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Španělské „Mrtvé moře“

Zamyšlení
Mario Petrovský

Seniorský dotovaný zájezd
(minimálně polovina skupiny 55+)
La Manga - Mar Menor
Mar Menor – „španělské mrtvé
moře“ v provincii Murcia leží jedna
z největších pobřežních lagun Mar
Menor (Malé moře). Klidná, teplá (teplota vody je cca o 5°C vyšší,
než je teplota Středozemního moře)
a velmi slaná laguna Mar Menor je
od Středozemního moře oddělena
úzkým pruhem pevniny, který se nazývá „La Manga“. Na tomto místě je
možné se vykoupat v příjemně teplé
vodě a poté si osvěžit tělo ve Středozemním moři. Vzhledem k mělkosti
moře je zde poměrně stálá teplota,
která umožňuje koupání i v nejchladnějších měsících. Příznivé klima
působí na dýchací cesty a napomáhá
léčit kožní onemocnění, bolavé klouby, revma.

Začala nová sezona, já přišel na skupinovku „A“. Začalo se hrát, hra byla
přerušena… ne každý přerušil, ne všude
bylo slyšet. Takto proběhlo rozloučení
s Tomášem Etlíkem, dlouholetým bridžovým hráčem, s titulem „doživotní
mistr“, sportovním referentem a pracovníkem klubu snad od roku 1965. Poděkování a gesto doživotního hraní bez
vkladu – je to hezké, ale myslím si, že
za tolik let práce si zasloužil trochu více
pozornosti.

Termíny a ceny
2 týdny
(pouze 10 míst)

8.-22.6. 2015

23.990 Kč

Týden

8.-15.6.2015

14.490 Kč

Týden

15.-22.6.2015

14.790 Kč

Cena obsahuje: ubytování v komplexu
hotelu Las Gaviotas/Los Delﬁnes 4*
s plnou penzí formou švédských stolů,
letenku do Murcia San Javier, transfer
do hotelu, 1 polodenní výlet autobusem, 1x výlet pěšky s doprovodem
k léčivému bahnu na tzv. Jelení ostrov
(boty do vody a nádobu na bahno s sebou), 1x výlet pěšky s doprovodem
na trhy v Cabo de Palos, služby delegáta. Za bridž není žádný příplatek,
ale místnost na hraní mám slíbenou.
Budeme zase všichni na společné cestovní smlouvě, aby se nemohlo stát,
že nám skupinu rozdělí.
Můžete vzít sebou i mladší nebo nehrající přátele a rodinné příslušníky.
Zájezd je pořádán CK Quality tours.

Já osobně znám Tomáše Etlíka od roku
1965, kdy jsem začínal. Byl mladý, ambiciózní a usměvavý chlapec. Byl sportovním referentem, pilný a vždy k dispozici. Byl průkopníkem bridžových
programů na počítači (v roce 1968 připravil program na přebory republiky).
Řadu let jsem nebyl v ČR, ale z doslechu vím, že celá léta pracoval pro klub.
Od roku 1991 jsem opět zde, jsem členem klubu a tak vím, jakým pracovníkem byl. Řídil skupinovky, někdy páráky a švýcarák včetně příprav těchto
turnajů (je to monotónní, ale zodpovědné). Neviděl jsem, že by něco neklapalo. Někdy snad nerozhodl správně (to
se může přihodit každému), ale jistě se
to vyřešilo. Do poslední chvíle to dělal
rád, už ne s takovým úsměvem a trpělivostí jako kdysi. Na každém z nás se

přibývající léta jinak podepisuji… i slepý by si musel povšimnout, jaké bolesti asi Tomáše provázejí při každém
kroku, ty jistě způsobovaly jeho častou
rozmrzelost, která způsobila neoblibu
jeho osoby u některých hráčů. To jistě
Tomáš vycítil, poděkoval se a ze své
funkce odešel, i když klub je jeho život.
(On je ten, který ví kterou židli opravit,
kde je č. stolu „x“, kdo s kým turnaj odložil atd.)
Ode mne a snad po zamyšlení i od ostatních mu patří velké poděkování, klidné
stáří, méně bolestí a na shledanou u hracího stolu.

Hry malých
federací
Tomáš Fořt
30. 9. – 3. 10. se v lotyšské Jurmale konaly 7. hry malých federací. Český tým
sice loňské české vítězství neobhájil,
ale Macura – Botur, Lauer – Spálovský
skončili na pěkném 5. místě ze 14. Slovensko se umístilo na 11. místě. Zvítězilo domácí Lotyšsko před Estonskem
a Běloruskem. V následném otevřeném
párovém mistrovství Lotyšska pak získali Lauer – Spálovský bronzovou medaili a Macura – Botur se umístili 20.
z 48 dvojic. Zvítězili opět domácí Jelena Alfejeva a Sergei Birin.

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, www.fort.cz/bridge
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To se mi ještě
nestalo
Tomáš Fořt

Po pravděpodobném trefovém výnosu, hlavní hráč snapne tref a odehraje
všechny piky. Tím dostane Východ do
bezvýchodné situace.

Divoké rozdání na téma „levné nebo
drahé?“ se odehrálo na juniorském
mistrovství světa v Istanbulu. V zápase
našeho dorostu to bylo 8. kolo.

Když bude Západ hrát 5♣, porazí je
Sever jen hodně nepravděpodobným
károvým výnosem. 5♦ padá na trefový
snap trochu snadněji.

Česká republika – Chile, rozdání 12,
rozdával Západ, NS v druhé hře.

A co se dělo v jednotlivých utkáních?
Napřed dívky Francie – Indie.

♠J5
♥K
♦Q9853
♣J10865

♠AQ74
♥A97542
♦K2
♣9

♠♥J106
♦AJ1074
♣KQ743

♠K1098632
♥Q83
♦6
♣A2
Vzhledem k tomu, že naši dorostenci
vyhráli v tomto zápase 20:0, ztratilo
se rozdání mezi spoustou jiných zisků.
Zde naši hráli ze Severu snadné 4♥+2
a Chile jsme vyhnali na 5♥-1. V dalších
zápasech to ale taková selanka nebyla.
Rozdání se hrálo celkem v 25 zápasech,
tedy na 50 stolech, a průměrné skóre
bylo 9,24 IMP na zápas. A to ještě třikrát skončilo rozdání remízou.
V partii je 5♥ a 5♠ na lince NS. Ale ani
6♠ není nijak snadné porazit. Západ jej
porazí jen károu nebo srdcem a Východ
dokonce jen výnosem ♥6.
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Západ
Sever
Tessieres
pas
1♥
5♦
pas…

Východ Jih
Thizy
2 BTA
3♥

Indky se moc v dražbě nevytáhly, ale
alespoň porazili trefovým snapem 5♦.
Na druhém stole byla dražba ambicióznější a Francouzky získaly závazek
i z druhé strany.
Západ
pas
4♣
pas

Sever
1♥
4♠
6♠

Východ
2♣
5♣
kontra

Jih
2♠
5♠
pas…

Výnos přišel ♥K, evidentně singl. Francouzka Huberschwiller vytrumfovala
a zahrála ze stolu malé káro! Indka na
Východě nevydržela a celkem pochopitelně vskočila esem. A 17 IMP pro
Francii bylo na světě.
Další obří zisk se konal v juniorském
zápase Nový Zéland – Tchaj-wan.

Západ
Wang
pas
4♥A
6♣
pas…

Sever
1♥
5♥
pas

Východ
Chen
2 BTA
pas
pas

Jih
3♣A
pas
kontra

Snap kárový samozřejmě nepřišel a tak
závazek spadl jednou.
Západ
pas
5♣
pas…

Sever
Tai
1♥
5♠

Východ Jih
Huang
2 BTA
3♠
pas
6♠

Západ vynesl ♦3 a hlavní hráč dal bez
váhání ze stolu malou. Východ nakonec
přidal eso a bylo splněno. Bez viny není
asi ani Západ, který při tolika kartách
na lince mohl možná vynést dámu.
V každém případě 16 IMP pro Tchaj-wan.
A na závěr ještě Argentina – Švédsko.
Západ
Sever
Gronkvist
pas
1♥
5♣
pas…

Východ Jih
Gullberg
2 BTA
pas

Argentinec na Jihu byl trochu mlčenlivý a tak Švédi získali snadných +400.
Na druhém stole také dostali Švédi prostor a stihli se zeptat do 6♠ na klíčové
ﬁgury. Po trefovém výnosu skvěle sehráli srdco-kárový skvíz bez redukce
zdvihů. Splnili tak ke hře na prvním
stole ještě slem na druhém.

MS juniorů v
Istanbulu
Tomáš Fořt
13. – 23. srpna se v Istanbulu konalo
15. juniorské MS týmů, které mělo proběhnout bez naší účasti. Náš juniorský
i dorostenecký tým totiž shodně skončily na posledních juniorských mistrovstvích Evropy ve Wroclawi na 9. místě.
To byla obrovská smůla, když prvních
8 družstev postupovalo právě na mistrovsví světa. Politická a bezpečnostní
situace však na poslední chvíli nedovolila do Turecka vycestovat Izraeli a tak
v obou kategoriích dostaly šanci naše
týmy. V dorostencích se tak český tým
setkal i se Slovenskem, které si postup
vybojovalo regulérně 6. místem na ME.
Sestava našich dorostenců: Michael Botur, Lucka Kohutová, Jakub Vojtík, Lukáš Kolek, Erik Klemš, Martin Melčák,
nehrající kapitán Michal Kopecký.
Junioři nakonec v tak krátkém čase nedali dohromady tým a ﬁnance, takže
nakonec jsou, pokud vím, dorostenci
jediným českým týmem, který kdy jel
na nějaké uzavřené mistrovství světa.
Totéž platí i pro Slováky, takže bývalé
Československo vstoupilo na tuto půdu
současně.
Hrálo se na univerzitě až na východním konci Bosporu nedaleko od centra
Istanbulu avšak zcela v přírodě a prakticky i izolaci. V celém objektu byl také
zákaz požívání alkoholu.
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Naši bojovali, ale na stupně vítězů se
nedostali. Ještě dvě kola před koncem
byl český tým na postupovém 5. místě,
ale dvě vysoké prohry s Dánskem 2,81
a USA 1 4.74 v posledních zápasech jej
připravily o postup do čtvrtﬁnále. Také
Slováci i přes úžasný začátek skončili
na 11. místě z 16 družstev z celého světa.
Medaile získali v kategorii juniorů:
1. Norsko, 2. Nizozemí, 3. Polsko; v kategorii mládeže: 1. Švédsko, 2. USA, 3.
Norsko a v kategorii dívek: 1. Francie,
2. Čína, 3. Itálie.
Holandské dívky s Magdou Tichou také
neuspěly. V semiﬁnále prohrály s Čínou a v boji o třetí místo s Itálií.

Zajímavé
rozdání z ME
Tomáš Fořt
Za mých mladších let byly Mistrovství
Evropy vyčerpávající záležitostí a hráli
jsme denně kolem 64 rozdání. Mělo to
i své pozitivní důsledky. Pamatuji se, že
jsem na těchto turnajích pravidelně shodil několik kilo. Když se později zvýšil
počet evropských států hrajících bridž,
snížil se sice počet rozdání v zápase, ale
kvóta na den zůstala prakticky stejná
a nezměnila se ani po rozdělení mistrovství do dvou skupin.
V posledních letech se ale v Evropě
zavedl systém dvou skupin v kombinaci se snížením počtu rozdání. Peter
Bertheau ze Švédska v bulletinu z Opatie řekl, že ME se svými 48 rozdáními
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za den se podobá spíš prázdninovým
turnajům. Zajímavé je, že v USA se podobný trend neprojevuje a denní dávky
zůstávají kolem 60 rozdání. Ale ať už
se na ME hraje rozdání moc nebo málo,
zůstala stejně zajímavá. A zde je jedno
z nich, které sledovalo na BBO najednou přes 3000 diváků. Další rozdání
budou v příštím čísle.
Open, kolo 12, Monako – Norsko
♠KQ109
♥KJ83
♦KJ4
♣74
♠AJ4
♠8632
♥75
♥942
♦106
♦Q75
♣AK9652
♣J83
♠75
♥AQ106
♦A9832
♣Q10
Zavřená:
Západ
Sever
Východ Jih
Helgemo Lindqvist Helness Brogeland
1♣
kontra
pas
2♣
pas
2♠
kontra
2 BT
pas
3♥
pas
4♥
pas…
Helness vynesl ♣3 a jeho partner odehrál AK. Následovalo ♠A a další pik.
Hlavní hráč vzal a snapl pik vysokým
trumfem. Káro nesedí a tak se zdá vše
ztraceno. Ale Lindqvist vynesl ze stolu
♦J a propustil jej! Pomohla znalost systému soupeřů, když Západ by s touto
rozlohou a dámou navíc zahájil 1 BT.

Začátky
Miloš Polák
LIMIT: OSOBY A OBSAZENÍ

LUDĚK PACHMAN – Šachový velmistr světové třídy. Prominentní
komunista, zaměstnaný jako redaktor
Rudého Práva, (který především hrál
šachy), nadšený bridžista průměrné úrovně. Když mu konečně „šupiny
spadly z očí“, stal se neohroženým kritikem totalitního režimu a Sovětské
rozpínavosti. Byl zatčen, vězněn a mučen. Později s podlomeným zdravím,
vypovězen do NSR, kde obdržel asyl.
Odtud pokračoval v aktivní kritice
sovětského bloku až do jeho rozpadu
v 90-tých letech.
JOSEF ŠVEC – penzista, který hrával
pouze „kuchyňský“ bridž, měl obrovskou snahu očistit bridžový slang od
cizích výrazů. Obohatil češtinu řadou nových slov: dummy – tichý hráč;
declarer – hlavní hráč; trick – zdvih;
singleton – jedinka; entry – vstup; for-

cing – příkaz; snap – přebitek. Řada
těchto výrazů se, pokud vím, dnes běžně používá, některé se však neujaly.
OLDA NOVOTNÝ – prvotřídní šachista a vynikající bridžista. Pracoval ve
stejné budově se mnou.
Začátkem šedesátých let se ukázalo
nezbytné, rozšířit bridžovou základnu. Z toho důvodu jsem byl pověřen
napsat bridžovou učebnici. Volba systému padla na „LIMIT“, protože to byl
systém hraný většinou našich hráčů.
Dnešní počítače tehdy neexistovaly a já
nebyl zběhlý v psaní na stroji. Své rukopisy jsem předával panu Švecovi, ten
pročistil můj pravopis, naklepal vše na
stroji, zorganizoval do kapitol s rejstříky (cross reference). Bylo to skutečně
neocenitelnou pomocí. Do dvou měsíců
jsme měli čistopis připravený k tisku.
S Luďkem jsme začali obíhat všechny
možné redakce a nakladatelství. Dík
jeho konexím se nám podařilo zainteresovat jednoho redaktora, který byl
ochoten pokusit se vydání knihy zorganizovat. Když se mu konečně podařilo
protlačit tento projekt komunistickou
censurou, narazil na novy zádrhel. Papír byl v té době úzký proﬁl. Na karetní
učebnici nebylo možné zajistit žádný
příděl papíru. Zdálo se, že tím vše sklaplo. O několik týdnů později zvoní
telefon. Melantrich (vydavatelství) má
prý zbytky kvalitního papíru z vydání
nějaké propagační příručky, jsou ochotni to použít na tisk naši učebnice. Je
však nutno si pospíšit, jinak by papír
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byl převeden zpět do inventury. Vydají
však knihu, pouze jestli Pachman k ní
napíše úvod.
Luděk měl za pár dní odjet na 6 neděl
na Kubu hrát Capablancův Memoriál.
V krátkém termínu napsal krásný úvod
o karetních hrách od staré Číny, kde
karty prý vznikly, přes středověk, kdy
vězňové prý barvili karty svou krví, do
moderních dob, kdy se karty staly lidovou zábavou. Když mě Luděk nezastihl
v práci, předal Úvod Oldovi Novotnému, ten ho vložil do mého psacího stolu,
ale nic mi o tom neřekl. Luděk odjel na
Kubu a já jeho úvod nenašel.
Redakce nemohla držet papír přes měsíc. Pan Švec tedy napsal úvod sám.
Velice tendenční, víceméně naznačující,
že socialismus bez bridže nemůže existovat. Já to za Luďka podepsal a kniha
šla do tisku. Jakmile se první výtisky
objevily v prodejnách, nastal průšvih.
Rudé Právo, Práce, Mladá Fronta, Literární Noviny, Host do Domu, zkrátka
kdejaký tisk a pisálek placený od řádku
se do bridžové knihy navezl. Není prý
dostatek papíru pro školní učebnice, jak
může někdo v socialismu propagovat
karban, školomětský úvod od Pachmana nemá literární úroveň, atd. atd.
To bylo ﬁasko! Jak se k tomu postaví
Luděk, až se vrátí? Jak dopadnou všichni, co se pro knihu angažovali?
Moje nervy byly, jak se říká, v kýblu.
Nic strašného se nestalo. Luděk se vrá-
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til a jen mávnul rukou. Dokonce použil
oblíbené Chruščovovo rčení z doby,
kdy si Nikita ve Valném Shromáždění
OSN sundal botu a mlátil s ní do stolu:
„Psi štěkají a karavana jde dál“.
A karavana skutečně pokračovala na
své cestě. Kritiky nám udělaly obrovskou reklamu. Kniha byla rozebrána
během několika týdnů. Nové vydání
sice nikdy povoleno nebylo, ale bridžová základna vzrostla z nějakých 50
hráčů na cca 1200. A tak se ﬁasko změnilo v triumf!
Luděk byl nadále neocenitelnou pomocí při jednáních s různými institucemi.
Bez něj by se s námi nikdo nebavil.
Vždy si dokázal udělat čas, když jsme
ho potřebovali. V kritických letech ﬁguroval jako předseda Bridžové Asociace.

Bridžový týden
na Slapech
Eva Fořtová

Letní týden v hotelu Hladina je již
tradiční a velice populární. Hotel má
krásnou polohu na klidném místě
u vody, v okolí jsou lesy, kde si letos
i houbaři přišli na své.

Vím, že se u nás hrává memoriál Oty
Baumla. Myslím, že Luděk Pachman by
si zasloužil od bridžistů podobnou pietní vzpomínku.

Novotný, Ficek, Polák

koupáním ve Vltavě, která měla kolem
20 stupňů.
Po každém turnaji byly k dispozici
diagramy rozdání, pro naši víceméně
seniorskou skupinu zpracované velkým
písmem a barevně, aby je bylo možné
dobře a bez obtíží studovat. Ani tentokrát nemohla chybět výuka bridže.
V pondělí proběhla zdokonalovací lekce
s hraním připravených partií a následným rozborem na téma Čtvrtá barva, na
kterou přišlo přes 30 účastníků.

Výsledky turnajů

Dopoledne se hrály jackpotové turnaje,
večer hlavní soutěže až na 12 stolech.
Ve středu byl večírek na pláži s rožněním prasátka a zpívánky za doprovodu
dvou kytar – Honzy Urbana a Ivana
Říhy.
Velmi oblíbené bylo také každodenní ranní cvičení pod vedením Stáni
Krebsové, ti otužilejší pak pokračovali

Úvodní turnaj, sobota 16. 8., 25 dvojic
1. Benák, Kafka
66,4 %
2. Petrovský, Sporleder Ulli
62,4 %
3. Literák, Fořt
61,3 %
3. Štefanová, Špottová
59,4 %
5. Coňková, Laštovička
58,5 %
Jackpot 1, neděle 17. 8., 20 dvojic
1. Petrovská, Laštovička
68,4 %
2. Říha, Pick
64,6 %
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3. Zieleniec, Fořt
4. Fořtová, Petrovský
5. Coňková, Literák

62,6 %
60,4 %
60,1 %

Kvaliﬁkace – neděle 17. 8., 25 dvojic
1. Coňková, Laštovička
62,7 %
2. Literák, Petrovská
60,6 %
3. Gucklerová, Bečka
60,0 %
4. Špottová, Štefanová
59,2 %
5. Benák, Kafka
58,0 %

3. Železná, Železný
4. Sporleder, Sporleder
5. Dvořáková, Krebsová

61,5 %
56,6 %
55,5 %

Jackpot 3, úterý 19. 8., 20 dvojic
1. Fořt, Literák
60,9 %
2. Chudárková, Šaržíková
69,1 %
3. Bečka, Urban
59.1 %
4. Petrovská, Fořtová
58,6 %
5. Říha, Železná
57,6 %

Jackpot 2, pondělí 18. 8., 20 dvojic
1. Urban, Bečka
72,7 %
2. Fořt, Laštovička
68,9 %
3. Benák, Kafka
59,8 %
4. Shonová, Tomanová
59,1 %
5. Literák, Petrovský
54.8 %
Semiﬁnále A, pondělí 18. 8.,10 dvojic
1. Laštovička, Coňková
68,9 %
2. Gucklerová, Bečka
67,7 %
3. Benák, Kafka
61,5 %
4. Neševovi
56,6 %
5. Fořt, Petrovský
55,5 %

Semiﬁnále B, pondělí 18. 8., 15 dvojic
1. Shonová, Tomanová
68,9 %
2. Říha, Vilím
67,7 %
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Hlavní turnaj – ﬁnále B, 15 dvojic
1. Sporleder, Sporleder
64,6 %
2. Těšíková, Vlasák
63,2 %
3. Albrechtová, Plosová
58,7 %
4. Čížková, Šaržíková
57,0 %
5. Urbanová, Urban
53,8 %
Jackpot 4, středa 20. 8., 21 dvojic
1. Shonová, Tomanová
63,5 %
2. Petrovská, Fořt
63,1 %
3. Literák, Pick
63,0 %
4. Laštovička, Petrovský
61,0 %
5. Benák, Kafka
60,5 %
Kůžička – středa 20. 8., 23 dvojic
1. Benák, Kafka
60,5 %
2. Shonová, Tomanová
58,6 %
3. Literák, Fořt
57,7 %
Petrovský, Sporleder Dana 57,7 %
5. Vítečková, Matoušková
56,0 %

Hlavní turnaj – ﬁnále A, 10 dvojic
1. Gucklerová, Bečka
62,5 %
2. Literák, Petrovská
59,7 %
3. Benák, Kafka
59,3 %
4. Říha, Vilím
54,6 %
5. Petrovský, Fořt
51,9 %

Jackpot 5, čtvrtek 21. 8., 20 dvojic
1. Petrovský, Fořt
74,0 %
2. Albrechtová, Plosová
60,3 %
3. Benák, Kafka
57,3 %
4. Bečka, Urban
55,6 %
5. Krajícová, Krajíc
55,6 %
Individuál, čtvrtek 21. 8., 40 hráčů
1. Petrovská
63,3 %
2. Literák
59,6 %
3. Tomanová
59,4 %
4. Říha
57,9 %
5. Fořtová
56,6 %
6. Bečka
56,2 %
7. Kafka
55,8 %
. Železný
55,8 %
9. Pick
55,1 %
10. Fořt
54,7 %

Jackpot 6, pátek 22,8., 19 dvojic
1. Petrovská. Literák
67.2 %
2. Železná, Říha
62,1 %
3. Fořt, Petrovský
61,1 %
4. Gucklerová, Pick
56,8 %
5. Krajícová, Šaržíková
55,3 %
Závěrečný, pátek 22. 8., 24 dvojic
1. Benák, Kafka
71,5 %
2. Čížková, Šaržíková
63,0 %
3. Tomanová, Shonová
59,6 %
4. Štefanová, Špottová
59,5 %
5. Picková, Pick
57,4 %
Velký Jackpot 7, sobota, 19 dvojic
1. Gucklerová, Železná
62,2 %
2. Coňková, Laštovička
59,7 %
3. Literák, Petrovský
59,6 %
4. Vilím, Říha
56,4 %
5. Albrechtová, Plosová
56.3 %
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6. Petrovský Mario
7. Bečka Jiří
8. Říha Ivan
9. Pick Petr
10. Urban Jan

Poslední jackpot byl vyplacen jen za
1. místo, výhra za „speciálku“ nejblíž
47% nebyla vyplacena, protože jedna
z hráček nemohla jackpot vyhrát. Tato
částka se převádí do prvního jackpotu
silvestrovského bridžového týdne.

V pátek večer po závěrečném turnaji
jsme rozdělili ceny i medaile a slavnostně zakončili týden. Ocenění nejlepší absolventky kurzu a medaili dostala
Maruška Kloudová.
Nejlepší hráči:
1. Literák Luboš
2. Fořt Tomáš
3. Kafka Ondřej
4. Laštovička Zdeněk
5. Benák Jaroslav
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309
278
270
258
256

Nejlepší hráčky:
1. Petrovská Alena
2. Tomanová Anna
3. Shonová Soňa
4. Coňková Marcela
5. Gucklerová Katarina
6. Železná Jarmila
7. Albrechtová Zuzana
8. Šaržíková Hana
9. Čížková Marta
10. Chudárková Jindra

243
234
214
175
164
260
229
203
194
183
158
140
132
106
98

1. vedlejší turnaj YETTI SPORT OPEN

Czech Open
Pardubice
Tomáš Fořt
10.–13. 6. se v Pardubicích konal poslední turnaj seriálu Velkých cen.
Hlavního párového turnaje AVE-KONTAKT OPEN se zúčastnilo 31
dvojic. Zahraniční účast byla tentokrát
nižší, než zde bývá zvykem, ale alespoň
z Maďarska přijeli reprezentanti z týmového ME v Opatii.
1. Kopřiva – Svoboda
2. Holý – Nulíček
3. Hoderová – Šlemr
4. Medlín A. – Volhejn V.
5. Bahníková – Bahník P.
6. Szilágyi – Talyigás
7. Lančová – Svobodová
8. Hozda – Škalda
9. Maňák Jar. – Vondřich
10. Pešout – Plhal

63.643%
59.857%
59.286%
57.357%
56.500%
55.086%
55.071%
55.000%
53.714%
53.571%

1. Kopřiva – Svoboda O.
2. Fořt – Franz
3. Dobiáš – Šklíba
4. Krausová – Bahník M.
5. Demlová – Ludvík

63.333%
57.500%
57.083%
56.250%
55.000%

2. vedlejší turnaj P. MINISTR OPEN
1. Kubšovský – Martynek s.
2. Kopecký – Martynek j.
3. Berglová – Bernstein
4. Šlemr – Vozábal
5. Hoderová – Bahník O.

64.808%
59.615%
59.039%
56.539%
54.615%

Soutěž devíti týmů
1. P.S.
121.18
Hoderová, Šlemr, Vozábal, Zadražil
2. Gulyásleves
115.09
Kopecký, Martynek, Szilágyi, Talyigas
3. ACOL
101.37
Kopřiva, Svoboda, Bahníková, Bahník P., Bahník O.

Příští rok máme v hotelu Hladina opět
objednaný stejný termín od 15. 8. do
22. 8. 15. Kompletní výsledky a fotograﬁe jsou na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/slapy2014/v.htm

Kromě hlavního turnaje se pořádaly
ještě dva vedlejší párové turnaje a turnaj týmů.

Během turnaje také proběhla oslava
osmdesátin domácího hráče Miloše
Bahníka.
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Celostátní liga

Bridžový týden
na Menorce

Mario Petrovský

Eva Fořtová

22. 11. a 23. 11. se hrály 1. a 2. liga, první tři kola přeborů republiky. Byl jsem
mile překvapen, že konečně po sehrání
každého kola se objevily výsledky na
internetu – všechna čest pořadatelům.
Dříve to tak nebylo.

Pak jsem se rozhodl 23. 11. se jít podívat
do nové hrací místnosti v Biskupském
dvoře. Samozřejmě s fotoaparátem,
abych udělal pár foteček a video hráčům
i divákům, jak se hrálo. Vedoucí Adam
Kubica řídil vše v klidu, hráči hráli asi
spokojeně. Jenže tato hrací místnost
není důstojná ani k hraní 2. celostátní
ligy. Stoly stály v těsné blízkosti, těžko se procházelo. První stůl byl hned
u vstupních dveří.
Trochu stresující podmínky pro hráče.
Myslím, že hraní v Italské je důstojnější, mnohem více místa a vzduchu
k dýchání.
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Navrhuji, aby se i druhá liga hrála v těchto prostorách, ovšem ne ve
stejném čase, ale další týden či po 14
dnech. Při neuskutečnění mého návrhu
by měla příští kolo hrát 1. liga v prostorách v hrací místnosti v Biskupském
dvoře a druhá liga v Italské! Vím, že
chtěli vyzkoušet nové prostory ku hraní. Prostory jsou skutečně pěkné, ale
organizační výbor by měl včas posoudit, co je vhodné!

Těším se, zda bude trochu času na úvahy o mém článku pro sportovní komisi
našeho bridžového svazu.

P.S. Tento článek není o výsledcích, ale
hlavně o zamyšlení se, než se něco rozhodne.

Další zahraniční zájezd jsme si užili
na španělském středomořském ostrově
Menorca. Zúčastnilo se ho 47 účastníků, z toho 37 hráčů bridže a s nimi
rodinní příslušníci a nehrající přátelé.
Všechny nás také během letu pozdravil
kapitán letadla.
Byla pro nás připravená plně vyhovující hrací místnost se čtvercovými stoly.
Hotel je apartmánového typu, rozlehlý, se spoustou různých bazénů. Moře
mělo přes 28 stupně a bazény byly ještě
teplejší. Počasí nám celý týden velice
přálo, jen poslední odjezdový den jsme
zjistili, jak to na Menorce vypadá, když
prší. Spadlo pár kapek, takže se stačilo
jen na chvíli schovat pod palmu, a bylo
po dešti. Písečná pláž s pozvolným
vstupem do vody byla jen pár kroků od
hotelu. Na výlety jsme vyrazili do města Ciutadella, někteří si vybrali další
výlety, ať už to byl výlet lodí po nej-

krásnějších plážích nebo výlet autem
po celém ostrově, který je jen 50 km
dlouhý. Každé odpoledne měl Tomáš
u bazénu svoje populární přednášky na
různá bridžová témata.

Pondělí večer, 18 dvojic
1. Fořt, Petrovský
2. Ludvík, Petrovská
3. Gerychová, Gucklerová
4. Jireš, Machát
5. Roninová, Meduna

69,64
66,72
59,84
57,14
56,00

Úterý večer, 16 dvojic
1. Jireš, Fořt
2. Kolářová, Plosová
3. Gebertová, Tomanová
4. Gucklerová, Roninová
5. Železná, Železný

58,77
58,12
57,47
56,49
56,17
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4. Farkašová, Gucklerová
5. Roninová, Meduna

56,82
56,25

8. Machát Vladimír
9. Ronin Michal
10. Meduna Jan

89
85
84

Mistrovství
světa v Sanya
Tomáš Fořt

Středa večer, 17 dvojic
1. Petrovská, Fořt
2. Kolářová, Plosová
3. Roninovi
4. Gerychová, Meduna
5. Albrechtová, Slaninová

74,63
61,23
59,60
59,42
58,93

Čtvrtek večer, 18 dvojic
1. Fořtová, Wirthová
2. Meduna, Ludvík
3. Petrovská, Machát
4. Krásová, Petrovský
5. Albrechtová, Gerychová

67,33
62,50
60,80
60,51
59,38

Pátek večer, 18 dvojic
1. Petrovský, Jireš
2. Machát, Fořt
3. Albrechtová, Eliášová
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66,19
65,34
58,52

Sobota večer, 17 dvojic
1. Roninovi
2. Gucklerová, Gerychová
3. Dohnálkovi
4. Petrovská, Jireš
Neševovi

Pořadí nejlepších hráčů:
1. Fořt Tomáš
2. Roninová Renáta
3. Petrovská Alena
4. Jireš Petr
Petrovský Mario
6. Gucklerová Katarina
7. Gerychová Libuše

70,78
65,71
60,00
56,82
56,82

144
116
114
108
108
97
90

Příští rok mám v plánu zajistit dva zahraniční zájezdy – v červnu na Mar
Menor (španělské „Mrtvé moře“)
a v září do našeho oblíbeného hotelu
Almuňecar v Andalusii. Na Menorcu
bych se ale moc ráda ještě někdy vrátila někdy v příštích letech, je toho ještě
hodně, co je tam možné vidět a navštívit.

Kompletní výsledky všech turnajů, highscorer a fotograﬁe z hraní, z hotelu
i z výletů jsou na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/men14/v.htm

Pro ty, kdo nerozumí čínsky je zde (prý)
kaligraﬁcky napsáno „Milujeme bridž“.
Pod tímto heslem proběhlo v čínské Sanya 10.-25. října otevřené Mistrovství
světa.
V úvodním turnaji mixových týmů vyhráli Zia-Michielsen, Welland-Auken
a Zorlu-Sinclair. Ale i domácí družstva
byla překvapivě silná. Zlato v mixových párech získal americko-čínský
pár Sanborn-Zhao. V nejdůležitější
soutěži týmů získal zlato polský tým
Mazurkiewicz, Jassem, Golebiowski,
Gawrys, Klukowski, Starkowski, který ve ﬁnále porazil Monako a získal
tak Rosenblumům pohár. V ženách ve
ﬁnále zvítězila Baker, Brock, Wortel,
Michielsen, McCallum, Smith nad Čínou a v seniorech získal prvenství tým
Milner, Pszczola, Romanski, Lall, Simpson, Cronier, Kowalski, Bessis.
V následujících open párech se stali světovými přeborníky Friedlander-Liran
z Izraele. Soutěže se také zúčastnila
česká dvojice Šlemr-Vozábal, kteří se umístili ve ﬁnále B na 29. místě
s 52.78%. Již tradičně se dostala do
ﬁnále A Magda Tichá, která spolu
s Ritmeijerem skončila na 44. místě.
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Nový klasiﬁkační řád
Jaroslav Hájek
Od letošního srpna se body do klasiﬁkace budou počítat novým způsobem
a pro hráče nižší a střední třídy to bude
určitě mnohem zajímavější způsob.
Oproti minulému klasiﬁkačnímu řádu
se totiž budou klasiﬁkační body neustále přičítat. Doposud se po každé sezóně
účet uzavřel, porovnalo se, který limit
hráč splnil a podle toho dostal přidělenu
výkonnostní třídu pro následující ročník. V praxi to znamenalo, že se hráči
zařadili do „své“ třídy a tu se snažili
udržovat. Posun mezi třídami byl minimální.
V novém systému se výrazně zvětšil
počet výkonnostních tříd – ze sedmi
na dvacet, aby byl dostatečný prostor
pro neustálé stoupání a pro neustálý zdroj motivace. Navíc budou body
přibývat průběžně za každý jednotlivý
turnaj, takže člověk bude vědět, že právě v tomto konkrétním turnaji potřebuji
dosáhnout tohoto počtu bodů, abych
mohl slavit postup na hierarchii jednotlivých výkonnostních tříd.
Hráči jsou rozděleni do dvou (vlastně
tří) kategorií, podle toho, jaký typ členství si zaplatí. Pokud zaplatí rekreační
poplatek – 150 Kč (u juniorů 100 Kč),
bojují o kovové body (dříve klasiﬁkační
– KB). Pokud si zaplatí soutěžní členství
– 500 Kč (u juniorů 250 Kč), pak mohou
dostat přiděleny i stříbrné body (dříve
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soutěžní SB). Tyto lze vyhrát jen na
registrovaných soutěžích (ligy, mistrovství republiky, Czech Bridge Tour, velké
ceny). Každý SB má přepočítávací hodnotu 1 000 KB a platí to i naopak, takže
pokud na turnajích vyhrajete v součtu
více než tisíc KB, budete mít na svém
účtu převedeny body na stříbrné a kovové, např. 1 750 KB bude 1 SB a 750 KB.
Takže i rekreační hráči budou moci dosáhnout na vyšší klasiﬁkační třídy, ale
bude jim to samozřejmě trvat podstatně
déle. Pokud jste ambicióznější, stojí za
to připlatit si a čas od času se některé
lépe klasiﬁ-kačně honorované soutěže
zúčastnit. Tou třetí kategorií hráčů jsou
ti, kteří neplatí žádný členský poplatek,
a těm se přirozeně žádné body nepřipočítávají, byť by měli sebelepší výsledky
a na některé soutěže (liga, mistrovství)
je jim odepřen přístup.
Dalším možným zdrojem kovových
i soutěžních bodů jsou tzv. bonusy. ČBS
se rozhodlo motivovat hráče k tomu,
aby se zúčastňovali významnějších sérií
turnajů tím, že jim přidělí body už za
pouhou účast v těchto sériích. Takovéto série byly deﬁnovány dvě – Czech
Bridge Tour a Přebory ČR. Když se soutěžní hráč zúčastní všech turnajů CBT
(Znojmo, Praha, České Budějovice,
Pardubice, Havířov), získá automaticky 1 SB, když čtyř těchto turnajů, tak
500 KB. U rekreačních hráčů to dělá
500 respektive 300 KB. Když se hráč
zúčastní topového, impového i mixového přeboru, získá navíc 1 SB, pokud
dvou z těchto tří akcí, tak 500 KB.

Body, které jste si vybojovali v minulosti, se vám započítávají. Za startovní čáru
byla zvolena sezóna 2003/2004 s tím,
že hráči, kteří měli v této době získánu
výkonnostní třídu mistr podle starého
klasiﬁkačního řádu, dostali ještě další
zvýhodnění. Takže pokud jste v těchto
letech platili členské příspěvky ČBS,
jsou vám tyto body započítávány a váš
bodový účet není prázdný.
Na internetových stránkách http:// www.
klasiﬁkace.g6.cz/ zřízených pro účely
vedení nové klasiﬁkace budou všechny
přehledy, vaše jednotlivé klasiﬁkační
účty, budou zde vkládány a evidovány
výsledky jednotlivých turnajů, informace o jednotlivých hráčích, včetně toho,
který poplatek má kdo zaplacen, zkrátka celý servis.

Výkonnostní
třídy 2014
Jaroslav Hájek
Byla uzavřena sezóna 2013/2014 a je
to sezóna svým způsobem výjimečná.
Je totiž poslední hodnocená starým
Klasiﬁkačním řádem. Rád bych shrnul
přidělení výkonnostních tříd.
Letos jsme se opět nedočkali žádného
nového mistra, pokud by tento Klasiﬁkační řád byl platný i v další sezóně,
měl by šanci získat tuto elitní třídu příští rok Ondřej Bahník (Chaos Bridge),
což se však už nestane. Pět hráčů, kteří
nejsou nositelé tohoto titulu, získali mistrovskou podmínku. Premiérově jsou

to Lucie Kupková a Jiří Emmer (oba
z klubu BKP). Druhou mistrovskou
podmínku vyválčili Pavla Hoderová
a Vít Volhejn (oba z klubu BKVS). Ondrovi Bahníkovi (Chaos Bridge) se to
povedlo potřetí za sebou. Nejúspěšnějším sběračem SB byla v této sezóně Eva
Bahníková (BKP).
Novými držiteli výkonnostní třídy kandidát mistra jsou Eva Fořtová (BKP),
Lucie Kupková (BKP), Jiří Emmer
(BKP), František Králík (Uherské Hradiště) a Aleš Medlín (BKP).
První ze dvou podmínek nutných k udělení této výkonnostní třídy letos získali
Jan Králík (Uherské Hradiště), Vladimír
Machát (BKP), Jan Novotný (Uherské
Hradiště) a Kamil Žylka (Uherské Hradiště).
Naopak Zdena Tomčíková (BKP),
Zdeněk Laštovička (BKP) a Daniel
Vachtarčík (Havířov) o tuto výkonnostní třídu přišli. Další hráči se však už
o ztrátu druhého nejprestižnějšího titulu podle starého Klasiﬁkačního řádu
strachovat nemusí a stejně jako všichni
ostatní budou bojovat o nové výkonnostní třídy.
Výkonnostní třídy podle starého Klasiﬁkačního řádu ztrácí svou platnost
a jsou zrušeny. Těchto sedm výkonnostních stupňů je od letoška nahrazeno
dvaceti jinými. Sbírání SB (stříbrných
bodů) a KB (kovových bodů) bude kumulativní, a tak přecházení do vyšších
výkonnostních tříd nebude vázáno na
uzavření sezóny.
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Spingolg 2014

Odposlechnuto

Dlouhá nebo
krátka

Tomáš Fořt

Eva Fořtová

Tomáš Fořt

Ve ﬁnále Spingoldu 2014, konaného
v Las Vegas se odehrávaly nejdramatičtější boje, když se na jednom stole utkali
za Monako Norové Helgemo – Helness
a za americký tým Schwartz Norové
Brogeland – Lindqvist. Ostatně s tím
americkým týmem je to trochu podobné jako s Monakem. Richie Schwartz
byl jeho jediným americkým hráčem
a mimochodem i jediným americkým
hráčem, který v této kdysi zcela americké soutěži prošel do semiﬁnále.
Celé utkání provázela neobyčejná úroda slemů a dramatických zvratů. Tři
z prvních čtyř krabic obsahovaly velké
slemy, a i když je oba týmy zvládly, na
konci první šestnáctky vedlo favorizované Monako jasně 41:7. V té druhé ale
soupeři otočili výsledek a stav byl náhle
68:54 pro soupeře a zůstal 107:89 i po
třetí. Monako pak 6 krabic před koncem
snížilo ztrátu jen na 4 IMP. Čtyři partie
před koncem ale Helness spadl ze slemu, který měl jen 12% šance. Pokud by
jej však zahrál na rozpad barvy a sedící
dvojitý impas byl by splnil. Naneštěstí Helness propočetl, že jde jen o 9%
šanci a zvolil procentně lepší cestu. Na
závěr vše zpečetil Nunes svým nedisciplinovaným slemem a tak americko
– izraelsko – norský) tým Schwartz zvítězil. To si zase jednou diváci užili.
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• Hráč sehrává těžkou partii a tak zatímco soupeř přemýšlí nad prvním
výnosem, odchází si stůl zakouřit.
Předtím si ale prohlédne karty soupeřů. Když se vrací, ptá se hlavního
hráče: „Jak jsi dopadl?“ „Bez dvou,“
odpovídá v žertu hlavní hráč, kterému
dosud do partie soupeři nevynesli.
„Aha, takže ti vynesli srdce,“ říká
partner. A soupeř hned vynáší srdce.
• Někdy je dobré přijmout nedostatečnou nabídku soupeřů. Po
licitaci Blackwooda a odpovědi 5♠
dražil dotazující se sám znovu 5♠.
Soupeři hlášku přijali a tím dostali odpovídajícího do hrozných problémů.
Nemohl se rozhodnout, zda partner
myslel 5♠ jako stopku, nebo zda chtěl
říci 6♠ a spletl se ve stupni. Z rozčílení pak zkazil několik dalších partií.
• V kurzu probíráme licitaci po kontru soupeřů na 1 BT. „Nová barva
je pětilist a útěk,“ vysvětluji. Jeden
z kurzistů se udiveně zeptá: „A to se
smí po kontru utéct od stolu uprostřed
turnaje?“
• Hlavní hráč již nemá v srdcovém
závazku kára, ale splete se a místo srdcem snapuje pikem. Zdvih
patří soupeřům a ti v kárech pokračují. Nyní již hlavní hráč správně
snapuje srdcem. „Piky už došly?“ ptá
se ironicky stůl.

Tento problém museli řešit senioři
na ME v Opatii. Ověřte si, zda byste
zkouškou prošli i vy. Po vaší pravici
soupeř na Severu zahájí 3 BT (pevný
levný sedmilist a nic dalšího v kartě),
všichni propasují a vy jste na výnosu s:
♠AQ762 ♥A2

♦J764

Krátce
Tomáš Fořt
Všichni hráči sedí na Severu

♣52

Co vynesete?
Celé rozdání bylo:
♠109
♥J9
♦83
♣AKQ10983
♠J54
♠AQ762
♥K643
♥A2
♦KQ952
♦J764
♣4
♣52
♠K83
♥Q140875
♦A10
♣J76
Vynést eso je po zahájení 3 BT jistě
správné, ale otázkou je které. V tomto
rozdání dávalo ♠A hlavnímu hráči devátý zdvih. Neplatí ale obecná zásada,
že v barvě, kterou máme delší, musí mít
partner zahajitele ostřejší zádrž, zatímco v té naší kratší (a tedy jeho delší) mu
stačí menší karty?

26. 1. 2006, polární stanice Amundsen-Scott, jižní pól, slunečno, -27 °C (to je
výjimečné teplo, v den psaní této zprávy bylo na jižním pólu -48 °C), všichni
hráči sedí na Severu.
Kvaliﬁkace USA na Bermuda Bowl
USA mají na Bermuda Bowl dvě
zastoupení a proto také hrají dvě kvaliﬁkace. Druhá kvaliﬁkace pak určí tým
USA II. Tu první vyhráli počátkem léta
favorité a týmem USA I se tak stává
družstvo NICKELL: Nickell – Katz,
Meckstroth – Rodwell, Weinstein – Levin. Meckstroth – Rodwell, kteří jsou
jediným párem na světě, jenž vyhrál
Bermuda Bowl, Olympiádu, Open páry
i Rosenblum jsou v životní formě a řadí
se k největším párům bridžové historie.

Jediný, kdo z 26 stolů proti 3 BT vynesl
♥A, byl Mihaly Kovacs z Maďarska.
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5. jihoamerické Transnational
V semiﬁnále nejprestižnějšího otevře-ného jihoamerického turnaje týmů se
utkala družstva CHAGAS – d’ ORSI

a PERULA – LAVAZZA. Do ﬁnále pak
postoupili CHAGAS (Chagas, Castello-Branco, Brenner, Muzzio) a PERULA
(Ventin, Wrang, Nystrom, Upmark, Tokay, Michelsenová). Zpočátku Chagas
vysoce vedl, ale jejich soupeři v závěru
ztrátu dohnali. Problém nastal při kontrole výsledků, kdy se zjistilo, že poslední dvě krabice byly chybně duplikované. I přesto, že po delších tahanicích
byla odehraná dvě náhradní rozdání,
organizátoři nakonec přidělili první
místo oběma družstvům, která tak obě
získala titul jihoamerického přeborníka. Nejlepšího butlera soutěže dosáhla
Maria Teresa Lavazza a to i před takovými borci, jako byli Vilasboas – Campos, Brenner – Castello-Branco nebo
Madala – Bocchi.
Norský týmový šampionát
Norský týmový přebor, který se letos
konal v Oslu, má tradičně vysokou úroveň. Tentokrát jej se sedmi vítěz-stvími
ze sedmi zápasů a s neobvykle vysokým průměrem 15,5 VP z 20 VP získal
klub Trondheim. Zásluhu na tom jistě
měl i v současné době za Monako hrající Geir Helgemo, který jejich tým letos
posílil. O přebor byl zvýšený zájem na
internetu zřejmě především vzhledem
k ME 2015 v Tromsø.
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Double
Čas od času se stane, že některá dvojice vyhraje v jednom roce více přeborů
republiky. Tak se stalo i v roce 2014,
kdy dvojice Pavla Hoderová – Jakub
Šlemr vyhrála jak open párový přebor
republiky, tak i přebor republiky mixů.
K tomu přidala ještě 2. místo v přeboru
týmů – celostátní lize. Bylo by jistě zajímavé, zjistit, která další dvojice také
dokázala ze tří přeborů republiky (páry,
mixy a IMP) získat v jednom roce dva,
případně dokonce všechny tři.
Pula
Letošního turnaje v Pule se jako každý rok zúčastnila česká výprava. Hned
v úvodním turnaji IMP dosáhli Svobodovi 2. místo ze 164 dvojic. V následujících mixových týmech tým Praha
(Svobodovi, Bahníkovi) skončil na 7.
místě z 42 a tým Chvojkovice Brod
(Vozábal, Vajdová, Holý, Nulíček)
v nemixových týmech na 13. místě
z 39. Další úspěch získalo družstvo
Praha v board-a-match, kde z 69 skončili 3. V hlavní silně obsazené týmové
soutěži 108 družstev pak Praha skončila na 10. místě ve ﬁnále B (celkově
20.) a Chvojkovice na 5. místě ﬁnále C
(celkově 41.). Finále byla rozdělena do
skupin A až K, aby bylo stále o co hrát.
V hlavním párovém turnaji se našim
dvojicím již tolik nedařilo a tak z 272
dvojic skončili nejlépe z našich šesti
párů 59. Vajdová – Vozábal s 54,06%,
68. Svoboda – Bahník s 53,84% a 93.
Lauer – Batela s 52,22%.

Kurzy bridže pro začátečníky i pokročilé

Zdokonalovací kurz
v bridžovém klubu
v Italské
od 26. 1. 2015 v 1000
♠ 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.

Nový kurz pro začátečníky
14. 1. 2015 v 1900 hodin
♦ Hrajete rádi karty? Baví Vás mariáš, whist, žolíky, kanasta nebo jiné karetní 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, abyste nemuseli platit,
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.
♣ Ještě váháte? Přijďte se nezávazně podívat.

Bližší informace a přihlášky:
Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, www.fort.cz/bridge
Adresa klubu: Praha 2, Italská 17. Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od vchodu
do číslo 17. Velde průchodu je nástěnka bridžového klubu.

Bridge na Lanzarote

V zimě do tepla
Kanárské ostrovy
Lanzarote
Hotel BE LIVE GRAND
TEGUISE PLAYA
Hotel je šestipatrový, má
wi-ﬁ připojení, služby lékaře, půjčovnu aut. V zahradě
jsou dva bazény se slanou
vodou (jeden z nich v zimních měsících vyhřívaný),
sluneční terasy, lehátka
a slunečníky. Hosté mohou
využít nabídku wellness
centra (sauna, masáže).
Golfové hřiště Costa Teguise je vzdáleno 5 km od
hotelu. Hotel se nachází
přímo u moře, s přímým
vstupem na pláž se světlým
pískem El Jablillo.

Termíny a cena:
8. 3.-22. 3. 2015
1 osoba ve

1 týden
22.800,-

2 týdny
34.400,-

dvoulůžkovém pokoji

První nebo druhý

Volitelné příplatky:
Pojištění
All inclusive
Výhled na moře
Pokoj superior

395,3.700,1.200,-

395,7.300,2.300,-

3.000,-

6.000,-

s výhledem na moře

Je možné si připlatit pokoj s výhledem na moře
nebo ještě luxusnější pokoj superior sea view, který
má základní vybavení stejné jako standardní pokoj,
ale je umístěn v nejvyšších patrech resortu a balkon
nebo terasa má výhled na moře.
Stravování – polopenze formou švédských stolů, je
možné i all inclusive.
Zájezd objednávám u CK Canaria travel. Stránka
hotelu:
http://www.belivehotels.com/hotel/EN/
ﬁcha_hotel/grand_teguise_playa/descripcion.jsp

Bližší informace a přihlášky:
Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, www.fort.cz/bridge

