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Španělské „Mrtvé moře“

Prolog
Alena Petrovská

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.

Termíny a ceny
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.

Důstojně jsme se rozloučili s rokem
2014 a šťastně vstoupili do roku 2015,
do našeho jubilejního. V červenci to
bude 10 let od prvého výjezdu. To vyžaduje oslavu. Jak? Jedině u zeleného
stolu. Kde? V Kořenově.
Při této příležitosti uvedu některé statistické zajímavosti. Prvně jsme vyjeli na
Malou Skálu, od té doby se uskutečnilo
52 výjezdů, převážně v naší republice,
poslední roky vyrážíme i do zahraničí.
Sečtu-li účastníky těchto výjezdu, docházím k číslu 2 412 osob. Sehrálo se
321 večerních turnajů, 27 odpoledních
a 244 jackpotů, družstva se hrály 9x,
bylo 36 odpoledních přednášek, které
jsou velmi oblíbené a vzorně připravené. Bylo předáno 180 pohárů, 250 medailí a nezanedbatelný počet upomínkových diplomů, triček s místním logem
pro nejlepšího hráče a hráčku týdne
a 60 triček se silvestrovským logem.

Naše výjezdy jsou založeny na bridžovém základu, ale všichni účastníci se
těší i společenskému a gastronomickému pojetí. Oblíbené jsou welcome drinky s malým pohoštěním, kde bylo rozlito 230 lahví sektu, některá místa jsou
známá bohatými pulty nebo grilováním,
kdy se ke stolování popíjí víno a bylo
rozlito 710 lahví. Největší úspěch má
rožnění selátka a těchto selátek jsme
spapinkali 8 s chutí nám všem vlastní.
Piva a sodovky nepočítám, na to nemám vzdělání .
Je nám všem společně dobře a jsem si
jista, že tomu tak bude i v příští dekádě.
Na shledanou v červenci na Kořenově
se moc těší Alena. Všichni jsou vítáni,
bude to slavnostní s bohatým programem .

Celostátní liga
Tomáš Fořt
O víkendu 21. a 22. února proběhl třetí turnaj základní části celostátních lig.
Vítězem základní části se stal tým Acol
a spolu s týmy P.S., JaS a Dorost Havířov postupuje do semiﬁnále play-off.
Baráže o 1. ligu se zúčastní týmy Star
a ó Leitermann. Přímo do druhé ligy sestupuje Logik Olomouc. Vítězem druhé
ligy a přímým postupujícím se stal tým
Trumf. Baráž doplní Labe Pardubice
a Koktejl Havířov. Play-off a baráže se
budou hrát 11. a 12. dubna a ﬁnálové
boje budou možná přenášeny i na BBO.

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

Můj bridžový
silvestr

Eliška Whitney (Poláková)

Michala Jendruchová

Bridžoví přátelé,
Miloš a já jsme v Kanadě od roku
1968. To neznamená, že to co se děje
doma nám není blízké či nás nezajímá. Naopak každá novinka je vítána
a váš nový bridžový čtvrtletník není
výjimkou. Vysoce oceňujeme váš žurnalistický talent a úspěšnou cestu, jak
zkombinovat soutěžní, společenský
i rekreační aspekt bridže. Tak trochu
Vám závidíme, že nemůžeme být toho
součástí.
Miloš zde procházel znovu podobnými
začátky s budováním bridžového klubu,
psaním učebnic, vyučováním, jednáním s úřady ap. Je tu všeobecně znám
jako „Mr. Bridge“. Myslím, že jeho srdce stále bije po Česku a velice oceňuje
možnost být s vámi ve styku prostřednictvím vašeho časopisu. I mně dává
čtení vašeho časopisu velké potěšení.
Přeji vám mnoho úspěchů, a kdo ví,
možná někdy na shledanou na některém
z vašich lákavých zájezdů či bridžových
týdnů.
Eliška
P.S. je hezké, že náš časopis čtou na
několika místech ve světě a mají o něj
zájem: Kanada, Švédsko, Izrael, Austrálie a nyní se o něj zajímá pí. Tomková
z Irska. Podle nás je to úžasné.
Alena a Mario Petrovští
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„Ty budeš trávit silvestra se seniory?
Trochu nuda, ne?“ Říkali mi s lehkým posměškem moji známí. To však
netušili, že jedu mezi sedmdesátku
seniorských bridžistů se smyslem pro
humor, pro hru a pro zábavu na úrovni.
Přičemž nejmladšímu „seniorovi“ bylo
sotva šest neděl. Nuda tedy skutečně
nehrozila.
Nemusela jsem dlouho přemýšlet, jak
se může podařit dát dohromady takovou hordu fajn lidí. Může za to Eva
Fořtová, hlavní aktérka, která působí na
prima lidi jako mucholapka a táhnou se
za ní, jako myš za kusem špeku. (Nebo
jako Eva za zmrzlinou :-)
Už samotný příjezd pro mě byl pohlazením po duši. Zatímco v Praze déšť
a břečka, v Písku kupa sněhu skutečně připomínala vánoční atmosféru.
A když mi při procházce kolem hotelu
v obci Červená zastavily cestu srnky
a jedna z nich se mi upřeně dívala do
očí. Už jen to by mi stačilo k příjemně
prožitému večeru. Ovšem zábava se teprve rozjížděla.
První, co mě „dostalo“, byla nepřehlédnutelná kupa dárků na stole uprostřed
hrací místnosti. Najednou jsem si připadala jako malé škvrně, které od nich
nedokáže odtrhnout oči. A nebyla jsem
sama. Kroužilo kolem ní poměrně dost
zvědavců. Tohle mají na svědomí Alena

a Mario, kteří každoročně obdarovávají
všechny zúčastněné. Každý z přítomných si vybere balíček, který ho láká.

Zatímco já jsem odpadla ve dvě v noci,
ti podle mých přátel „nudní“ senioři to
táhli ještě hezkou chvíli. Milí bridžisté,
bylo mi s vámi fajn. A jestli mě vezmete
mezi sebe, tak za rok jedu zas :-).

Už jen zabalit tuhle hromadu by vydalo
na pár týdnů práce. A pořídit je? „Příležitostně je sbíráme celý rok, dělá nám
to radost.“ Zkrátka skvělý způsob, jak
někoho potěšit.
Po bohaté nadílce následoval raut,
z kterého přecházel zrak. Nebudu vám
dělat chutě popisem dostupných lahůdek. Ale kdo tam byl, ten ví své :-). No
a jestli byste čekali, že jsme se s plnými
břichy odvalili do postele, mýlili byste
se. V devět večer se chopili hudebních
nástrojů tři prvotřídní kytaristi a zpívalo a hodovalo se až do rána. Začali
jsme Suchým, Šlitrem, postupně jsme
přezpívali tři zpěvníky a jak hodiny
pokročily a my byli stále veselejší, přešli jsme přes vyloženě dětské písničky
k ruským odrhovačkám. Podívejte se na
video na internetu, nebudete litovat :-).

To se mi ještě
nestalo
Tomáš Fořt
Každoročně na podzim se koná silně
obsazený turnaj v Litvě. V roce 2014 se
jej zúčastnilo mnoho skvělých hráčů,
například: Fantoni, Nunes, Zimmerman, Multon, Martens, Balicki, Gromov, Dubinin, Nyström, Upmark, Helness, Bilde a další.
Podívejme se, co se přihodilo Krysztofu Martensovi. Na Jihu dostal list:
♠J942

♥-

♦AJ63

♣K7432

Na prvním místě zapasoval a dražba se
rozběhla a začátek vypadal zcela normálně.
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Západ
1 BT
pas
4♠
5 BT
pas…

Sever
Východ Jih
Filipowicz
Martens
pas
2♦*)
pas
2♥**)
pas
4♥
pas
pas
5♥
pas
kontra
kontra
6♦

*) Jeden drahý šestilist, slabé.
**) Pasuj se srdci nebo oprav do piků.
Že partner vybral srdce, se dalo očekávat, ale další dražba už zdaleka
očekávatelná nebyla. Soupeři se zřejmě hnali do slemu, ale když Filipowicz
okontroval 5 BT, měl Martens na 6♦
také kontra. Celé rozdání, které hráči
draží, jako kdyby měli karty z různých
krabic, byste těžko uhodli.

♠1075
♥AQ4
♦K52
♣AQ105

♠AKQ863
♥J1096
♦87
♣8

♠J942
♥♦AJ63
♣K7432

♠♥K87532
♦Q1094
♣J96

Filipowicz riskantně, ale skvěle takticky zapasoval 2♥ s pikovým šestilistem
a dokonale tak zamotal soupeřům hlavu. Kdyby však Východ dražil 2♥ hned
na 2♦, nikdy by se takové drahé nedorozumění nestalo.
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Začátky

Univerzitní mistrovství světa

Mistrovství ČR
jednotlivců

Miloš Polák

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Během let jsme byli úspěšní v mnohých
bridžových soutěžích. Nemohu ale vymazat z paměti případy, kdy jsme měli
úspěch na dosah ruky a „kyksli“, anebo
provedli něco, čemu se všichni srdečně
zasmáli.
Náš první zahraniční zájezd byl na Mezinárodní festival v maďarském Tihany
na Balatonu. Jelo nás tam asi 10. Náš
tým byl Honza Althof, Miloš Čenský,
Zdeněk Pražák (Batík) a já. Rozhodli
jsme se letět do Budapešti a pokračovat
autobusem. Pro Batíka a mne to byla
první letecká zkušenost. Ostřílení „letci“ nám dávali mnohé rady. Otevřít
pusu nebo polykat, když ucítíme tlak
v uších, či dát si vatu do uší, abychom
chránili ušní bubínky, apod.
Let i cesta autobusem proběhly hladce, v Tihany nás čekal třídenní týmový
turnaj. Vedli jsme si dobře. Poslední
den si ale Batík začal stěžovat na bolesti hlavy. Přes několik chyb jsme to
dotáhli do ﬁnále. Tam nás čekal debakl. Batík se nemohl koncentrovat, když
vstal, trochu se motal, přeslechl několik
hlášek a stále více si stěžoval na bolesti
hlavy. Soupeři s námi zametli. Skončili
jsme druzí, což stále byl úspěch.
Radost z úspěchu byla zkalena starosti
o Batíka. Po návratu do Prahy šel okamžitě na pohotovost. Lékařský zákrok
byl: Vyndání vaty z uší!

Skvělým výkonem získali po dramatickém ﬁniši čeští junioři ve složení Michal
Kopecký, František Králík, Jakub Vojtík, Kamil Žylka na Akademickém
mistrovství světa zlaté medaile.
1. Česká republika 2
2. Polsko 1
3. Francie 1

248.60
247.15
231.02

O vítězství nakonec rozhodl tak trochu
přerostlý student (jak již je v českém
týmu tradicí) Michal Kopecký, který
dvě partie před koncem splnil psychologickou hrou nesplnitelné 3 BT. Jak
řekl na BBO při sledování zápasu ČR
– Polsko David Bird: „Je to ping-pong
s mnoha poučnými chybami.“
Další české družstvo Cetkovská, Janíková, Lapčíková a Tichá nazvané ČR 1
skončilo z 16 týmů na 14. místě.

19. prosince 2014 přijal ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek
nejúspěšnější sportovce resortu MŠMT.

Jako každoročně proběhl v prosinci
přebor republiky v individuálu, konaný jako memoriál Karla Textora. Účast
bývá vždy trochu komornější a tak i letos se zúčastnilo 20 věrných příznivců
této soutěže. Na čele se umístili:
1. Mödritzer Miloslav
2. Lauer Zbyněk
3. Hnátová Daniela
4. Fořt Tomáš
5. Svoboda Otakar
6. Křížek František
7. Nulíček Vladimír
8. Kulišanová Jarmila
9. Literák Lubomír
10. Červenka Jiří
10. Vrkoč Petr

214
213
206
202
195
191
189
186
183
180
180

59,44
59,17
57,22
56,11
54,17
53,06
52,50
51,67
50,83
50,00
50,00

Přeborníkem republiky pro rok 2014 se
stal Milan Mödritzer.
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Pěkné rozdání
z Číny
Tomáš Fořt
Čína zve stále častěji na své turnaje světovou špičku. Výjimkou nebyl
ani turnaj týmů Redbull World Bridge
Series. V semiﬁnále se utkala dvě americká družstva Gordon a Diamond.

♠4
♥KQ54
♦43
♣J86543

Západ
Gordon
pas
2♣
2 BT

♠762
♥AJ1073
♦KJ
♣K102

♠J9853
♥62
♦108762
♣7

♠AKQ10
♥98
♦AQ95
♣AQ9

Sever
Východ Jih
Bathurst Pratap
Moss
pas
1♥
kontra
pas
pas
2♥
pas
pas
3 BT
pas…

Sever vynesl ♥10. Hlavní hráč vzal
zdvih králem a hrál malý tref do dámy.
Pak pokračoval esem, a když král
nespadl, vypadalo to s rozdáním zle. Do
ruky již není žádný vstup. Hlavní hráč
přesto zahrál další tref. Sever odešel
podle předpokladů pikem. Nyní hlavní
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hráč odehrál všechny tři velké piky
a kárové eso. Sever uviděl problém.
Pokud přidá ♦J, hlavní hráč nemusí být
moc velký génius, aby poznal, že má
ještě holého krále. Po malém káru pak
bude muset pustit srdcí hlavního hráč
do ruky. Sever tedy do kárového esa
odblokoval krále a na zahranou dámu
musel přidat kluka. Zůstala koncovka:

♠♥Q54
♦♣J

♠♥AJ73
♦♣-

♠J
♥2
♦108
♣-

♠10
♥9
♦95
♣-

Sever ale hořkému osudu přes veškerou
snahu neušel. Hlavní hráč nyní zahrál ♥9, kterou sice může Sever získat
klukem, ale stejně musí odevzdat dva
poslední zdvihy hlavnímu hráči.
Sever ovšem nebyl dnešní a ♥9 propustil a skvěle se tak zbavil nuceného
výnosu. Hlavní hráč ovšem nyní zahrál
♠10 a nešťastný Jih musel vynést od kár
a dát tak stolu devátý zdvih.
Skvěle zahráno hlavním hráčem i Severem. I když Jih asi příliš neocenil, že
díky dvojímu odblokování svého partnera se nakonec dostal do potupného
nuceného výnosu on sám.

Silvestrovský
týden na Orlíku

večer jsme trénovali již předchozí dny
za doprovodu celkem pěti kytar a báječných kytaristů.

Eva Fořtová

Na Orlík jsme letos přijeli za téměř jarního počasí, ale hned první noc napadl
sníh. Hráli jsme karty ve velké a útulné hrací místnosti a za okny byla pravá
zimní romantika. Hotel Vltava patří
k našim nejoblíbenějším místům pro
naše výjezdy, hlavně kvůli vysokému
standardu ubytování, prostorné hrací
místnosti, výbornému jídlu a vstřícnému a ochotnému personálu.

Turnaje se hrály až na 14 stolech, nechyběla ani zdokonalovací lekce na
sehrávkové téma. Pro zájemce byla
v hotelu paní masérka, což hodně účastníků rádo využilo. Na silvestrovský

Na silvestrovský večer nám v kuchyni
připravili opulentní raut, slavili jsme,
jedli, pili, zpívali a někteří i tančili a bylo nám dobře. O půlnoci jsme
si společně zazpívali hymnu, připili
si sektem, dali si ovar pro štěstí a pokračovali v načatém večírku až do
pozdních hodin.

Výsledky turnajů

Kvaliﬁkace, sobota 27. 12., 25 dvojic
1. Krásová, Laštovička
66.1 %
2. Mödritzer, Ludvík
65.5 %
3. Ronin, Sochorová
60.8 %
4. Říha, Železná
60.6 %
5. Macek, Meduna
60.0 %
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2. Petrovský, Literák
3. Petrovská, Fořt
4. Vajda, Vajdová
5. Mödritzer, Ludvík

61.1 %
58.3 %
53.2 %
50.5 %

Jackpot 1, neděle 28. 12., 20 dvojic
1. Štaﬂová, Ludvík
65.5 %
2. Urban, Bečka
60.1 %
3. Maršíková, Maršík
59.1 %
4. Vajdová, Vajda
57.6 %
5. Wirthová, Fišer
57.6 %

Vítězové finále A

Semiﬁnále A, neděle 28. 12., 10 dvojic
1. Petrovská, Fořt
70.8 %
2. Mödritzer, Ludvík
63.0 %
3. Sochorová, Ronin
50.9 %
4. Gucklerová, Bečka
49.5 %
5. Rosolová, Urban
48.1 %

Finále B, pondělí 29. 12., 16 dvojic
1. Coňková, Laštovička
65.6 %
2. Železná, Říha
61.4 %
3. Králíková, Králík
59.1 %
4. Lutovský, Rasocha
57.8 %
5. Gebertová, Tomanová
56.5 %

Semiﬁnále B, neděle 28. 12., 16 dvojic
1. Roninová, Benák
79.9 %
2. Literák, Petrovský
73.1 %
3. Weberová, Zbořilová
61.7 %
4. Lutovský, Rasocha
61.1 %
5. Janoušková, Wirthová
58.4 %
Jackpot 2, pondělí 29. 12., 22 dvojic
1. Bečka, Urban
68.9 %
2. Fořt, Meduna
63.0 %
3. Fořtová, Benák
62.7 %
4. Mödritzer, Petrovská
58.2 %
5. Zbořilová, Fišer
56.4 %
Finále A, pondělí 29. 12., 10 dvojic
1. Rosolová, Urban
62.0 %
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Individuál, úterý 30. 12., 44 hráčů
1. Laštovička
63.9 %
2. Rosolová
59.8 %
3. Meduna
59.5 %
4. Bečka
58.8 %
5. Maršík
58.2 %
Literák
58.2 %
7. Janoušková
58.0 %
Nešev
58.0 %
9. Petrovská
56.3 %
10. Coňková
55.7 %
Hlaváčová
55.7 %
12. Mödritzer
55.5 %
13. Grusová
55.0 %

Čekáme na půlnoc
Jackpot 5, čtvrtek 1. 1., 19 dvojic
1. Coňková, Literák
62.4 %
2. Maršíková, Maršík
61.4 %
3. Mödritzer, Ludvík
60.4 %
4. Petrovský, Fořt
60.1 %
5. Fišerová, Macek
57.3 %

Po silvestrovském turnaji

Jackpot 3, úterý 30. 12., 21 dvojic
1. Vajdová, Laštovička
64.7 %
2. Petrovská, Maršík
61,1 %
3. Ludvík, Mödritzer
59.7 %
4. Literák, Fořt
55.8 %
Roninová, Benák
55.8 %

Jackpot 4, středa 31. 12., 22 dvojic
1. Gucklerová, Meduna
65.7 %
2. Králíková, Králík
60,7 %
3. Ludvík, Mödritzer
60.0 %
4. Petrovská, Maršíková
59.3 %
5. Fořt, Literák
58.6 %

Novoroční, čtvrtek 1. 1., 23 dvojic
1. Coňková, Laštovička
68.0 %
2. Sochorová, Roninová
65.4 %
3. Mödritzer, Ludvík
62.7 %
4. Gucklerová, Bečka
60.4 %
5. Králíková, Králík
60.0 %

Silvestrovský, středa 31. 12., 24 dvojic
1. Petrovská, Maršíková
67.0 %
1. Gucklerová, Bečka
67.0 %
3. Coňková, Laštovička
65.5 %
4. Literák, Fořt
64.3 %
5. Mödritzer, Ludvík
62.7 %

Poslední jackpot, pátek 2. 1., 16 dvojic
1. Petrovská, Fořt
63.6 %
2. Bečka, Urban
61.0 %
2. Mödritzer, Ludvík
61.0 %
4. Železná, Vacek
59.1 %
5. Roninová, Benák
58,8 %
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Oba v první.

Mistrovství
světa počítačů
Tomáš Fořt

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráčky:
1. Petrovská Alena
238
2. Coňková Marcela
178
3. Gucklerová Katarina
156
4. Roninová Renáta
140
5. Maršíková Helena
136
6. Rosolová Marie
116
7. Králíková Berenika
115
8. Sochorová Jiřina
113
9. Železná Jarmila
106
10. Vajdová Pavlína
84
Hráči:
1. Ludvík Bohumil
2. Mödritzer Miloslav
3. Laštovička Zdeněk
4. Bečka Jiří
5. Fořt Tomáš
6. Literák Luboš
7. Urban Jan
8. Meduna Jan
9. Benák Jaroslav
10. Maršík Martin

254
244
239
235
224
211
194
180
140
136

Na příští rok jsem předběžně objednala opět stejný termín v hotelu Vltava. Kompletní výsledky všech soutěží
a další spousty fotograﬁí jsou na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/Silv14/v.htm
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O letošním titulu mistra světa v počítačovém bridži se rozhodovalo až tři partie před koncem 64 krabicového ﬁnále.
To se hrálo jako vždy při mistrovství
světa a na stejná rozdání, která hráli
bridžoví mistři v Sanyo.
Celkem se účastnilo 5 počítačových
programů. Samozřejmě všechny měly
své konvenční karty. První dva programy ze zápasů každý s každým postoupily do ﬁnále. Kvaliﬁkace:
Micro Bridge, Japonsko
Shark Bridge, Dánsko
Wbridge5, Francie
Bridge Baron, USA
RoboBridge, Holandsko

56.52
52.80
47.45
26.10
17.13

♠A9
♥K97432
♦8
♣KJ94

♠K532
♥J1085
♦♣Q10872

♠QJ10764
♥AQ
♦AKQ96
♣Západ
Sever
Východ Jih
WBridge5Shark
WBridge5 Shark
1♠
2♥
pas
2 BT*) 3♦
4♥
6♦
pas
pas
kontra
pas…
*) 2 BT ukazují ﬁt a konstruktivní list.

♠QJ5
♥J73
♦986
♣J632

♠K10
♥K9862
♦KQ3
♣Q95

♠9763
♥AQ54
♦AJ105
♣A

Západ
Micro

Sever
Shark

pas
pas
pas
pas
pas…

1♥
4♦
4 BT
5♥

♠A842
♥10
♦742
♣K10874

Východ
Micro
pas
1 BT*)
pas
pas
pas

Jih
Shark
1♦
4♣**)
4♥
5♦
6♥

Jak je vidět, slem je bezproblémový.
Západ
Shark
2♥
pas
pas…

Před mistrovstvím byl za favorita pokládaný WBridge5, ale ten těsně nepostoupil do ﬁnálových bojů. Rozhodovalo o tom i toto rozdání.

♠8
♥6
♦J1075432
♣A653

Sever
Východ Jih
WBridge5 Shark WBridge5
1♠
pas
4♥
4♠
pas
5♥
kontra

Trefový výnos, který závazek poráží,
Sever nenašel a tak Shark splnil další
kontrovaný závazek a získal 17 IMP.
Při neúčasti Jacka se do ﬁnále dostaly
Shark a Micro Bridge. Po 61 rozdáních
vedl Micro Bridge o 5 IMP a rozdání
63 a 64 vypadala ploše. V rozdání 62
se Micro Bridge zastavil v 5♥, které po
trefovém výnosu splnil.

*) 1 BT byl pobídkou do zbývajících
barev.
**) Skok v barvě soupeřů ukazuje krátkost a ﬁt pro partnera.
Je to správný slam hraný ze správné
strany. Zdá se, že porazit by jej mohl
jen kárový výnos, kdy nejsou přechody
na dva trefové snapy i odehrání čtvrtého kára. Ale nedostatek vstupů je hned
zřejmý, takže řešení, odehrát jeden vysoký trumf a pak impasovat srdce do
osmičky je po dražbě Východu celkem
nasnadě. Hlavní hráč však nemusel
tento problém řešit, neboť jeho soupeř
vynesl ♠A a bylo po partii. 18. mistrem
světa se tak stal Shark.
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Pozvánka do
Tromsø

VC Českých
Budějovic

Zajímavá rozdání z ME

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

Přes kritiku, že se ME koná stále častěji v nedostupných a turisticky příliš
exkluzivních oblastech, uspořádala bridžová exekutiva po MS v Sanyo další
bridžovou událost ve velmi zajímavé,
ale opět velmi drahé lokalitě.

ME proběhne 27. 6. – 11. 7. za polárním
kruhem v norském Tromsø. Na něj bude
hned navazovat mistrovství juniorů.
Tentokrát snad budou alespoň zajištěny
všechny přenosy na BBO a standardní
VuGraph, které na MS nefungovaly.

Strana 12

První Velká cena roku 2015 se odehrála
v Českých Budějovicích 24. 1. 2015 za
účasti 30 dvojic a zvítězili v ní Helena
Maršíková a Martin Scháňka.

Senioři, ﬁnále, kolo 1, Polsko – Norsko

♠J85
♥8742
♦J108763
♣-

♠AK1032
♥KJ653
♦♣K73

♠Q6
♥AQ
♦54
♣AQJ9865

♠974
♥109
♦AKQ92
♣1042

Otevřená:
Západ
Sever
Východ Jih
Mæsel Kowalski Mæsel Romanski
pas
1♣
pas
1♠
2♦
3♣
pas
5♦
pas
6♣
pas
7♣
pas…

1. Maršíková - Scháňka
2. Hoderová - Šlemr
3. Hnátová - Vajdová
4. Hozda - Škalda
5. Svoboda O. - Žylka
6. Erdeová - Humpál
7. Bahníková - Martynek j.
8. Pivnička - Vrkoč
9. Hájková - Nulíček
10. Vlachová K. - Pulkrab

59.57%
59.19%
56.20%
55.32%
55.27%
55.25%
54.52%
54.28%
53.66%
53.11%

Zavřená:
Západ
Sever
Východ
Lasocki Anderssen Russyan
pas
3♦
3♠
5♦
pas
7♣
7♦
pas
7♥
pas
kontra
pas…

ani poté, co soupeři vydražili velký
slem a tak Polsko bez problému získalo
2140 bodů.
To v zavřené Poláci blokovali od začátku až do konce. Už 7♦ bylo jen za 1100,
ale 7♠ s výnosovým kontrem na trefy
přineslo dokonce 20 IMP.
Stejný průběh mělo toto rozdání i v zápase anglických seniorů proti Irsku.
I zde Irové přelicitovali na 7♦ a Angličané nakonec padali ze 7♠. Irům ale
rozdání přineslo „jen“ 17 IMP, když se
na druhém stole zastavili na 6♣.
V následujícím rozdání série Open v zápase Švédsko – Irsko vydražili Irové
v zavřené místnosti 6♥ a splnili je, když
odevzdali zdvih na ♥Q. V otevřené byli
Švédi odvážnější.

♠AKQJ10
♥J832
♦Q76
♣A

Jih
Matstrander

1♣
6♣
pas
7♠

Norská pasivita v otevřené místnosti umožnila Polákům se po Exclusion
Blackwoodu dostat do optimálního závazku. Západ nezměnil taktiku mlčení

♠943
♥Q94
♦J104
♣K753

♠86
♥5
♦K985
♣J98642

Otevřená:
Západ
Sever
Sylvan Garvey
1♠
4♣
4 BT
7♥

pas
pas
pas
pas…

♠752
♥AK1076
♦A32
♣Q10

Východ Jih
Wrang Carroll
pas
2♥
pas
4♦
pas
5♦
pas
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Jih vynesl ♣6, hlavní hráč vzal esem
a hned zahrál ♥J. Sever bez zaváhání
přidal malou a hlavní hráč vzal esem.
Pak zahrál tref do ruky, zaimpasoval
srdce a splnil.
Ale jak přišel na to, že je lepší impasovat? Odpověď leží v trefové barvě. Je
vidět, že Jih vynesl od kluka bez desítky
a to by od čtvrtého nebo pátého kluka
mohlo být zadávající. Také z odhozů na
dvě kola trefů se jeví, že Jih měl ještě
4 a 2. Pokud vynesl od šestilistu, má
tedy o dvě známé karty více než Sever
a v tom případě není šance na chybějící
ﬁguru u Severu jen 50%, ale zvětšuje se
na 54%. A to je o něco málo více než
hra na vypadnutí dámy, která činí pouze
52.5%.
Nikdo se občas nevyhne nepřesnosti.
Open, kolo 14, Monako – Švédsko

♠ AQ9652
♥7
♦A103
♣975

♠J109
♥82
♦K86
♣AJ1083

♠K84
♥AK93
♦J942
♣K6

Otevřená:
Západ
Sever
Helgemo Sylvan
pas
rekontra 3♣
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♠3
♥QJ10654
♦Q75
♣Q42

Východ Jih
Helness Wrang
2♦
kontra
pas…

Hned první rozdání zápasu přineslo zajímavost. Východ vynesl pik a dostal
snap. Pak následovala ♥Q. Na vyimpasování ♣Q nejsou přechody, ale kdyby
Švéd zahrál na vypadnutí trumfů, spadl
by jednou. Zkusil však dámu najít u Západu a výsledek byly dva pády za 200.
Zavřená:
Západ
Sever
Nyström Fantoni
pas
rekontra pas
pas
kontra
pas
2♠
pas…

Východ
Upmark
2♦
2♥
pas
pas

Jih
Nunes
kontra
pas
pas
kontra

Monačané byli dravější a rozhodli se raději potrestat soupeře. Přišel výnos ♥2 do
krále a pak ♦2. Analýza ukazuje, že porážející by bylo pokračovat druhou vysokou
srdcí a přišpendlit soupeře na stole, ale to
při hře není tak snadné nalézt. Fantoni
získal zdvih na ♦K a pokračoval dalším
srdcem. Na něj Nunes přidal eso a hlavní hráč přebil na stole. Nyní mohl přejít
hlavní hráč do ruky na ♦Q a zaimpasovat trumfy. Kdyby Nunes dohlédl konce
partie, mohl se ještě nyní odblokovat
trumfovým králem, ale to se také nestalo o tak v partii vlastně dvakrát nevyužil
možnost stát se ještě slavnějším. Příležitost naopak využil jeho soupeř. Nyström
stáhl ♦A a vpustil Jih posledním trumfem.
Ten se ještě zachránil výnosem třináctého
kára, ale Nyström již věděl vše a pokračoval zahráním malého trefu z obou listů.
Jedno z nejhezčích zahrání a mistrovství
a odměna 7 IMP.

Rozdání z MS
Tomáš Fořt
Na MS v Sanyo se snesla vlna kritiky
od hráčů i diváků především z Evropy
a Ameriky. Čínští hráči si překvapivě
na dojezdové vzdálenosti a informace
v čínštině nijak neztěžovali. Ale kvalita
bridže v žádném případě neutrpěla.
Velmi pěkně hráli domácí hráči a zde
je jedna partie v podání Zhao Jie (Číňané píší příjmení napřed, což znáte
z detektivek Van Gulika). Američané si
jej stejně jako u dalších hráčů s pro ně
těžko vyslovitelnými jmény překřtili na
Jacka Zhao.
Krabice 12, rozdával W, NS v druhé.

♠QJ98
♥QJ7
♦10653
♣Q2

Západ
Luo
pas
3♦
pas

♠10754
♥A106
♦A97
♣A74

♠AK3
♥K9543
♦Q
♣J865
Sever
Shi
1♣
3♥
4♥

♠62
♥82
♦KJ842
♣K1093

Východ
Ju
1♦
4♣
pas…

Jih
Zhao
1♥
4♦

Zhao řekl velmi pěkně 4♦ a ukázal tím,
kdo je v útoku a kdo v obraně. Po bezmyšlenkovitých 4♥ by mohl mít partner
těžké rozhodování, kdyby soupeři dražili ještě výše.
Západ vynesl ♦3 a ukázalo se první lákadlo. Zdá se, že jediná cesta je doufat,
že výnos je od krále a tak jej bude nutné
propustit do dámy a později na ♦A smazat ztrátový pik. Zhao ale nepodlehl.
Vzal esem a hned přebil káro.
Pak odehrál ♠AK a zahrál třetí pik.
V této chvíli mohl ještě zazářit Východ, přebít partnerům zdvih trumfem
a výnosem ♣10 zničit nadcházející koncovku, ale takovou obranu by našlo jen
velmi málo hráčů.
Západ tedy zůstal u zdvihu a pokračoval třetím kárem. Zhao snapl, přešel
♣A a snapl pik. Vznikla koncovka, ve
které hlavní hráč zatím odevzdal jeden
zdvih:

♠♥QJ7
♦10
♣Q

♠♥A106
♦♣74

♠♥82
♦♣K109

♠♥K9
♦♣J86
Nyní Zhao vynesl tref a obrana byla
bezmocná. Pěkně zahrané od aktuálního mistra světa v mixových párech.
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Žebříčky
hráčů
Tomáš Fořt
Konec roku přináší bilancování a tak jak
světová federace, tak i český bridžový
svaz zveřejnili dlouhodobé výkonnostní
žebříčky. V historickém světovém pořadí se objevuje 22 českých hráčů:
1. Kurka
2. Kopecký
3. Macura
4. Svoboda
5.-7. Fořt
5.-7. Filip
5.-7. Volhejn
8.-11. Svobodová
8.-11. Bahníková
8.-11. Erdeová
8.-11. Lančová
12. Hnátová

386 MP
383 MP
178 MP
153 MP
132 MP
132 MP
132 MP
128 MP
128 MP
128 MP
128 MP
108 MP

Méně než 100 světových bodů ještě
získali: Batelová, Illa, Kopřiva, Jireš,
Vozábal, Zadražil, Pulkrab, Pěkný, Zajíček a Šlemr.
V celosvětovém pořadí se Kurka a Kopecký vešli do první pětistovky. Michal
Kopecký získal titul mezinárodního
světového mistra a Josef Kurka a Milan
Macura titul světového mistra.
Také česká federace, která letos přešla
na dlouhodobé hodnocení, uveřejňuje
na webu http://www.klasifikace.g6.cz/
newversion/Prehled.php průběžný stav.
Ke konci roku jsme měli jednoho vel-
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mistra, 4 zlaté národní mistry, 3 stříbrné
a 14 bronzových. Celkově do klasiﬁkace zasáhlo 1040 hráčů, i když část
z nich nemá zaplacené příspěvky, a tedy
vlastně nejsou členové ČBS, a část
má zaplacené jen rekreační členství.
V tabulce uvádím získané body zlaté /
stříbrné / kovové.
Velmistr:
1. Otakar Svoboda

19/10/405

Zlatý národní mistr
2. Eva Bahníková
3. David Vozábal
4. Petr Bahník
5. Jiří Kopřiva

16/31/677
15/92/197
15/69/726
15/28/414

Stříbrný národní mistr
6. Jana Erdeová
7. Zbyněk Lauer
8. Tomáš Fořt

13/10/057
13/07/994
12/17/720

Bronzový mistr:
9. Šlemr
10. Kurka
11. Erde
12. Hnátová
13. Martynek ml.
14. Jelínek
15. Bahník M.
16. Kopecký
17. Textor
18. Pulkrab
19. Filip
20. Kolínský
21. Macura
22. Pavlík

♠108
♥♦QJ742
♣AKJ1097

Přebor republiky IMP
Tomáš Fořt
V únoru se konal přebor republiky
hodnocený na IMP. Účast byla již tradičně na naše poměry kvalitní i vysoká.
Přihlásilo se 32 dvojic, které bojovali
v pěti kolech po deseti rozdá-ních. Pro
Martina Scháňku je to v krátké době již
druhé vítězství v silném turnaji.

Západ
Erde
2 BT*)
6♥

1. Fořt - Scháňka
2. Erdeová - Hnátová
3. Kopecký M. - Kurka
4. Vlachová - Vozábal
5. Fořtová - Kulišanová
.Janíková - Frabša
7. Kopřiva - Macura
8. Hoderová - Martynek j.
9. Laštovička - Stupka
10. Svobodová - Svoboda

Sever
Fořt
3♦
kontra

♠A6
♥Q107653
♦108
♣643

Východ
Nulíček
2♦
pas
pas…

Jih
Scháňka

pas
5♦

Jak Západ, tak Jih asi museli být partnerovou hláškou značně zaskočeni.
A když Západ dával na šestém stupni
partnerovi vybrat drahou barvu, asi nepředpokládal, že má také srdce.

Medailisté
11/59/889
11/36/240
11/11/397
10/84/681
10/63/395
10/50/900
10/13/971
9/85/770
9/61/323
9/33/535
9/32/553
9/28/107
9/27/322
9/18/582

♠KQ942
♥AKJ9842
♦♣5
♠J753
♥♦AK9653
♣Q82

+1.50
+1.34
+1.28
+1.18
+1.16
+1.16
+0.96
+0.92
+0.82
+0.64

Již od první kola chodila velice divoká
rozdání. Podíváne se na několik z nich.
První je číslo 2 z 3. kola.

Kontra nebylo příliš úspěšné, takže
jsme ztratili 10 IMP. Nebyli jsme ale
v tomto závazku sami, podařilo se to
ještě dalším čtyřem párům z 16 stolů
a dalších pět hrálo 6♥ bez kontra za
skoro stejných 8 IMP. Obranu 7♣ našel
jeden pár a 7♦ také jeden. Tomu ovšem
soupeři hned vynesli do doublechicane
srdci, takže měl 13 zdvihů! Hlavní hráč
však bez rozmyšlení zahodil ze stolu pik
a snapl z delších trumfů, takže spadl.
Dva páry hrály jen hru. Například Eva
Fořtová dala soupeřům již na 5♥ kontra
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opice s pruhovaným ocasem (někdy
také nazývané panterovo kontra - hlavně to zvíře musí být rychlé jako kontra,
co dáváte), které sice soupeři splnili +1,
ale stejně ztratili 3 IMP!
Poslední dva páry padali. Jeden z 7♥
a druhý po Multi neuvěřil, že partner by
mohl mít srdce a hrál tak pikový slem.
S kontrem a bez jedné.

Vítězové přeboru
Rozdání 22 z 5. kola.
♠J109
♥K94
♦K107
♣K1074
♠A87653
♠2
♥53
♥AQJ62
♦AQ
♦J32
♣853
♣AQJ6
♠KQ4
♥1087
♦98654
♣92
Na tomto rozdání se mi líbily spíš technické drobnosti než divoká hra. Hrály
se také jen klidné 3 BT.
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Proti dvojici Kulišanová – Fořtová je
vydražili z Východu. Eva Fořtová vynesla káro. Hlavní hráč položil dámu,
Jaruška Kulišanová vzala králem a vrátila pik! Nic zvláštního se neděje, ale po
přesných prvních dvou zdvizích se partie komplikuje a ukazují se další možná
nebezpečí. Hlavní hráč se bojí piků 4-2
a tak jednou propouští, ale to v této partii nebylo dobře. Následovalo káro a už
je možné zahrát srdcový impas jen jednou. Po odevzdání zdvihu na srdcového
krále další káro porazilo 3 BT.
U nás jsme hráli 3 BT ze Západu. Vzal
jsem trefový výnos klukem a hned zahrál ♥Q. Sever vzal králem (moc se mu
nechtělo, ale propustit je horší). Devět
zdvihů již mám, ale Sever se po dlouhém přemýšlení pokusil u partnera najít
ty správné hodnoty a zahrál káro. Vzal
jsem dámou, znovu zaimpasoval tref
a stáhl srdce.

♠A87
♥♦A
♣8

♠J♥♦K10
♣K10

♠2
♥♦J3
♣A6

♠KQ4
♥♦98
♣V pětikartové koncovce jsem zahrál
pik, a když Jih přiložil ﬁguru, propustil jsem. Ten musí vrátit pik nebo káro.
Vybral káro, které jsem vzal esem a ♠A

vyskvízoval Sever. 11 zdvihů, sice jen
+3 IMP, ale hlavně pěkný pocit z hezké
partie.

Nejlepší ženy (5. místo)
Nejdůležitější partie přišla na konec posledního kola. Rozdání 25 z 5. kola.
♠4
♥75
♦AKQ87
♣AQ1097
♠8752
♠J106
♥J92
♥10843
♦1043
♦J95
♣J62
♣K53
♠AKQ93
♥AKQ6
♦62
♣84
Soupeř položil dotaz na esa a pak na
krále a nakonec odvážně risknul 7BT ze
Severu, i když jeden král chyběl.
Partner vynesl ♥4, zřejmě od malého
4listu a hlavní hráč vzal esem. Nešťastně jsem zíral na ♠9 na stole a viděl, že
soupeř má závazek jistý. Ale karty nejsou skleněné a tak soupeř začal od kár,

což vypadá jako výrazně větší šance.
Na třetí káro zahodil pik a náramně se
zaradoval, když se kára rozpadla. Na
první pohled je partie již jen na impas,
ale ve skutečnosti je zde mnoho dalších šancí na třináctý zdvih. Jsou však
již problémy s přechody a tak se hlavní
hráč musí některých z přídavných šancí
vzdát. Takže nyní již správně k mé převeliké radosti zahodil na další dvě kára
i pikovou devítku. Pak odehrál vysoká
srdce a dva velké piky:
♠♥♦♣AQ10
♠♠♥♥10
♦♦♣J62
♣K5
♠A
♥6
♦♣8
Na zahraný poslední pik skvízuje partnera, samozřejmě jen pokud ten má ♣K.
Následuje tref ze stolu a pořád není jisté, zda impas nebo skvíz. Položil jsem
do předposledního zdvihu od ♣J6 kluka
a soupeř zahrál trefový impas. Skvělých
13 IMP zisku.
Správnější bylo napřed vyzkoušet
malinkou přídavnou šanci v pikách,
stáhnout ♠AKQ a zahodit dva trefy.
Je to dobré i kvůli případným koncovkovým skvízům. Pokud by byl čtvrtý
velký pik u Západu, fungoval by dvojitý
skvíz a nebyla by potřeba ani ♣Q.
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Odposlechnuto

Krátce

Eva Fořtová

Tomáš Fořt

• Na lize pročítá hráč konvenční kartu
a zachmuřeně vytýká protivníkům, že
výnos ani marky ve skutečnosti nebyly podle té konvenční karty. Pak ho
ale jeho partnerka upozorní: „Partnere, to je přeci naše vlastní konvenční
karta.“
• Omar Sharif říkával: „Raději budu
hrát bridž, než hrát ve špatném ﬁlmu.“
• Při hraní cvičných rozdání na kurzu
hráčka místo aby do slemu zahrála
proti AQ impas, přejde na stůl a hraje
odtamtud dámou. Samozřejmě padá.
„To je divné,“ říká. „Když jsem to
doma trénovala s manželem, vždycky
to na něj fungovalo.“
• V kurzu rozehrává hráčka kombinaci
xxx proti AQJ. Správně přechází do
ruky a hraje impas do kluka. Když
kluk drží, neimpasuje znovu, ale
rovnou odehrává eso. „Proč jste nezahrála ještě jednou impas?“ ptám se.
Vždyť jste nám říkala, že sedí jen každý druhý impas,“ odpovídá hráčka.
• Manželský dialog: „Ty se houpeš
na židli i při sehrávce!!!“ „No a co,
vadilo ti to?“ „Měla jsem strach, že
spadneš!“ „Nevěřím, že bys měla
o mne strach, že spadnu.“ „Opravdu,
měla jsem strach, že při tom spadneš
z těch čtyř piků.“

Kurzy bridže pro začátečníky i pokročilé

Barbados
Barbados bude slavit padesáté výročí
založení svého bridžového svazu. Současně s oslavou na něm proběhne 15.
– 23. 5. zónová kvaliﬁkace na Bermuda
Bowl.
Výrok WBF
V Sanya se sešel výkonný výbor WBF
a deﬁnitivně potvrdil diskvaliﬁkaci německého seniorského týmu kašlajících
doktorů. Celé družstvo musí vrátit medaile z mistrovství světa na Bali a vítězi
se stávají USA. Druzí jsou Poláci a třetí
Francie.
Budoucí mistrovství světa
2015 MS, Indie, Chenai, 26. 9.–10. 10.
2016 WBG, Polsko, Wroclaw, 3.–17. 9.
2017 MS, Francie, Lyon, 12.–27. 8.
2018 WBS, USA, Orlando, 22. 9.–6. 10.
Zemětřesení v italské reprezentaci
Bochi, Duboin a Madala napsali dopis
italské bridžové federaci, ve kterém oznámili, že již nadále nebudou reprezentovat
Itálii. Důvodem bylo negativní hodnocení
jejich hry na Bermuda Bowl na Bali na
oﬁciálních webových stránkách italské
federace a v jejím časopise. Nabízí se
otázka, zda již neprobíhají jednání s Argentinou, za kterou by mohli zřejmě hrát
bez větších problémů, protože jak Madalova, tak Bochiho matka jsou z Argentiny.

Zdokonalovací kurz
v bridžovém klubu
v Italské

Nový kurz pro začátečníky
7. 10. 2015 v 1900 hodin

od 24. 4. 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.

♦ 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,
Strana 20

eva@fort.cz,

603 596 748,
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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.

Andalusie s bridžem

Seniorský dotovaný zájezd

Termín – září 2015

podmínkou je, aby alespoň
polovina skupiny byla 55+

24. 9.–1. 10. 2015

Hotel
Almunecar Playa and Spa
se nachází v centru letoviska Almunecar, pouhých 30 metrů od
písčité pláže. V bezprostřední
blízkosti hotelu je mnoho restaurací, barů, obchodů, historické
centrum je vzdálené pár minut
chůze. V hotelu jsou dva venkovní bazény, venkovní teplá
velká jacuzzi, lehátka a slunečníky u bazénu.
Stravování: polopenze

14.490 Kč

Protože se nám v tomto hotelu na
jaře moc líbilo, chtěla jsem opět
konkrétně tento hotel. V tomto termínu nebyl v nabídce, byl
až v říjnu a to se mi zdálo moc
pozdě. Quality tours nám udělala
zájezd jen pro naši skupinu (30
míst) na vyžádání. Místnost na
hraní bridže nám objednají stejnou, jako jsme měli vloni na jaře.
Na fotograﬁe z loňského pobytu
se můžete podívat na stránkách:
.

.

/

/

Bližší informace a přihlášky:
Eva Fořtová,

eva@fort.cz,

603 596 748,
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