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Je to přirozené, že procházíme naší 
životní dráhou, kterou máme nalinko-
vanou, a tak i nás cesta dovedla do let, 
kdy máme více času na vnímání svého 
okolí a na zamyšlení nad některými 
osobami, které se v něm pohybují.
Dnes bychom se rádi pozastavili u tří 
osob, s kterými se často setkáváme my 
i každý bridžista, který vstoupí do naše-
ho bridžového klubu v Italské ulici.
Jejich stanoviště je po levé straně 
u vchodu, kraluje mu paní Jitka a její 
pomocníci Pavla a Radek, hbití, ochotní 
a usměvaví. Již asi všichni víte, že je to 
trojlístek, který nás sytí a napájí v čase, 
kdy my bojujeme o každý nad zdvih 
a někdy zapomeneme vrátit úsměv s po-
děkováním, když nás obsluhují a odklí-
zejí po nás špinavé nádobí.
Čas letí, jak všichni víme, velmi rychle, 
a s Jitkou se setkáváme v našem klubu 
již čtvrtým rokem, vždy od pondělka do 
čtvrtka. Největší nápor zvládá vždy při 
příchodu hladovců a žíznivců, jsou zvě-
daví, jakou pomazánku pro ně připravila 
a co dobrého upekla. Jsou to „ňamky“. 
A tak se nám všem po uspokojení našich 
chuťových požadavků dobře hraje. Ten-
to trojlístek je krásně synchronizovaný 
s námi sedícími u zeleného stolu: vědí 
jakou kávu kdo a kdy pije, kdo malý 
či velký hrnek, kdo kremžskou a kdo 
francouzskou atd. My vnímáme tuto 

činnost, která nás uspokojuje, ale co 
vše s tím souvisí, to si málokdo uvědo-
muje. Jitka musí udržovat čistotu všech 
hracích i přidružených prostor, starat 
se o zásobování (objednávky a přejím-
ky zboží) a na nic nezapomenout, aby 
uspokojila naše mlsné jazýčky. Na Jitce 
také spočívá zajistit pohoštění při mi-
mořádných turnajích během roku, které 
se konají v sobotu a neděli, což je ná-
ročnější, protože je mnohem více hráčů 
a hraje se celý den.
Je to práce na plný úvazek. My jsme ale 
zjistili, že Jitka je velice pilná žena, ješ-
tě pracuje externě pro Národní knihov-
nu a 3x týdně vypomáhá u soukromých 
fi rem. O své rodině mluví krásně a jistě 
má čas na každého člena, aby mu pře-
dala své teplo stejně jako nám u zele-
ného stolu. Jak vidno je v jednom kole 
od rána do noci. Proto palec vzhůru 
a s úsměvem do Italské

Za všechny bridžisty díky „trojlístku“

Prolog
Alena Petrovská

Za koupáním na
Kanárské ostrovy

Grand Canaria
All inclusive Hotel ****All inclusive Hotel ****

PARADISE VALLE TAURITOPARADISE VALLE TAURITO

Tento nový pětipatrový hotel 
nabízí recepci, 132 pokojů, vstup-
ní halu s recepcí, internetový 
terminál, restauraci, 2 bary i dět-
ský klub. V hotelové zahradě je 
bazén pro dospělé s barem, dětský 
bazén, sluneční terasa s lehátky 
a slunečníky, dětské hřiště. Hosté 
mohou využít i služeb termálních 
lázní Welness & SPA (vnitřní ba-
zén s cirkulačním okruhem 52 m2, 
jaccuzi, sauna, parní lázeň, ma-
sáže, kosmetika a další). Tým 
animátorů připravuje program pro 
děti i dospělé.
Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi a lehké občerstvení, 
nealkoholické a alkoholické nápo-
je místní výroby během dne.

Paradise Valle Taurito

Termín a cena
5. 9. – 12. 9. 15 Dospělý Dítě 2-7 let
Cena za osobu 26.600 Kč 8.900 Kč

Volitelné příplatky
Pojištění standard – dospělý 490 Kč

Pojiištění standard – dítě 245 Kč
Jednolůžkový pokoj 3.500 Kč

Playa Taurito leží na západním pobřeží 
ostrova Grand Canaria. Vyznačuje se nej-
teplejším počasím na ostrově. Před hotelem 
se nachází rekreační park Lago Taurito Oa-
sis, komplex vzájemně propojených bazénů 
s mořskou vodou a tobogány, do kterého 
mají hosté hotelu vstup zdarma.
Údolí Taurito má svou vlastní pláž s jem-
ným tmavším pískem (asi 70 m od hotelu). 
Na této pláži se natáčel fi lm „Román pro 
ženy“. Blízký přístav Mogan s pláží se svět-
lým pískem je vzdálen 3 km a patří k těm 
vůbec nejmalebnějším místům celého os-
trova. Na ostrově je také 6 golfových hřišť, 
z nichž nejbližší je ve vedlejším údolí Tauro.
Zájezd objednávám u CK Canaria travel. 
Stránka hotelu: . .

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, . . /
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Britský expert John Collingswood hrál 
v londýnském klubu rubber o velké 
peníze. V místnosti bylo velmi horko 
a okna byla otevřená. John si vylosoval 
nejslabšího hráče u stolu, staršího pána, 
který nikdy nepasoval a navíc velmi 
špatně sehrával. Partner zahájil silným 
1 BT a John držel

♠KQJxxxx ♥xx ♦xxx ♣x.

Věděl, že by po 4♠ jeho partner dražil 
dál a tak zvolil takticky jen 2♠. A oprav-
du, jeho partner dražil 2 BT. John po-
kračoval 3♠ a jeho partner 3 BT. Nyní 
řekl John vítězoslavně 4♠. Ale jeho 
partner se nedal zastavit a dražil 4 BT. 
Ty již John s těžkým srdcem zapasoval. 
Soupeři vynesli a po vyložení karet 
obešel John stůl a podíval se hlavnímu 
hráči do karet. Ten měl

♠Ax ♥Axx ♦Axxx ♣Axxx.

John nemohl uvěřit 
svému štěstí. Deset 
zdvihů bylo bez pro-
blémů. Hlavní hráč 
však vzal srdcový 
výnos esem a zahrál 
malý pik od esa! To-

tálně tak zablokoval barvu. To John už 
nevydržel. Popadl zbytek karet stolu 
a vyhodil je z otevřeného okna se slovy 
„Ty už dnes nebudete potřebovat.“

Japonský turnaj NEC Bridge Festival 
se stává stále populárnějším. Nechybí 
na něm světoví hráči ani zajímavá roz-
dání. V semifi nále jednoho z nejsilněj-
ších světových turnajů se utkali:

RUS/NED : ENG/NED 54:67
Hackett : Hinden 78:5

Ve fi nále pak:
Hackett : ENG /NED 124:115

A zde je malá ukázka z dramatických 
bojů a divokých rozdání v semifi nále, 
kdy hráči používali imaginativní hláš-
ky.

Západ Sever Východ Jih
BrinkBrink  van Prooijenvan Prooijen Drijver Verhees Drijver Verhees
 Pas pas 1♦
2♦ Pas 4♦ 4 BT
5♦ 6♦ kontra pas…

Uprostřed šedesátých let přijeli do Ma-
riánek mistři světa a Evropy Italové, 
v čele s Belladonnou, který je dodnes 
pokládán za nejlepšího bridžistu všech 
dob (získal okolo 50 světových a evrop-
ských titulu). Zbytek týmu Mondolfo, 
Bianchi, Messina, Pittala, Burgay se 
dělí o dalších cca 30 titulů. Brzy jsme se 
spřátelili. Když jsme s Květou Eretovou 
vyhráli smíšené páry, daroval jsem paní 
Mondolfové svou cenu, krásný růžový 
křišťálový pohár, který se jí strašně lí-
bil.
V týmech jsme narazili na Italy už v se-
mifi nále. Měli jsme je na vále. Bohužel 
v předposledním rozdaní po zahájení 1 
BT Limit, partner s 10 body a prázd-
nou srdcovou šestibarvou kontroval 2♥, 
které nešlo porazit, což rozhodlo o naší 
těsné porážce. Italové postoupili a na-
konec vyhráli i fi nále. Belladonna si nás 
ale zapamatoval.
Poslední den turnaje se hrál individu-
ál. Belladonna potřeboval skončit lépe 
než jeho párový partner, aby vyhrál 
celkovou klasifi kaci Mariánského týd-
ne a s tím i obrovskou křišťálovou vázu. 
Když přišla řada na naše partnerství, 
zajásal.
Každá babička prý ho potápí. Konečně 
bude hrát s bridžistou. Bože, jak se mý-
lil.

Hráli jsme obranu proti srdcovému zá-
vazku. Belladonna vynesl trumf. Na 
stole se objevil Kxxx v pikách. Já se-
děl s Axxx za králem. Stůl měl dostatek 
přechodů. Hlavní hráč přešel trumfem 
na stůl a zahrál malý pik. Přidal jsem 
malou, a vydražitel vzal dámou. Zno-
vu trumfem na stůl a znovu malý pik. 
Zahrál jsem znovu malou a hlavní hráč 
vzal klukem. Potřetí na stůl a malý 
pik. Kdo má desítku? Nevěděl jsem, 
zda Belladonna markuje počet karet 
standardně či jako v zápase proti nám 
obráceně (upside down). Zahrál jsem 
eso, které hlavní hráč přebil trumfem. 
Belladonna vylezl na židli a do ticha 
sálu zaúpěl citát ze Shakespearova Za-
vraždění Césara: „Et tu mi fi li. Et tu 
Brutus.“ Celý sál zíral, co se děje. Mu-
sel jsem být v obličeji rudý jako rak. 
Belladonna skončil někde na třicátém 
místě, ale celkově stejně Mariánky vy-
hrál.
O rok později Italové přijeli znovu. Před 
zahájením Mariánek se konalo ofi ciální 
mezistátní trojutkání Itálie – Polsko – 
ČSR na 80 rozdání. Hrál jsem s Píkem 
Kubištou celé trojutkání bez střídání. 
Náš team suverénem zvítězil – to byla 
malá náplast na mé pokoření z přede-
šlého roku.
Po roce, když Vláďa Krása navštívil 
Itálii, Belladonna i Mondolfo si na mne 
vzpomněli a poslali mi dárek – překrás-
nou koženou peněženku a právě vyšlou 
Belladonnovu knihu „Fiory Romano“ 
se vzácným autogramem a věnováním.

Belladonna 
v Mariánkách
Miloš Polák

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

NEC Bridge 
Festival
Tomáš Fořt

♠7652
♥QJ5
♦Q104
♣Q62

♠-
♥2
♦AK98763
♣AKJ107

♠A84
♥K1096
♦J
♣98543

♠KQJ1093
♥A8743
♦52
♣-
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Západ Sever Východ Jih
Bakshi Krasnoselski Gold Gladysh
 pas pas 1♦
2♦ pas 4♥ 5♣
5♥ pas pas 5BT
pas 6♣ kontra pas
pas 6♦ pas pas
kontra pas…

Západ Sever Východ Jih
Hinden Senior Osborne Hackett
 pas pas 2♣
3♠ pas 4♠ 4 BT
pas 5♠ pas 5 BT
pas 6♦ pas…

Západ Sever Východ Jih
Hallberg Hydes Holland Bell
 pas pas 2♣
3♠ pas 4♠ 4 BT
5♠ 5 BT pas 6♣
pas…

Hráči využili umělých hlášek v BT 
i barvy soupeřů snad mnohem častěji 
než své vlastní barvy. Neméně zajíma-
vé bylo, že jak Hackett, tak Bell zahájili 
s listem Jihu 2♣, což se se silnými dvou-
barevnými listy pokládá za netaktické. 
Ale zřejmě se ještě více obávali zapaso-
vání zahájení 1♦. Hackett ale pak ještě 
v klidu upřesnil hláškou 5 BT, že jeho 
dvoubarevka je na levných a Senior 
s o chlup lepšími káry vybral správ nou 
barvu.

6♣ padá automaticky, takže Bell ne-
měl žádnou šanci. Senior měl z 6♦ 
také spadnout na trefový snap, ale Os-
borne zkusil napřed odehrát ♠A a bylo 
zle. Byla to však spíše chyba Hindena, 
který mohl dát výnosové kontra. V kaž-
dém případě 15 IMP pro Hacketta.

V druhém semifi nále sehrávali hráči na 
obou stolech slem z Jihu a oba hráči na 
Západě se pokusili dostat partnera do 
zdvihu, aby jim poslal snap. Bakhshi 
vynesl ♠9 a Brink ♥3. Rusko -dánský 
tým tak získal 15 IMP, ale ani to jim na 
postup do fi nále nestačilo.
A téměř vzápětí přišla další divoká par-
tie, která Hindena dorazila.

Západ Sever Východ Jih
Hinden Senior Osborne Hackett
   3♣
3♦ 4♣ 5♥ Pas
6♥ pas…

Západ Sever Východ Jih
Hallberg Hydes Holland Bell
   4♣
4♦ 5♣ 6♥ pas
pas kontra pas…

Tentokrát Hydes použil výnosové kon-
tra na kára a Jih káro poslušně vynesl. 
Ale běda. Holland na káro zahodil tref, 
a protože se piky dělily 3-3, splnil za 
1210. Hackett bez kontra vynesl ♣K, 
což jeho týmu přineslo zisk dalších 15 
IMP. Stav zápasu byl tak po 11 kra-
bicích 68:0 a soupeři po první části 
zápasu hodili ručník do ringu.

O Pohár města Slavonic letos bojovalo 
25 družstev ze šesti zemí. Příště asi už 
nebude Přemkovi Posledníkovi stačit 
kapacita ubytování, protože kdo se le-
tos nepřihlásil včas, musel bydlet až ve 
vedlejších městech.

Účast byla jako pokaždé velice kvalitní, 
ale to neznamená, že je turnaj uzavřený 
jen pro experty. Po skončení kvalifi kač-
ních kol se týmy rozdělily do skupin 
A, B, C a D a každý tak mohl bojovat 
o malované hrnečky.

Ve fi nále A zvítězilo pražské družstvo 
ACOL ve složení Textor, Svobodová, 
Svoboda, Diamant.

Vítězné družstvo (foto Jana Erdeová)

1. Acol 67.83
2. Lajapagy 63.76
3. Alfa samci 54.14
4. Sweet melon 42.76
5. Roky 37.72
6. Bahníci 33.79

Závěrečný párový turnaj se stal kořistí 
dorostenecké dvojice Kohutová – Mel-
čák.

Z 38 dvojic na medaile dosáhli mladí:

1. Kohutová – Melčák 61.86%
2. Králík J. – Žylka 60.15%
3. Dudková – Kopecký M. 59.72%

♠KQ6
♥10654
♦K6
♣A762

♠1043
♥-
♦J932
♣KQJ954

♠AJ972
♥KQJ8732
♦-
♣10

♠85
♥A9
♦AQ108754
♣83

Pohár města 
Slavonice
Tomáš Fořt
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Počátkem března jsme uspořádali ko-
morní zájezd na Lanzarote s výlety, 
odpoledními školeními a večerním hra-
ním bridže.

Školení byla tentokrát zaměřena vysoce 
odborně a účastníci se naučili mimo jiné 
pokusné hlášky, cue -bidy, ale i skvízy 
nebo trumfová zahrání a nechybělo ani 
ďábelské zahrání. Večerní hraní byla 
vzhledem k přemíře dalších sportov-
ních aktivit a výletů kratší než obvykle, 
ale potěšení z hry to nic nezměnilo.
 

 
Lanzarote je velice sopečný ostrov 
s územím se zbytky ještě aktivní sopeč-
né činnosti v oblasti Montagna del 
Fuego (Ohnivé hory), které jsme také 
navštívili a projeli po úzkých silničkách 
mezi lávovými poli a sopečnými krátery. 
Okolí těchto míst je proslulé také pěsto-
váním vína. Proto jsme nevynechali ani 
vinné sklepy a kromě zklamané řidičky 
jsme mohli hojně degustovat.

Asi ještě krásnější byl výlet na sever 
ostrova, kde se projevuje jednotící ruka 
architekta Césara Manrique ještě zřetel-
něji.

Kromě dobytí hradu na vrcholu vy-
sokého kopce, oslaveného lahví 
místního šampaňského Cava, jsme na-
vštívili i další místo dalekého výhledu 
– vyhlídku Mirador del Rio.

Ze stylové kavárny jsme pak u kávy 
Cortado vychutnávali výhled na Playa 
del Risco a nedaleký na ostrov La Gra-
ciosa.

Stopy Manriqueho působení jsou ne-
přehlédnutelné i v jeskyni – nejeskyni 
Jameos del Aqua. V její části je totiž 
propadnutý strop a výsledný dojem ar-
chitektova konceptu je velice působivý.

Prošli jsme i blízké podzemní lávo-
vé tunely v Cueva de los Verdes. Tyto 

jeskyně neobsahují nic zeleného, jak 
by se z názvu dalo usuzovat, ale jsou 
pojmenovány po místní rodině Ver-
de (Zelený). Zde jsme kromě velice 
půso bivého překvapení, které jsme se 
zavázali neprozradit, abychom nezni-
čili potěšení budoucím návštěvníkům, 
hluboko pod zemí viděli i stolek jakoby 
připravený pro nás.

Nezanedbatelnou stránkou dovolené 
byla i kulinářská stránka. Soudím, že 
tak skvělé a rozmanité jídlo jsme na 
našich bridžových výletech snad ješ-
tě neměli. To se netýkalo jen hotelové 
restaurace, ale i obědů v restauracích, 
které nám naše průvodkyně doporučila

Bridž mezi 
sopkami
Eva Fořtová
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Hotel Starý Mlýn v Rokytnici pat-
ří k našim nejoblíbenějším hotelům, 
hlavně kvůli vstřícnému a vlídnému 
personálu a krásné poloze hotelu. Celý 
zájezd byl v komornějším duchu, hrálo 
se na 11 stolech a atmosféra byla klid-
ná a pohodová. Poslední večer jsme 
společně oslavili narozeniny Zuzky 
Tomanové. Protože týden nebyl ve ve-
likonočním termínu, ale později, jarní 
počasí bylo vhodné na procházky po 
jarních horách nebo k posezení na slu-
níčku.

Noví tři kuchaři v hotelu nás opravdu 
mile překvapili. I když ve Starém Mlý-
ně se vždy vařilo dobře, za tak dobré 
kuchaře by se nemusela stydět žádná 
luxusní francouzská restaurace.
Turnaje jsme hráli tradičně – tříkolový 
hlavní turnaj s kvalifi kací a poté na dvě 
skupiny A a B a dopolední jackpoty. 
V pátek byla zdokonalovací lekce na 
téma „Zbavte se ztrátových zdvihů“.
 

Výsledky turnajů

Úvodní turnaj, neděle 12. 4., 19 dvojic
1. Meduna – Ochvat 69,03 %
2. Tomčíková – Mödritzer 66,76 %
3. Roninová – Sochorová 66,19 %
4. Fořt – Literák 60,23 %
5. Gebertová – Tomanová 59,94 %

Jackpot 1, pondělí 13. 4., 19 dvojic
1. Mödritzer – Literák 63,57 %
2. Bečka – Ochvat 60,05 %
3. Roninová – Sochorová 57,74 %
4. Dvořáková – Kloudová 55,47 %
5. Grusová – Hlavačková 54,76 %

IMP, pondělí 13. 4., 21 dvojic
1. Fořtová – Fořt +69,00 IMP
2. Tomčíková – Literák +68,00 IMP
3. Mödritzer – Ludvík +52,00 IMP
4. Jan Meduna – Ochvat +37,00 IMP
5. Krajícová (rover) +16,00 IMP

Jackpot 2, úterý 14. 4., 17 dvojic
1. Mödritzer – Tomčíková 62,50 %
2. Roninová – Sochorová 60,06 %
3. Gucklerová – Bečka 59,74 %
4. Fořt – Literák 57,47 %
5. Nešev – Ludvík 54,29 %

Hlavní turnaj – kvalifi kace, 20 dvojic
  1. Fořtová – Tomčíková 70,30 %
  2. Ochvat – Meduna 63,89 %
  3. Sochorová – Roninová 63,46 %
  4. Fořt – Literák 61,75 %
  5. Ludvík – Mödritzer 60,04 %

Jackpot 3, středa 15. 4., 17 dvojic
  1. Fořt – Ochvat 75,97 %
  2. Roninová – Sochorová 67,86 %
  3. Literák – Tomčíková 64,29 %
  4. Ludvík – Mödritzer 56,79 %
  5. Albrechtová – Eliášová 53,90 %

Hlavní turnaj – semifi nále A, 10 dvojic
  1. Fořt – Literák 61,11 %
  2. Ludvík – Mödritzer 59,26 %
  3. Ochvat – Meduna 56,94 %
  4. Fořtová – Tomčíková 56,02 %
  5. Plosová – Kolářová 48,61 %

Hlavní párový turnaj – semifi n. B, 10 dvoj.
  1. Pickova – Pick 68,06 %
  2. Bečka – Gucklerová 63,43 %
  3. Hlaváčová – Vondráčková 56,94 %
  4. Zbořilová – Weberová 51,85 %
  5. Bihelerová – Kloudová 50,46 %
  5. Suková – Ronin 50,46 %

Jackpot 4, čtvrtek 16. 4., 19 dvojic
  1. Gucklerová – Meduna 60,80
  2. Weberová – Wirthová 57,95
  3. Ludvík – Ochvat 57,39
  4. Mödritzer – Literák 57,10
  5. Roninová – Sochorová 56,25

Narozeninový dort

Individuál, čtvrtek 16. 4., 32 hráčů
  1. Neševová 64,03 %
  2. Fořt 60,97 %
  3. Ochvat 60,71 %
  4. Pick 59,18 %
  5. Meduna 57,91 %
  6. Ludvík 56,63 %
  7. Bečka 56,38 %
  8. Gucklerová 55,87 %
  9. Tomčíková 55,36 %
10. Mödritzer 55,10 %

Velikonoční 
bridžový týden
Eva Fořtová
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Jackpot 5, pátek 17. 4., 18 dvojic
  1. Fořt – Meduna 69,03 %
  2. Albrechtová – Eliášová 62,22 %
  3. Bečka – Ochvat 59,09 %
  4. Literák – Tomčíková 58,81 %
  5. Kloudová – Suková 56,53 %

Hlavní turnaj – fi nále A, 10 dvojic
  1 Fořtová – Tomčíková 68,06 %
  2 Fořt – Literák 56,48 %
  3 Meduna – Ochvat 55,09 %
  4 Ludvík – Mödritzer 53,70 %
  5 Plosová – Kolářová 48,61 %

Hlavní turnaj – fi nále B, 12 dvojic
  1. Hlaváčová – Vondráčková 67,19 %
  2. Sochorová – Roninová 61,11 %
  3. Poláčková – Přerovský 56,48 %
  4. Weberová – Zbořilová 52,08 %
  4. Suková – Ronin 52,08 %

Jackpot 6, sobota 18. 4., 16 dvojic
  1. Fořt – Literák 69,48 %
  2. Pick – Tomčíková 64,29 %
  2. Bečka – Ochvat 64,29 %
  4. Roninová – Sochorová 60,39 %
  5. Meduna – Mödritzer 57,47 %

Závěrečný, sobota 26. 4., 17 dvojic
  1. Ludvík – Mödritzer 65,00 %
  2. Hlaváčová – Vondráčková 64,64 %
  3. Meduna – Ochvat 61,79 %
  4. Pickova – Tomčíková 57,14 %
 5. Sochorová – Roninová 56,17 %

Velký Jackpot 8, neděle 27. 4., 13 dvojic
  1. Albrechtová – Eliášová 68,50 %
  2. Literák – Tomčíková 64,00 %
  3. Mödritzer – Ludvík 61,00 %
  4. Fořt – Pick 57,27 %
  5. Ronin – Ochvat 53,00 %

Nejlepší absolventka kurzu

V sobotu večer po závěrečném turnaji 
jsme rozdělili ceny i medaile a slavnost-
ně zakončili týden.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
  1. Ochvat Lumír 303
 Fořt Tomáš 303
  3. Mödritzer Miloslav 293
 Literák Luboš 293
  5. Meduna Jan 254
  6. Ludvík Bohumil 211
  7. Bečka Jiří 188
  8. Pick Petr 113
  9. Ronin Michal 45
10. Nešev Ivan 43

Hráčky:
  1. Tomčíková Zdena 277
  2. Sochorová Jiřina 200
  3. Roninová Renáta 189
  4. Gucklerová Katarina 162
  5. Albrechtová Zuzana 143
  6. Eliášová Miloslava 134
  7. Wirthová Daniela 95
  8. Neševová Olga 88
  9. Vondráčková Blanka 87
10. Weberová Alena 85

Kompletní výsledky všech soutěží a fo-
tografi e jsou uvedené na internetu:

:// . . /E / 15/ .

Těšíme se nashledanou příští rok na jaře 
opět v Rokytnici v našem oblíbeném 
hotelu Starý Mlýn.
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Závazek 6 BT E z turnaje BK 13.

Výnos ♥Q bere hlavní hráč esem a hraje 
♣K. Sever vidí, že musí naplánovat čty-
ři odhozy na čtyři další trefové zdvihy.

Obránci na dlouhou barvu odhazu-
jí karty, které si myslí, že nepotřebují. 
Hlavní hráč zahájil 1♣, neměl by mít 
žádný jiný 5list. Jih vynesl ♥Q od sledu 
alespoň QJ(x), raději ale QJ10. Pominu 
možnost, že by měl právě QJ a hlavní 
hráč K10x, pak nic nemůžeme ovlivnit. 
Výnos od QJx je potenciálně nebez-
pečný, tím více čím větší sílu soupeři 
nadražili. S držením QJx partner raději 
vynese od jiné, prázdné barvy.

Takže se zdá, že Sever může bez obav 
odhodit jedno káro a tři srdce.
A jaké závěry si z toho udělá Jih? 

„Zahodil kára a srdce, a nechal si piky, 
tak v nich určitě něco má, tak já můžu 
piky zahodit.“

Obrátíme pozornost k pikové barvě.
Kdyby piky byly dělené takto:

 Sever: ♠Q4
Západ: ♠A32

asi by žádného hráče na Severu ne-
napadlo odhodit do trefů pik. Sever si 
musí zachovat obsazeného honéra, po-
kud existuje impasová pozice proti Jihu. 
Nemůže zahodit ♠Q ani malý pik (pak 
by hlavní hráč mohl odehrát ♠K a po-
tom partnerovi vyimpasovat ♠J).

Když ale na stole není vyšší karta než 
moje Q:

 Sever: ♠Q4
Západ: ♠932

♠Q je v 6NT prakticky bezcenná karta. 
Pokud má partner v pikách 10xxx, Jxx, 
Jxxx, Kxx, Kxxx, Axx, Axxx, AJx, má 
naše linka nárok na stejný počet zdvihů, 
když si ♠Q nechám, i když ji odhodím.
Sever by si měl položit otázku, jak je 
to s pikovou barvou. Partner může mít 
pikový 5list a hlavní hráč 3list; potom 
není co řešit. Kritické a přitom nejvýš 
pravděpodobné ale je, že hlavní hráč 
i partner mají pikový 4list. Potom je 
nanejvýš nutné partnera navést k tomu, 
že si piky musí ponechat. A to jedi-
ně tak, že svoje neužitečné piky včas

zahodím. Kompetentnímu obránci na 
Jihu by mělo stačit, pokud první odho-
zená karta Severu bude malý pik, a pak 
začne Sever odhazovat kára a srdce. 
Efektnější a mnohem přesvědčivější je 
odhodit malý pik i ♠Q.

V tomto typu situace, kdy soupeři mají 
hodně zdvihů a vysoké karty ve více 
barvách:

1. Musím si nechat barvu, kterou partner 
držet nemůže.

2. Rychle odhazuji karty v barvě, ve kte-
ré partnerovi nepomůžu, a celá tíha 
leží na něm.

(V něčem je jiná situace, kdy máme vy-
pracovanou nějakou barvu, a je reálná 
šance, že se k jejímu odehrání dosta-
neme. Pořád ale platí – odhoď ztrátové 
karty, nech si vítězné karty.)
Jak je to se srdcovou barvou? Je oprav-
du bezpečné zahodit tři srdce? Dejme 
tomu, že Jih pozná, že si musí nechat 
piky. Po odehrání jednoho srdcové-
ho a pěti trefových zdvihů mu zůstane 
sedm karet:

♠10764 ♥J10 ♦K3 ♣-.
Z posledních osmi karet musí odhodit 
ještě jednu, a může to být jen srdce, 
jinak nastane okamžitá ztráta zdvihu. 
Sever si proto musí ponechat v srdcích 
držení třetího kola – devítka je naprosto 
dostatečná.
Jak má Sever poznat, že si nemá nechat 
všechna kára?

1. Sever se pokusí spočítat, kolik bodů 
a jakou rozlohu má přibližně hlavní 
hráč. Jakmile hlavní hráč odehraje ♥, 
trefy a pikové AK, tak už je vidět, že 
Jih musí mít ♦K, jinak by musel Vý-
chod zahájit silně.

2. Jih oplatí partnerovi jeho úsilí v pi-
kách se stejnou pečlivostí. Rychle 
odhazuje karty v barvě, ve které part-
nerovi nepomůže. Nejdříve odhodí 
♥J, což už by mělo kompetentnímu 
obránci na Severu stačit. Pro jistotu 
a mnohem přesvědčivěji potom ještě 
♥10.

Splní hlavní hráč proti nejlepší obraně? 
Žádný problém. Hlavní hráč prostě ode-
hraje ♥AK, pět trefových zdvihů a čtyři 
pikové. Poslední pik sice bere Jih, ale 
ve dvanáctém zdvihu musí vynést od 
♦K.

V dubnu skončili letošní ročník celo-
státní ligy. Vítězem fi nálového play off, 
které tentokrát přenášela i BBO se stal 
již tradičně ACOL ve složení: Kurka, 
Kopecký, Svoboda, Diamant, Hnátová, 
Pavlík, Mráz, Spálovský. Ti ve fi nále 
porazili P.S.: Martynek, Pulkrab, Šlemr, 
Vozábal, Zadražil, Hoderová.
1. ligu již posledním místem v základní 
části ztratil Logik Olomouc a naopak 
z 2. ligy přímo postoupil Trumf Praha.

Rozdání     
z BK 13
Vladimír Machát

♠Q4
♥96542
♦J10654
♣2

♠10765
♥QJ10
♦K732
♣105

♠AKJ8
♥K8
♦A8
♣KJ984

♠932
♥A73
♦Q9
♣AQ763

Celostátní liga
Tomáš Fořt
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Vítězové 1. ligy (foto Jana Erdeová)

Pořadí fi nále:
  1. ACOL
  2. P. S.
  3. JAS
  4. Dorost Havířov

Dorost Havířov sice na medaili nedosáhl, 
ale v letošním ročníku byl výkon mladých 
havířovských hráčů asi nejpříjemnějším 
překvapením.
Baráž o 1. ligu dopadla bez překvapení 
a v 1. lize zůstávají její původní účastníci.

  1. Star 35.14
  2. ó Leitermann 33.62
  3. Koktejl Havířov 25.69
  4. Labe 25.55

A tak jediná změna se odehrála v baráži 
o druhou ligu, kdy pardubický Pernštejn 
vystřídal Teplice.

  1. Infernetto 43.54
  2. Pernštejn 36.31
  3. Teplice 32.86
  4. Krakonoš 12° 7.29

Každý dobrý systém by měl mít zabu-
dovaný způsob, jak ukázat krátkost 
v boční barvě a dobrý fi t pro barvu part-
nera. Na Pražském Švýcaru jsem hrál 
rozdání, které uvedu níže, a které mě pře-
svědčilo, že je mezi námi dost hráčů, kteří 
neumí tuto konvenci používat.

Ukázání krátkosti (Splinter) můžeme roz-
dělit na dvě kategorie:
• chceme hrát závazek v drahé barvě
• chceme hrát závazek v levné barvě

Přístup je rozdílný proto, že s fi tem 
v levné barvě budeme chtít hrát BT 
závazek, pokud bude mít partner odpoví-
dající sekundární hodnoty proti krátkosti. 
Je tedy nutné, aby ukázání krátkosti slibo-
valo bilanci na BT celoherní závazek. Na 
druhou stranu není zaručen ani závazek 5 
v levné, když jeho bilance je výrazně vyš-
ší než u 3BT či 4 v drahé.
Při fi tu v drahé barvě je nejběžnějším způ-
sobem ukázání krátkosti v útočné dražbě 
dvojitý skok po zahájení partnera. Taková 
dražba je velice neekonomická a proto 
musí mít přesnou specifi kaci, úzký bo-
dový limit. Poměrně dobře se Splinter 
defi nuje pomocí ztrátových zdvihů, proti 
primérnímu zahájení slibuje 11-14(15) 
FB, 6ZZ. Hráči používající široké zaháje-
ní, jako Standard či Acol, by dokonce měli 
rozdělit Splintera do dvou bodových zón.

Tzv. Minisplinter 9-11(12) – 7ZZ a Splin-
ter (12)13-15 – 6ZZ. Precision nebo 
Polský tref takové rozlišení nepotře-
bují, když proti Minisplinteru nemůže 
zahajitel mít dostatečné hodnoty pro 
vydražení slemového závazku, nebo 
jen velmi výjimečně. Jak zabudovat do 
systému obě bodová rozlišení? První 
možností je zvýšit bodový limit dražeb 
„dva na jedna“ aspoň od 11 bodů, pak 
nebudete potřebovat silné skoky v nové 
barvě, např.: 1♥-3♣ jako vyjádření sil-
ného jednobarevného listu. Nabídky se 
uvolní pro fi tovací sekvence, způsobů 
je na výběr. Druhou možností je vyhra-
dit speciální hlášku jako má Svobodův 
Acol 1♥-2♠ a 1♠-2NT (1♥-2NT ukazuje 
silný list s pikovou barvou). Nevýhodou 
je, že tyto nabídky draží širokou škálu 
listů s fi tem a jsou náchylné na zásah 
soupeře.

Pokud akceptujeme fakt limitovaného 
Splintera, musíme mít v systému za-
budované možnosti jak ukázat silnější 
list s fi tem a krátkostí od cca 15-16 FB. 
V Otově Acolu, stejně tak jako v sys-
témech typu Standard dražíme pomocí 
2/1 a snažíme se ze zahajitele vytáhnout 
co nejvíce informací. Jinými slovy od-
povídající si řídí dražbu. V systémech 
2/1 FG máme v tomto ohledu navrch 
oproti Acolu, který musí používat 
forsující nabídky jako „čtvrtá barva“ 
a občas se stane, že fi t ukážete až na 
vyšším stupni.
Dalším ukazatelem pro použití či ne-
použití Splintera může být kvalitní 

boční barva. Tady jsem zaznamenal 
dva odlišné přístupy autorů knih. Za-
tímco někteří draží dobrý boční 5+list 
jako ukázání zdroje zdvihů, jiní prefe-
rují dražbu krátkosti přímo. Použitím 
Splintera určitě nestihnete dražit svou 
barvu a ukázáním barvy ne vždy stih-
nete licitovat krátkost.

Západ Sever Východ Jih
1♠ pas 4♣ Pas
4♦ pas ?

Je cue -bid 4♦ zahajitel krátkostí, nebo 
fi gurový? Odpovídající nemá jistotu, 
když zahajitel může mít silnější list tře-
ba i s body v trefech, nebo i mini mální 
sílu s vyloučením v trefové barvě – pak 
bude jistě kárový cue -bid fi gurový.

Západ Sever Východ Jih
1♠ pas 2♦ Pas
2♠*) pas 4♣
*) minimum zahájení neslibuje délko-
vou rezervu.

Odpovídající ukázal kvalitní kárový 
5list, pikový fi t a krátkost trefovou. Po 
rebidu zahajitele 2♥ by však odpovída-
jící musel zvolit popisnou metodu, aby 
ukázal trefovou krátkost.
Jak je vidět i z uvedeného příkladu, 
slem se dá uhrát při úplném vyloučení 
v barvě krátkosti už na 26 vybraných 
FB. Střídmějším vodítkem bude 28 FB,

Konvence 
Splinter
Zdeněk Frabša

♠Kxxx
♥Kxx
♦AQJxx
♣x

♠AQxxx
♥Ax
♦Kxx
♣xxx
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uváděných ve většině knih zabývajícím 
se touto tématikou. Jinými slovy zahajitel 
by zahajitel neměl odmítat Splintera s mi-
nimem a úplným vyloučením. Důležitým 
faktorem Splinteru je snapovací poten-
ciál – délka trumfů u krátkosti a naopak 
snapovací možnost, tj. délka barvy proti 
krátkosti. Splinter dražíme výhradně se 
čtyřkartovým fi tem, aby ani trumfový 
výnos nemohl zabránit snapům. Může-
me v systému defi novat i dražbu krátkosti 
jen s tříkartovým fi tem, většinou se jedná 
o „odložené Splinte ry“ – dražíme až ve 
druhém kole dražby, máme  -li k tomu pří-
ležitost. Ideálním vyloučením je prázdný 
čtyřlist. Duplicitní, špatnou hodnotou 
proti krátkosti je dubl či dokonce singl.
Více o vyloučení si můžete přečíst 
v článku, který jsem uveřejnil již před 
lety díky vynikající knize Wladyslawa 
Izdebského, Moderní přirozená dražba.

:// . . /C -
/12.

Nyní se vrátím ke slibovanému rozdání 
z Pražského Švýcara.
Rozdával E, oba v druhé.

Západ Sever Východ Jih
  1♥ Pas
?

15 FB, 4ZZ. Figurovými body se do 
limitu Splintera vejdeme, ale list je vý-
razně silnější díky šikeně, jak o tom 
napovídají ztrátové zdvihy. Splinter 
bych použil např. s listem

♠KQJ2
♥QJ54

♦5
♣AQ96

Stejný počet bodů, 5ZZ, ale spíše horší 
list, když máme jen jedno eso a jed-
noho krále. Toto považuji za jeden 
z maximálních listů pro přímé ukázání 
krátkosti.
Jak jsem psal už výše, Splinter zabírá 
licitační prostor a právě v naší ukázce 
nemá zahajitel moc možností po dražbě:

Západ Sever Východ Jih
  1♥ pas
4♦ Pas ?

Západ 1

Západ 2

Jak je vidět, dražba nad úroveň 4♥ 
může být tristní a zahajitel nemá prostor 
k ukázání různé škály listů. Problém 
„nevýhodného Splintera“ můžete vyře-
šit dvěma způsoby:

• zaměnit sledy 1♥-4♦ a 1♠-4♥ za 1♥-
3NT a 1♠-3NT (Poláci používají už 
několik let)

• mít v systému jednu hlášku vyjadřu-
jící libovolnou krátkost (Americký 
styl) a následnou dotazovou sekvenci, 
kde se může rozlišit singl a šikenu:

 1♥-3♠ = libovolná krátkost
  3NT dotaz na krátkost
 1♠-3♥ = libovolná krátkost
  3♠ = dotaz

Sledy umožňují zahajiteli vyjádřit po-
stoj k případnému slemu už pod úrovní 
manšového závazku.

Stejně nebezpečné může být použití 
Splintera se silnějším listem, když má 
odpovídající pocit, že nedostatečně pro-
dal sílu.

Západ Sever Východ Jih
  1♥ pas
4♦ Pas 4♥ pas
?

Východ 1

Východ 2

S listem E2 by zahajitel rád vyjádřil vy-
loučení a dobrý i když minimální list, 
ale nemá prostor.
V přirozeném systému by dražba pod 
dojmem nabytých zkušeností mohla 
probíhat takto:

Západ Sever Východ Jih
  1♥ pas
1♠ pas 2♣ pas
2♦*) pas 2♥ pas
3♥ pas 3♠ pas
3 BT pas 4♣ pas
4 BT pas 5♥ pas
6♥ pas pas pas

Pomocí čtvrté barvy 2• získá odpoví-
dající potřebnou informaci o vyloučení 
károvém a minimálním listu zahajite-
le. Potvrzením srdcového fi tu a řadou 
cue -bidů může bez problémů dražit srd-
cový slem.

Závěrem můžeme shrnout důležité 
informace. Splinter se používá s ohra-
ničenou sílou, protože zabírá licitační 
prostor. Odpovídající pak plně podléhá 
rozhodnutí partnera o osudu závazku. 
Se silnějšími listy přebírá odpovídající 
dražební iniciativu a získává informace 
o listu zahajitele.

♠9743
♥K9
♦AQ932
♣72

♠1086
♥107
♦KJ753
♣J83

♠A
♥A8632
♦1086
♣K1054

♠KQJ52
♥QJ54
♦-
♣AQ96

♠A
♥A8632
♦1086
♣K1054

♠KQJx
♥QJxx
♦x
♣QJxx

♠A
♥A8632
♦1086
♣K1054

♠Jxxx
♥KQxx
♦x
♣AQxx

♠xx
♥Axxxx
♦AKxx
♣Jx

♠KQJ52
♥QJ54
♦-
♣AQ96

♠Ax
♥AKxxx
♦Jxxx
♣xx

♠KQJ52
♥QJ54
♦-
♣AQ96



Strana 19Strana 18

Před rokem zemřel prakticky bez 
povšimnutí známý skotský hráč a bri-
džový novinář a spisovatel Albert 
Dormer. Mám ještě doma několik jeho 
knih, z nich některé psal spolu s Te-
rencem Reesem. V dobách, kdy jsem 
začínal hrát bridž, to byly jedny z nej-
přehlednějších knížek pro začátečníky 
a mírně pokročilé, které jsem četl.

Dormer byl korespondentem Reuters na 
mnoha mistrovstvích světa. V šedesá-
tých letech byl editorem British Bridge 
World a v devadesátých letech vedl bri-
džovou rubriku v The Times.
Za svého pobytu v USA spolupracoval 
na starších vydáních Bridžové encyk-
lopedie. Byl také skvělý hráč s velikou 
představivostí.

Zde je jedno z rozdání, které hrál Albert 
Dormer v době, kdy jsem bridž znal jen 
z detektivek Agathy Christie.

Byly to doby jednoduché dražby, a tak 
když Sever zahájil 1 BT, Dormer na 
Jihu hned zvolil konečný závazek 4♥. 
Jeho soupeř, známý hráč Adam Me-
redith, vynesl ♦A a další káro. To byl 
smrtící výnos. Po každém jiném výnosu 
hlavní hráč vytrumfuje a pak odevzdá 
po jednom zdvihu v trumfech, pikách 
a kárech.

Dormer vzal káro a zahrál trumf. Vý-
chod přidal dámu a Dormer vzal esem. 
Po srdcovém pokračování by partie 
splnit nešla, protože přijde evidentní 
kárový snap. Dormer ale vložil jemný 
mezitah. Zahrál ♣AK a snapl tref. Pak 
teprve pokračoval trumfem. Východ si 
nyní může vybrat, zda pošle snap nebo 
podehraje pik. Obojí ale nestihne.
Když Meredith při porovnání výsledků 
hlásil splněnou hru soupeřů, pokýval 
jeho týmový partner hlavou. „Nevy-
nesli jste káro.“ „Vynesli,“ odpověděl 
Meredith suše.

Zia Mahmood sice 
zatím ještě nepřijel na 
turnaj do Slavonic, ale 
zato ukázal své umění 
na turnaji Spring Nati-
onals v New Orleans. 
Zde tým Mahmood, 

Duboin, Bocchi, Madala zvítězil v hlav-
ní soutěži Vanderbild Knockout Teams.

V tomto složení se zúčastňují i dalších 
světových turnajů, například v poslední 
době atraktivního turnaje Shanghai Yeh 
Bros Cup, kde však skončili v semifi nále.

Západ Sever Východ Jih
Zia Simson Duboin Aker
   2♠
pas 3♠ kontra pas…

Zia vzhledem ke stavu her (NS v druhé, 
EW v první) krvelačně změnil pobídku 
na trestné kontra. Ještě však bude třeba 
něco vytvořit v obraně, protože se 3 BT 
nejsou žádné problémy.

A Zia tvořil. Výborně vynesl zničující 
trumf. Zdá se, že hlavní hráč je odsou-
-zen ke třem pádům a vysoké ztrátě. 
Ale i Jeff Aker zůstal na úrovni hry. 
Položeného ♠K propustil. Nyní již 
obrana nemůže v tempu dotrumfovat 
stůl. A i když Zia ještě v průběhu hry 
obětoval trumfovou fi guru za trumfnu-
tí, skončilo rozdání jen dvěma pády za 
500, což činilo proti 460 jen malý roz-
dílek.

Budoucnost Cavendishe

Jedna z nejznámějších bridžových sou-
těží světa prochází těžkým obdobím 
a její budoucnost není moc jasná. Ve 
slavných dobách se od roku 1975 turnaj 
konal v Cavendish klubu v New Yorku 
a sponzoroval jej John Roberts, mimo-
chodem i sponzor hudebního festivalu

Albert 
Dormer
Tomáš Fořt ♠QJ

♥J106
♦KQ74
♣AK53

♠A76
♥A9874
♦963
♣94

♠1042
♥KQ
♦J1095
♣Q1072

♠K9853
♥532
♦A2
♣J86

Zia v akci
Tomáš Fořt

Krátce
Tomáš Fořt

♠983
♥Q107652
♦4
♣A102

♠AJ10654
♥-
♦1062
♣9754

♠K
♥AJ83
♦KJ9853
♣Q2

♠Q73
♥K94
♦AQ7
♣KJ82



Strana 20

Woodstock v roce 1969. Ale když v roce 
1991 newyorský klub skončil pro nedo-
statek členstva (zdá se, že ani Americe 
se nevyhýbají podobné problémy, jaké 
máme u nás), přesunul se turnaj v roce 
1997 do Las Vegas a posléze v roce 2012 
do Evropy do Monaka. Ale ani zde není 
jeho další budoucnost růžová. I když se 
v turnaji objevuje mnoho slavných jmen, 
hrají většinou v nestandardních dvojicích. 
Na posledním turnaji v roce 2014 se tak 
stalo, že sice přijeli jednotlivci, ale nezú-
častnil se ani jeden kompletní pár z USA, 
Jižní Ameriky, Asie a Austrálie.

Loňský Cavendish proběhl počátkem 
září 2014. V týmech zvítězili M. Bessis – 
T. Besis, Eidi – Vroustis a v párech Buras 
– Narkiewicz.

Bridž a Olympiáda
Po proběhlých jednáních s mezinárod ním 
Olympijským výborem se zdá nepravdě-
podobné, že by se bridž stal v brzké době 
olympijským sportem.

Další bridžový skandál na obzoru
Indická bridžová federace diskvalifi kova-
la vítězný tým z květnové kvalifi kace na 
Bermuda Bowl. Podrobnosti zatím nejsou 
známé, ale jisté je, že se kvalifi kace bude 
opakovat.

Německý pohár
Vítězem německého poháru 2015 ko-
naného v Berlíně se stal tým Piekarek 
– Jagniewski, Schwerdt – Linde.

• Když jsme na Rokytnici připravo-
vali tašky s kartami, bidding -boxy, 
míchačkou, počítačem, tiskárnou, pa-
píry a spoustou dalších věcí, ptal se 
mě Honza Meduna, jaké máme auto, 
že to vše uvezeme. „Červené,“ odpo-
věděla jsem automaticky.

• „Já se zlepšuji tak, že po každém 
turnaji večer přemýšlím o chybách, 
kterých jsem se v něm dopustil,“ vy-
světluje hráč. „A kdy spíš?“ diví se 
jeho partner.

• Henry Ford říkal: „Kdokoliv se pře-
stane učit je starý, ať je mu osmnáct 
nebo osmdesát. A kdokoliv se stále 
učí, zůstává mladý.“

• Když jsem učila v kurzu Bathské za-
hrání, měli hráči za úkol poznat, že 
přihozená ♠7 je „malá“ a tedy nega-
tivní a nepokračovat.

 

Ale vždy se sedmička jevila jako vel-
ká a hráči v barvě pokračovali. Až 
jednou hráčka změnila barvu. „Jak 
jste přišla na to, že nemáte pokračo-
vat?“ „Já jsem na kurzu již podruhé,“ 
odpověděla mi.

• „Proč se vždycky při čtení bridžo vých 
knih tak usmíváš?“ „Líbí se mi, že ten 
hloupý Jih nikdy neví, co má dělat.“

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 12. 10. 2015 v 1000

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

Kurzy bridže pro začátečníky i pokročilé

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

♦ Hrajete rádi karty? Baví Vás mariáš, whist, žolí-
ky, 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 zá-
bavy 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 ho-
dina je nezávazně zdarma, abyste nemuseli platit, 
pokud ještě nevíte, do čeho jdete. Kdo přijde na dal-
ší 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 procvi-
čuje při hře to, co jsme se naučili. V ceně kurzu je 
učebnice, podle které se budeme učit a členský pří-
spěvek do Českého bridžového svazu na tento rok.
♣ Ještě váháte? Přijďte se nezávazně podívat.

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

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.

Odposlechnuto
Eva Fořtová

♠543

♠AJ6
♠987♠KQ102



Seniorský dotovaný zájezd

podmínkou je, aby alespoň polo-
vina skupiny byla 55+

Hotel
Almunecar Playa and Spa

se nachází v centru letoviska Al-
munecar, pouhých 30 me trů od 
písčité pláže. V bez prostřední 
blízkosti hotelu je mnoho restau-
rací, barů, ob chodů, historické 
centrum je vzdálené pár minut 
chůze. V hotelu jsou dva ven-
kovní bazény, venkovní teplá 
velká jacuzzi, lehátka a sluneční-
ky u bazénu.
Stravování: polopenze

Andalusie s bridžem

Termín – září 2015

24. 9. –1. 10. 2015 14.490 Kč

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

. . / / 14/ .

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, . . /


