštěvě v místní zoologické zahradě a věděl, co má
udělat. Kdyby měl Jih ♣Q, jistě by hrál
impas. Položil tedy krále a do krokodýla
chytil dámu partnera. Jinak by Východ
musel vynést do doublechicane a zadat
zdvih.

Strana 18

Sally Brock předává trofej

Za sněmovnu: Blackman – Brack,
Mates – Squire, Harris – McWalter,
Prentice – Marek.

Za lordy letos nastoupili: lady Henig
– lord May, lady Blackstone – earl of
Caithness, lady Billingham – lord Skelmersdale, lord Hamilton – lord Kalms.

Již od roku 1975 se mezi britskou sněmovnou lordů a parlamentem odehrává
bridžový souboj. První zápas byl ještě
rubber, který inspirovala Rixi Markus.
Ta měla dlouholetý vztah s Haroldem,
pozdějším Lordem Leverem, který byl
také nadšený hráč bridže. Po smrti Rixi
turnaj sponzoroval Jack Perry a nyní,
když se již koná formou osmičlenných
bridžových družstev na 24 rozdání, jej
sponzoruje jeho syn Stephen.

Tomáš Fořt

Lords versus
Commons

Ne všechny páry vydražily hru a ne
všichni hlavní hráči získali deset zdvihů. Jih nesl tři kola kár. Pokud by hlavní
hráč třetí kolo na stole přebil malým
trumfem, bude přebit a pokud velkým
trumfem, získá Sever originální trumfový zdvih. Pak by ještě musel hlavní hráč
odevzdat tref a spadl by. Hrabě však na
třetí káro zahodil ze stolu tref a tím si
zajistil závazek.

Poprvé od roku 2009 zvítězil parlament a snížil tak celkový stav zápasů na
18:21. Hrálo se na připravená rozdání
s analýzou. A jako každý rok si hráči
na jedné straně pochvalovali, že mohou
rozdání analyzovat, na druhé straně si
stěžovali, že musí každé rozdání hrát
zcela soustředění.
Cenu pro nejlepšího hráče udělovanou
Tomem Townsendem získal earl of
Caithness za partii číslo 9.
♠J87
♥862
♦102
♣Q10953
♠Q942
♠AK653
♥AK54
♥J7
♦J5
♦863
♣864
♣AK7
♠10
♥Q1093
♦AKQ974
♣J2
Západ
Sever
Východ Jih
lady
Evan
earl of
Tony
Blackstone Haris
Caithness McWalter
pas
1♠
2♦
3♠
pas
4♠
pas…

Pakistánskému ženskému týmu na Bermuda Bowl by se bez nadsázky dalo
říkat rodinný. Hrála v něm Fatima Raza

Rodinné záležitosti

Z 48 hráčů se po 6 kolech na čele umístili:
1. Helness – Helgemo
1510
2. Forrester – Robson
1034
3. Madala – Sementa
1023
4. Dubinin – Gromov
925
5. Auken – Welland
807
6. Piekarek – Smirnov
762
7. Fredlin – Gromöller
676

Turci si v létě pozvali nejslavnější světové hráče na turnaj v Izmiru.
Vzhledem k tomu, že se konal jako
vzpomínka na tureckého internacionála
Salvadora Assela, který zemřel v průběhu světových her v Lille, bridžová elita
se opravdu dostavila.

Turci si pozvali elitu

Tomáš Fořt

Zajímavosti
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Rozdávaly se i ceny za nejlepší dražbu,
obranu a sehrávku.

1. Anna Sarniak – Cathy Baldysz Polsko
2. Sun Yanhui – Feng Xuefeng
Čína
3. Sally Brock – Nicola Smith Anglie

Koncem roku pozvala Čína do Pekingu osm elitních světových ženských
týmů. Zvítězila domácí Čína před Anglií a Polskem. V turnaji 24 párů získaly
medaile stejné státy:

Elitní ženský turnaj

Nejslavnější americký turnaj se stal
kořistí polského týmu, když hlavní soutěž Spingold Knockout teams vyhrál
polský tým: Nowosadzki, Kalita, Jagniewski, Gawel. Grand National Teams
vyhráli Američané: Berkowitz, Cohler,
Rodwell, Meckstroth, Becker, Spector.
A North American Swiss teams kombinovaný tým Lynch, Passell, Stansby,
Bramley, Zmudzinski, Balicki.

Spingold 2013

z Karáčí spolu se svou matkou Rubina
Hai a dokonce i svou babičkou Qudsia
Dossa. Babička začala hrát v roce 1981,
a učila se bridž od rodičů jejich rodinného přítele Zii Mahmooda.

♠9
♥KJ1093
♦1052
♣AQ107
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Cenu za nejlepší sehrávku získala
Fiona Brown
z Anglie.
Sever mohl
v první hře proti druhé ještě dražit 4♠
a levně bránit, ale i z otevřených karet
na první pohled vypadá, že Východ
svůj závazek nesplní. Jih vynesl káro.
Fiona položila eso a odehrála trumfové
eso a krále. Do esa však opatrně přidala devítku. Pak zahrála pik, Jih vzal
esem a pokračoval dámou. Brownová
zahodila káro a snapla si poslední pik
klukem. Na pečlivě zachovanou ♥3
přešla na stůl a zaimpasovala trefy.
Hráčka na Jihu byla v koncích. Mohla
jen vynést tref do vidličky nebo pik do
doublechicane.

Východ Jih
Brown
2♥
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4♥
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Západ
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♥Q5
♦KJ7643
♣43

V CSB News se objevují zprávy o tom,
že v letošním roce doplní Lavazza
svůj tým o Alejandra Bianchedi. Tento
argentinský hráč, hrající také za Venezuelu nebo Itálii, doplní základ týmu:
Duboin, Bocchi, Madala. Všichni hráči budu hrát stejný systém Big Bang
(Velký třesk), který je velice agresivní především ve výhodném stavu her.
Slavný italský tým by tak mohl hrát
i za Argentinu, protože i Madala je Argentinec a Bocchi má po matce také
argentinské občanství. Dosavadní kmenová dvojice Lauria – Versace přejde do
týmu Angelini.

Tomáš Fořt

Krátce

• Soupeři se na začátku druhého kola
přeboru v individuálu domlouvají: „Ani
jednomu nám to moc nešlo, tak co kdybychom turnaj dohráli spolu. To by jistě
nikdo neměl námitky.“
• Na silvestrovském bridžovém týdnu
se již zadávaly výsledky do Bridgemate. Při zadávání výsledků do krabiček
hlásí hráč: „Je to 50%.“ „Pro koho?“
ptá se soupeř.

Eva Fořtová

Odposlechnuto

Přihlášky, dotazy a informace

Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz

♦ Adresa klubu: Praha 2, Italská 17.
Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od vchodu do čísla 17. Vedle průchodu je
nástěnka bridžového klubu.

♠ Pět dvouhodinových lekcí probíhá vždy v pondělí od 10 do 12 hodin. Probírat
budeme různá témata z licitace včetně konvencí, sehrávky i obrany. Výuka probíhá
formou hraní připravených partií a jejich následným rozborem.
♥ Cena kurzu: 800 Kč, absolventi některého z mých předchozích kurzů mají sníženou věrnostní cenu 650 Kč. Vhodné pro hráče všech pokročilostí kromě úplných
začátečníků.

Zdokonalovací kurz v bridžovém klubu
od 5. 5. 2014 v 10. v Italské

♠ Hrajete rádi karty? Baví Vás mariáš, whist, žolíky, kanasta nebo jiné hry? Bridž
patří mezi nejoblíbenější karetní hry, hrají ho spousty lidí na celém světě. Pokud
bridž dosud neznáte, zkuste to, určitě Vás bude bavit, užijete si u něho spoustu
zábavy a poznáte nové přátele. Nebojte se to zkusit, i když jste bridž nikdy nehráli
a vůbec nevíte, o co jde, právě pro takové je tento kurz určen. První hodina je nezávazně zdarma, pokud ještě nevíte, do čeho jdete. Kdo přijde na další hodinu, platí
už kurzovné, cena kurzu je 1.950 Kč. Lekcí je celkem 10 (vždy ve středu večer)
včetně té první ukázkové. Jednotlivé lekce probíhají tak, že vždy v první části je
teorie, ve druhé části se procvičuje při hře to, co jsme se naučili. V ceně kurzu je
učebnice, podle které se budeme učit, a členský příspěvek do Českého bridžového
svazu na tento rok, současně
předplatné časopisu na tuto
sezonu.
♥ Hrajeme v krásných
prostorách bridžového klubu
v centru Prahy. Po skončení kurzu máme soutěže pro
úplné začátečníky, zdokonalovací dopolední lekce,
můžete hrát spoustu různých
soutěží nebo s námi jezdit na
společné dovolené.
♦ Ještě váháte? Přijďte se
nezávazně podívat.

Nový kurz pro začátečníky začne 8. 10. 2014 v 19. hodin

Přihlášky, dotazy a informace
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Silvestrovské bridžové menu:
tříkolový hlavní párový turnaj, kvaliﬁkace počítaná jako Barometr
každý den dopoledne – populární jackpotové turnaje
sváteční novoroční turnaj
individuál
odpolední zdokonalovací lekce (hraní s následným rozborem)
celý týden budeme hrát o body a soutěžit o nejlepšího hráče a hráčku týdne
Ubytování je zajištěno v dvou až třílůžkových pokojích s příslušenstvím.
V hotelu je výtah a wiﬁ připojení, sauna a ﬁtness.
Cena: 4.900 Kč s plnou penzí nebo 4.650 Kč s polopenzí.
♦ Cena obsahuje: ubytování s plnou nebo poloviční penzí, příplatek za silvestrovský večer s druhou večeří – rautem, půlnoční přípitek. Stravování: snídaně
bufetová, oběd – polévka, výběr ze tří hotových jídel (jedno je ve ﬁt-stylu) + moučník, večeře – salátový bar a výběr ze dvou hotovek, večerní snack – pomazánka.
♣ Prosím o závazné přihlášky a zaplacení zálohy 1.000 Kč současně s přihláškou,
doplatek celé částky do 15. listopadu – na číslo účtu 126279051/0300. Buď převodem, nebo možno vložit bez poplatku na kterékoliv poště. Nezapomeňte napsat své
datum narození jako variabilní symbol.
♠ Pejsci jsou povoleni, podmínkou je přivezení vlastního pelíšku. Poplatek za pejska je 50 Kč za den (platíte na místě v hotovosti na recepci)
♥ Příplatek za samostatný pokoj, obsazený jen jednou osobou je 250 Kč za den.

začátek pobytu 27.12. večeří, konec pobytu 2.1. snídaní

Silvestrovský týden u Orlické přehrady
27. 12. 2014 – 2. 1. 2015 v našem oblíbené hotelu Vltava

