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Za koupáním na
Kanárské ostrovy
Grand Canaria
All inclusive Hotel ****
PARADISE VALLE TAURITO
Tento nový pětipatrový hotel nabízí
recepci, 132 pokojů, vstupní halu,
internetový terminál, restauraci,
2 bary i dětský 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 bazén s cirkulačním okruhem 52 m2, jacuzzi, sauna, parní
lázeň, masáže, kosmetika a další).
Tým animátorů připravuje program pro děti i dospělé.
Program all inclusive zahrnuje
plnou penzi a lehké občerstvení,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby během dne.

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

Pojištění standard – dítě

245 Kč

Jednolůžkový pokoj

3.500 Kč

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

Velkolepě jsme oslavili „10 let bridžových výjezdů s Evičkou“. Přípravy
byly náročné, telefony byly rozžhavené, časté a dlouhé. Připravit tak bohatý program pro tolik osob, určitě není
jednoduché. Ještě nikdy nás tolik nebylo. Vzpomínám na výrok jedné „nebridžistky“ – napsala: „Eva působí na
prima lidi jako mucholapka a táhnou
se za ní, jako myš za kouskem špeku“.
Měla pravdu, jsou to opravdu prima lidi
s úžasným koníčkem: „BRIDŽEM“.
Nebylo to lehké, ale Evička vše zvládla v klidu a s úsměvem. Nějaký ten zádrhel se také objevil, ale vše se vyřešilo
ke všeobecné spokojenosti. Nebyla na
vše sama, byla obklopena pomocníky
s organizačními schopnostmi. Řízením bridžových turnajů pověřila Jardu
Benáka, který si vedl výborně. Také to
neměl lehké, udržet správný chod turnaje a tišit hlučnost „60 upovídaných
hráčů“. Nesmím opomenout zmínit oblíbence VŠECH, je to taková šedá eminence, muž z velkým „T“, zvládá vše
bez problémů, taktně a diplomaticky
vyřeší každý problém to je velká opora.
Turnaje byly rozmanité, každý den
dva, ráno a večer, bojovalo se o poháry, diplomy, peněžní výhry a každý
den o nejlepšího hráče. Na odpočinek
nebylo mnoho času. Helča a Martin báječně připravili sportovní utkání v ping

pongu, šipkách a pétanque. Všechny tři
doplňkové sporty k bridži se těšily velkému úspěchu. Účastníci tvrdě bojovali
o prvenství a byli podporováni řadou fanoušků. Milovníci šplouchající vody si
dvě odpoledne užívali relaxace ve vířivce, se sklenkou šampáňa, tak jak to má
být a tak to také bylo. Bridžové turnaje
začínaly přesně, stoly byly připravené,
večer každý hráč měl na svém místě přichystaný malý pamlsek, i zde se ochotně o přípravu postarali pomocníci, aby
to šlo rychle a nevzniklo zpoždění, taková vzorná pomocnička byla Marcela,
pomáhala, kde bylo třeba, ale byli i další, všem patří dík. Dny nekončily vložením karet do krabiček, pro ty prima
lidi, kteří se zde sešli, nastala třetí etapa
dne. Programu se ujali mistři hudebních
nástrojů: Helča, Michal, Zdenek a Zuzanka (všimli jste si, jdou podle abecedy, žádného nepreferuji), kteří ovládají
kytaru, banjo a ukulele, hráli a my zpívali a zpívali, někdy i tančili. Všem nám
bylo krásně pod širým nebem za svitu
měsíce a hvězd obklopeni tmavým lesem. Někdy téměř do východu červené koule na obloze. Na spánek mnoho
času nezbývalo, ale nikomu to nevadilo.
Byl to týden naplněný soutěžením, pohodou a gastronomickým uspokojením
mlsných jazýčků. Za zmínku stojí také
vstřícnost a ochota personálu, odpočinek v pohodlných pokojích a to vše
uprostřed nádherné přírody.
Všichni máme na co vzpomínat, bylo to
skvělé a těšíme se na další výjezdové setkání u zeleného stolu. Kde? Na Slapech.

Bližší informace a přihlášky:
Eva Fořtová,

eva@fort.cz,

603 596 748,

.

.

/
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My účastníci výjezdů si budeme užívat
léta, ale ta „naše milá režisérka“ má již
plnou hlavu dalšího výjezdu na Slapy.
Nejvíce starostí je se Silvestrem, jak to
bude s Orlíkem, když ne, tak kam a za
kolik. Všude chtějí více, není to jednoduché, doufejme, že vše dopadne ke
všeobecné spokojenosti.

To jsem ještě
neviděl
Tomáš Fořt
Na prosincovém poháru šampionů
přišlo v zápase francouzského vítěze
národní ligy proti Italům následující
rozdání.
♠QJ8642
♥K7542
♦♣72
♠A953
♠10
♥J109
♥Q
♦AKJ92
♦Q107
♣K
♣QJ1098653
♠K7
♥A863
♦86543
♣A4
Západ
Sever
T. Bessis Bianchedi
pas
kontra
4♠

Východ Jih
M. Bessis Duboin
pas
1♣
5♣
pas…

Duboin vynesl ♥A, po kterém přišel
na kárové pokračování a porazil tak
5♣. Na druhém stole však pro Madalu
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s Bocchim přišly předčasné vánoce.
Západ
Madala
5♣
kontra

Sever
Cronier
pas
5♦
rekontra

Východ
Bocchi
3♣
pas
pas…

Jih
Zaleski
pas
pas

5♦ by bylo velice pěknou hláškou, vedoucí k srdcovému závazku, který by
šel při drobné chybě obrany i splnit. Jen
kdyby si partner správně vyložil následné rekontra.
Bocchi vynesl ♣Q. Cronier, který nepředpokládal rozlohu 8-1, propustil
a Madala vzal singl ♣K. Pak však neuvěřil, že všechny tři zbývající trumfy
má partner a jednou trumfnul. Tím se
připravil o jeden zdvih a porazil tak
závazek jen za 3400 a 23 IMP. Kdyby
obrana získala zdvihy na všechny své
trumfy, mohlo to být za 4000 a maximálních 24 IMP.
Francouzi prohráli zápas o 16 IMP, takže vše, co potřebovali k vítězství, bylo
nechat soupeře v klidu spadnout z 5♣.
Italská G.S.Allegra nakonec zvítězila
v celém poháru, když ve ﬁnále porazila
německé Bamberger Reiter. Třetí skončil dánský mistr, který v boji o bronz
porazil právě Zaleského. Pro Italy to
bylo čtvrté pohárové vítězství v řadě
a celkem jedenácté z třinácti konání
této soutěže, ve které bojují vítězové
národních lig deseti nejlepších států Evropy, plus domácí družstvo a poslední
vítěz.

Otevřené ME
2015
Tomáš Fořt

Koncem června ve vzdáleném norském
Tromsø proběhlo otevřené mistrovství
Evropy. Místo konání leží až za polárním kruhem a je pro nás dosti exotické.
Podrobněji nám o současném Tromsø
jistě budou vyprávět mladí čeští hráči,
kteří se zde v druhé polovině letošního července zúčastní juniorského mistrovsví Evropy.

Litoval jsem, že jsem se tentokrát nezúčastnil, protože se šířily zvěsti, že
členové novinářské asociace IPBA, jejímž jsem členem, a kteří vždy na mistrovství pořádají výlet do okolí, tentokrát poletí helikoptérou přes nedaleký
severní pól. Ostatně z Tromsø startoval
i Amundsen na své poslední záchranné
cestě na pomoc Nobileho výpravě.

Myslel jsem, že dnes již na jeho ulicích
nechodí Eskymáci, ani za výklady nejsou čerstvé mroží hlavy, jak psal Karel
Čapek ve své Cestě na sever. Ale kdo
ví. V každém případě vycpané lední
medvědy, o kterých také psal, zde naleznete ještě dnes. Jednoho z nich se
pokouší krmit šéf bridžového tiskového
střediska Jan Swaan.

První týden se podle zvyku pořádaly
mixové soutěže a v druhém týdnu se
hrály soutěže v kategoriích open, ženy
a senioři. Úvodní soutěže mixových
týmů se zúčastnilo 87 týmů především
z Evropy, ale také z Austrálie, Nového
Zélandu, Jihoafrické republiky, Číny
nebo Japonska. Silné zastoupení měly
také USA, kterým se ale na letošním
otevřením ME příliš nedařilo. Postoupit
ve švýcarské soutěži mezi 16 nejlepších,
kteří bojovali v následném KO, nebylo
snadné, a tak před branami zůstali například Helgemo, Mahaffey, Sandborn,
Auken a mnozí další slavní.
Poučná rozdání se objevovala již od počátku kvaliﬁkace. V tom následujícím
Francouz Multon z týmu Zimmermann
bránil ze Západu 4♥ po trefovém výnosu.
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♠9
♥A1087
♦Q94
♣87532

♠J2
♥KQ963
♦AK
♣J964

♠AKQ43
♥J52
♦10763
♣A

♠108765
♥4
♦J852
♣KQ10

Hlavní hráč vzal, zahrál srdce do krále
a další srdce do kluka. Multon propustil!
Hlavní hráč se nyní bojí potřetí trumfnout, protože hrozí ztráta ještě tří trefů.
Ve snaze odhodit trefy, zahrál piky, ale
Multon druhé kolo snapl, esem dotrumfoval a odehrál dva trefové zdvihy.
Už v prvním kole KO se odehrálo drama, když jeden s favoritů, mezinárodní
tým Full House, remizoval s domácím
outsiderem. Následoval „penaltový rozstřel“ na jedno rozdání: Kdo získá první
IMP, postupuje.

♠J654
♥1085
♦107
♣KQJ2
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♠A2
♥AQJ9
♦AK2
♣853

♠Q1098
♥74
♦QJ843
♣A9

Hned v prvním rozdání Norové vydražili 6♦ na impas, zatímco favorité se
zastavili na 3 BT. Impas neseděl a Full
House postoupil do čtvrtﬁnále a posléze
došel až k bronzové medaili. Tentokrát
tedy rozhodla náhoda a ne bridžové
umění. Pro zajímavost: rekordní zaznamenaný penaltový rozstřel (ve fotbale)
se odehrál v roce 2005 v Namibijském
poháru a trval celých 48 kol.

Zlato získali jedni z favoritů, francouzská dvojice Willard – Cronier.

Mixové zlato získal mezinárodní tým
WHITE HOUSE: Meike Wortel, Jacco Hop, Ton Bakkeren (všichni NED)
a Christina Lund Madsen (DEN).

V kategorii seniorů se zúčastnilo 14
družstev a zlato získal švédský tým
TAKE: Leif Trapp, Gunnar Elmroth,
Kent Karlsson a Kalle Aldeborg.
Za ženy hrálo 20 družstev a zde zlato
ve ﬁnále proti Číně vybojovaly za americko holandský tým BAKER: Karen
McCallum, Lynn Baker, Marion Michielsen a Meike Wortel.
Kategorie open byla naopak silně obsazena. Ze 102 družstev po kvaliﬁkaci
postoupilo nejlepších 16 do K.O. Za
Holandsko hrála tři družstva, pojmenovaná podle národních barev. Mezi
posledních 16 postoupila dvě z nich,
ORANGE WHITE a ORANGE RED.
RED nás zajímalo nejvíce, protože
v něm hrála původem česká účastnice
Magda Tichá. Bohužel však v osmiﬁnále ze soutěže vypadli. Postoupili však
velice daleko a tak jde o Magdin další

Posledně jmenovaná navíc získala od
dánského prince (manžela královny)
vyznamenání za zvýšení kulturního
a společenského povědomí o Dánsku.

♠K73
♥K632
♦96
♣10764
Následovala soutěž mixových párů,
které se zúčastnilo 208 dvojic. Do semiﬁnále A jich po kvaliﬁkacích postoupilo
80 a následně do ﬁnále A nejlepších 52.

1. Willard – Cronier
FRA 56,66%
2. Langeland – Helgemo NOR 54,90%
3. Gromova – Gromov RUS 54,39%
Následovaly hlavní soutěže open, seniorů a žen. Ženy a senioři hrají na
otevřeném ME družstva i páry spíše
jen z tradice a účast je tak 5x menší
než v open nebo mixech. Rád ale jejich
zápasy sleduji na BBO, protože zápasy
bývají často dramatičtější a dražební
sledy přirozenější a pro diváka přehlednější.

velký úspěch. Ostatně do K.O. se nedostaly ani takové týmy jako MONACO,
CAYNE, MAZURKIEWICZ, MAHAFFEY, GORDON, nebo VENTIN.
Nakonec evropské zlato získali
ORANGE WHITE: B. Drijver, D. Molenar, B. Nab, T. Verbeek, A. Maas
(cpt), T. Bakkeren (coach).
Evropské mistrovství pak vyvrcholilo
soutěžemi párů. Z 42 seniorských párů
medaile získali Němci Bernhard Sträter
– Ulrich Kratz. Z 45 ženských párů se
umístili na prvním místě mladé Švédky
Sandra Rimstedt – Emma Sjöberg.
Z 210 párů v open kategorii prošlo kvaliﬁkacemi a semiﬁnálem do ﬁnále A 52
dvojic a zde 10 kol určilo medailisty.
První se umístil francouzský pár, druzí
Švédi a třetí kombinovaná americko-dánská dvojice:
1. T. Bessis – F. Volcker
56,65%
2. A. Morath – B-E. Efraimsson 56.43%
3. Ch. Willenken – D. Bilde
55.39%
Ritmeijer – Tichá do ﬁnále A nakonec
nepostoupili a ve ﬁnále B skončili na
28. místě s 52,66%.
Ve ﬁnále hrály dvojice proti všem
ostatním účastníkům dvě krabice, tedy
celkem 102 krabic. Běžné kolo se hrálo
po 10 krabicích, ale poslední kolo muselo mít krabic 12. A ta poslední z nich
byla velice zajímavá.
Reshef – Ginossar předvedli učebnicovou dražbu. Vše se dobře dělilo tak
s velkým slemem nebyl problém
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Rozdání 12, rozdával W, NS v druhé.
♠Q8765
♥J32
♦K65
♣93
♠♠KJ9432
♥AKQ109
♥854
♦A98
♦♣AJ1062
♣KQ87
♠A10
♥76
♦QJ107432
♣54
Západ
Sever
Východ
Reshef Hoftaniska Ginossar
1♥
pas
1♠
3♣
pas
4♣
pas
7♣
5♠

Jih
Helgemo
pas
pas
pas…

Závazek přinesl 64%. Více se dalo získat
za 7♥, které navíc někteří soupeři výnosově kontrovali. A tři páry si dokonce
daly rekontra a splnili za 2240 a získali
tak 96% topu. To se stalo i v následující
dražbě po zahájení silným trefem.
Západ
Piekarek
1♣
2♥
4♠
7♥
rekontra

Sever
King
Pas
Pas
Pas
Pas
pas…

Východ Jih
Smirnov McIntosh
1♠
pas
4♦
pas
5♠
pas
pas
kontra

4♦ byl splinter, 4♠ dotaz na esa a 5♠
ukazovalo károvou šikenu, ale žádné
eso. Kontra evidentně žádalo pikový
výnos, takže rekontra bylo bezpečné.
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Yeh Bros Cup
Tomáš Fořt

Čína roste neuvěřitelně ve všech oblastech a bridž není výjimkou. Jeden
z letošních nejlépe obsazených turnajů
týmů proběhl na jaře v Shanghai a nazývá se podle svého sponzora pana
Chen Yeh a jeho rodiny.
Po kvaliﬁkační části se postupovalo
16 z 28 družstev do ﬁnálových K.O.
Byla zde ale jedna výjimka. Tým Yeh
měl postup zaručený, i kdyby skončil
na jakémkoliv nepostupovém místě.
Vzhledem k tomu, že pan Yeh mimo jiného podpořil turnaj 250 000 $ na ceny,
byl tento bod odhlasován účastníky
radostně a jednohlasně. Toto ustanovení nakonec nebylo nutné, protože tým
Yeh, s dánskou posilou Lars Blakset –
Morten Bilde, skončil v kvaliﬁkaci na
postupovém 7. místě.
Mezi čtyři ﬁnálová družstva se dostalo Polsko, Itálie a dvě čínská družstva
Čína Open a Red Bull Čína. To poslední však bylo posíleno holandskou
dvojicí De Wijs – Muller. Tato dvojice
ale standardně hraje čínskou ligu. Účast
Číňanů ve ﬁnále je ukázkou obrovské
síly čínského bridže, protože u většiny
z ostatních 28 účastníků, včetně silných

amerických družstev, bych se nijak
nedivil, kdyby vyhráli například na otevřených mistrovstvích světa.
Nakonec zvítězilo čistě čínské družstvo
Čína Open, druzí byli Red Bull a třetí
Polsko (Mazurkiewicz, Buras, Jasem,
Kalita, Narkiewicz, Nowosadski). Až
čtvrtá skončila Itálie (Bocchi, Duboin,
Lauria, Madala, Versace, Sementa).
V kvaliﬁkaci ukázala zuby rodina Hackettů.

♠1085
♥Q853
♦Q2
♣7432

♠QJ6
♥J10
♦K1095
♣AQ85

♠AK974
♥962
♦876
♣K10

♠32
♥AK74
♦AJ43
♣J96
Na obou stolech probíhala dražba stejně. Po silném zvýšení kár nabídnul
Jih srdce a Sever se zádrží v pikách
i trefech dražil 3BT.
Západ
Sever Východ Jih
Tanaka Paul H. Yokoi
Hanlon
Jason H. Ino
Justin H. Teramoto
1♦
pas
2♦
Pas
2♥
pas
3 BT
pas…
Na obou stolech vynesla obrana ♠7
a celý zdvih proběhl ♠ 7, 2, 10, Q. Na

obou stolech pak hlavní hráč uhodnul
♦Q a odehrál čtyři kola kár.
Na prvním stole Východ odhodil srdce
a Západ srdce a tref. Otec Hackett přečetl situaci bezchybně. Odehrál ♥ AK
a se stolu vynesl ♠3. Pak jen pokryl kartu Západu. Východ po odehrání piků
musel darovat poslední dva zdvihy výnosem od ♣K.
V druhé místnosti na Východě bránil Justin Hackett, a jaký otec, takový
syn. Justin však odhodil na čtvrté kolo
kár místo „nepotřebného“ srdce ♣10.
A když se pak stejně jako na prvním
stole dostal na piky do nuceného výnosu, mohl odejít posledním srdcem
a porazit tak závazek.
Západ mohl závazek porazit zcela regulérně, kdyby hned v prvním zdvihu
dopočítal, že hlavní hráč má právě dvě
pikové ﬁgury vyšší než vynesená ♠7
a do prvního zdvihu přidal malý pik.
Pak by nucený výnos v pikách nebyl
možný.
Ale i v dalších zápasech IMP body měnily majitele rychlostí světla.
♠65
♥643
♦832
♣J10874
♠AJ4
♠K1098
♥875
♥AKQJ92
♦AJ6
♦75
♣KQ63
♣A
♠Q732
♥10
♦KQ1094
♣852
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V zápase Polsko – Pertamina Indonésie na obou stolech zahájil Západ 1 BT
a Východ použil transfer 2♦, který Jih
výnosově kontroval. Západ ukázal přijmutím transferu třílistou podporu. Na
obou stolech se Východ zeptal na klíčové ﬁgury a dražba skončila v 7♥.
Sever poslechl a vynesl káro. Polský
hlavní hráč Kalita zahrál technicky
bezchybně. Vzal káro esem, odehrál
jen jedno kolo trumfů, pak odblokoval trefové eso, přešel do ruky druhým
trumfem a na dva trefy odhodil káro
a pik. Nyní odehrál všechny trumfy, na
které zahodil malé káro a ♠J. Slem je již
vlastně splněný. Na poslední srdce jsou
oba soupeři ve dvojitém skvízu, bez
ohledu na to, kdo má ♠Q. Pokud by měl
♠Q Sever, je v piko-trefovém, zatímco
Jih jev piko-károvém skvízu.
Moc pěkné, ale chladná technika není
vše a karty nejsou skleněné. Asbi na
Jihu bez jakéhokoliv zaváhání včas zahodil dva piky a Kalita náhle nevěděl,
zda funguje skvíz, nebo zda prostě jen
sedí impas. Nakonec nedocenil soupeře, zahrál pikový impas a spadl.
Naopak Karwur zvolil praktičtější sehrávku. Napřed odehrál všechna srdce,
na která Sever zahodil kára a Jih trefy.
Nyní je vidět, kdo drží kára a kdo trefy,
takže je jisté, že dvojitý skvíz funguje.
20 IMP změnilo majitele. Kdyby ale
Buras na Jihu neodhodil trefy, nebyla
by situace také vůbec jasná.
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Ve ﬁnále se bojovalo nejen o IMP, ale
také o dolary. První cena byla 150 000 $
a druhá cena jen 36 000 $. Dvě krabice
před koncem bylo těch 114 000 $, o které se hrálo ve vlastnictví Čína Open,
která vedla nad Red Bull o 8.5 IMP.

♠1093
♥108643
♦J10
♣A72

♠AQJ6
♥A95
♦Q85
♣KJ8

♠8742
♥K
♦K9762
♣Q95

Mar Menor
Eva Fořtová

♠K5
♥QJ72
♦A43
♣10643

V zavřené místnosti si dvojice Li – Hu
zvolila 3 BT ze Severu. Muller vynesl ♥Q a pokračoval v barvě poté, co
se dostal do zdvihu na ♠K. To zajistilo
družstvu Red Bull 100 bodů za 2 pády.
V otevřené vydražili Lu – Liu také ze
Severu méně vědecké 4♠. Pokud by je
Lu splnil, Red Bull by zvítězili. Kárový výnos nebo tref do esa a káro zpět
by závazek károvým snapem porazil,
ale Východ vynesl ♥Q. Po nezdařeném
pikovém impasu přešla obrana na trefy. Hlavní hráč dotrumfoval a zahrál ze
stolu káro do dámy. Západ přidal kluka a Východ hbitě propustil. Tím vzal
Severu reálnou možnost uhodnout károvou pozici, a tak závazek také spadl
a 150 000 $ zůstalo Číně Open.

Tentokrát jsme na jaře vyrazili do zatím nepříliš známé destinace – La
Manga Mar Menor ve španělské provincii Murcia. Hotely leží na úzkém
poloostrově, dlouhém asi 15 km, z jedné strany obklopeném Středozemním
mořem a z druhé strany španělským
„Mrtvým mořem“ Mar Menor. Mar Menor je velice slané a také vždy o několik
stupňů teplejší než moře Středozemní.
Obě moře byla teploučká – Středozemní moře mělo kolem 26 °C a Mar Menor
dokonce až 32 °C. Hotel Los Delﬁnes
je příjemný, pokoje s balkonem a vždy
s výhledem alespoň na jedno z moří.
Protože se zájezd uskutečnil těsně před
sezonou, byl v hotelu a na plážích klid
a pohoda. Kromě koupání, sluníčka,
procházek, výhodných nákupů a večerního bridže jsme si také u bazénu každý
den v podvečer poslechli Tomášovu
přednášku na bridžová témata z dražby
i sehrávky.

Pondělí večer, 11 dvojic
1. Roninová, Ronin
2. Kloudová, Sochorová
3. Horňáková, Šikra
4. Prášilová, Prášil
5. Bendáková, Bosáková

71,25%
57,03%
56,09%
52,50%
50,97%

Úterý večer, 10 dvojic
1. Neševová, Nešev
1. Roninová, Ronin
3. Pavlovská, Pavlovský
4. Prášilová, Prášil
5. Přerovský, Poláčková

59,77%
59,77%
59,51%
55,86%
50,00%

Středa večer, 10 dvojic
1. Pavlovská, Pavlovský
2. Horňáková, Šikra
3. Roninová, Ronin
4. Bendáková, Bosáková
5. Rosolová, Nešev

61,98%
59,90%
57,29%
56,25%
55,21%
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Čtvrtek večer, 11 dvojic
1. Pavlovská, Pavlovský
2. Bosáková, Fořtová
3. Fořt, Nešev
4. Prášilová, Prášil
5. Sochorová, Ronin
5. Poláčková, Přerovský

69,38%
67,50%
65,00%
58,13%
47,50%
47,50%

Pondělí večer, 14 dvojic
1. Ludvík, Meduna
2. Ronin, Gucklerová
3. Petrovský, Fořt
4. Coňková, Laštovička
5. Suková, Rosolová

65,15%
63,64%
59,47%
55,30%
53,79%

Pátek večer, 9 dvojic
1. Pavlovská, Pavlovský
2. Roninová, Sochorová
3. Prášilová, Prášil
3. Poláčková, Neševová
5. Kloudová, Ronin
5. Bosáková, Horňáková

68,25%
59,03%
51,59%
51,59%
46,03%
46,03%

Sobota večer, 12 dvojic
1. Sochorová, Kloudová
2. Bosáková, Šikra
3. Ronin, Roninová
4. Pavlovská, Pavlovský
5. Prassová, Vojtíšková

64,58%
61,04%
58,00%
55,63%
52,71%

Úterý večer, 13 dvojic
1. Petrovská, Fořt
2. Coňková, Laštovička
3. Kordinová, Damsová
4. Petrovský, Tomčíková
5. Dvořáková, Kaňková

64,55%
57,50%
56,82%
56,50%
53,50%

66,93%
58,46%
57,55%
52,86%
49,35%

Středa večer, 14 dvojic
1. Petrovská, Laštovička
2. Roninová, Meduna
3. Fišer, Vacek
4. Dvořáková, Ronin
5. Věrtelářová, Fišerová

72,35%
62,88%
59,09%
56,44%
52,27%

Neděle večer, 10 dvojic
1. Roninová, Ronin
2. Bosáková, Fořt
3. Pavlovská, Pavlovský
4. Horňáková, Šikra
5. Rosolová, Fořtová
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Čtvrtek večer, 14 dvojic
1. Gucklerová, Tomčíková
1. Jireš, Fořt
3. Roninová, Meduna
4. Fišer, Věrtelářová
5. Coňková, Ronin

65,15%
65,15%
59,85%
54,17%
52,65%

Pátek večer, 15 dvojic
1. Petrovský, Fořt
2. Petrovská, Tomčíková
3. Roninová, Fišer
4. Fišerová, Věrtelářová
5. Gucklerová, Ludvík

67,42%
64,17%
58,75%
57,08%
54,58%

Sobota večer, 14 dvojic
1. Jireš, Laštovička
2. Petrovská, Fořt
3. Petrovský, Tomčíková
4. Farkašová, Ludvík
5. Vacek, Meduna

66,67%
63,64%
62,88%
60,98%
54,55%

Neděle večer, 13 dvojic
1. Fořt, Petrovský
2. Ludvík, Meduna
3. Dvořáková, Kaňková
4. Gucklerová, Petrovská
5. Bihelerová, Prášilová

62,18%
57,60%
53,73%
53,20%
51,40%

Kromě zajímavých výletů jsme stihli
i nákupy v místních krámcích a na trhu.

Pořadí nejlepších hráčů:
1. Roninová Renáta
2. Fořt Tomáš
3. Ronin Michal
4. Pavlovská Yvona
Pavlovský Tomáš
6. Petrovská Alena
7. Petrovský Mario
8. Meduna Jan
9. Laštovička Zdeněk
10. Ludvík Bohumil

238
235
209
145
145
141
132
130
121
105

Protože je tato destinace velmi příjemná, služby jsou na dobré úrovni a cena
zájezdu je příznivá, mám v příštím roce
v plánu tento zájezd zopakovat. A to
v termínu, kdy se v nedalekém hotelu
La Galua koná bridžový festival. Kdo
bude mít zájem, může si kromě našich
turnajíků v hotelu zahrát i festivalové
soutěže o ceny se španělskými i zahraničními hráči.
Termín zájezdu pro příští rok bude
15. – 22. 5.2016.

Kompletní výsledky všech turnajů, highscorer a fotograﬁe z hraní, z hotelu
i z výletů jsou na internetu:
://

.

.

/E /
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Kořenov
Eva Fořtová

Letošní týden v Kořenově byl výjimečný. Slavili jsme deset let od prvního
výjezdu na Malé skále. Zúčastnilo se
celkem 82 účastníků, z toho 75 hráčů.
Kromě bridže jsme měli další sportovní
aktivity – pořádali jsme turnaje v šipkách, ping-pongu, petanque. Všechny
tyto turnaje nám skvěle zorganizovali
a řídili Helča a Martin Maršíkovi. Za
všechny turnaje – bridžové i další –
byly uděleny ceny, poháry a trofeje. Pro
účastníky byly každý večer připraveny
dárečky – čokolády, tyčinky, lahvičky
vína. Každý den byl slavnostně vyhlášen nejlepší hráč dne, který obdržel
diplom a láhev sektu. Večery po turnajích jsme si dopřávali pohody na terase
v krásné přírodě, koukali do lesa a zpívali s kytarou, banjem a ukulele. Další
možností odpočinku byla vířivka se
sklenkou sektu. Uprostřed týdne jsme
si užili večírek se skvěle připraveným
grilováním a spoustou jídla i pití.
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Sobota večer, 29 dvojic, barometr, memoriál Honzy Čecha
1. Maršíková – Maršík
64.9%
2. Bečka – Gucklerová
63.6%
3. Kotěšovcová – Ochvat
58.4%
4. Picková – Pick
57.7%
5. Sochorová – Volhejnová
57.1%
Neděle, jackpot 1, 29 dvojic
1. Fábry – Vlach
65.6%
2. Orel – Vacek
64.6%
3. Volhejnová – Meduna
64.4%
4. Fořt – Literák
64.4%
5. Králíková – Králík
61.1%
IMP – neděle večer, 30 dvojic
1. Literák – Fořt
+75 IMP
2. Benák – Kafka
+43 IMP
3. Kotěšovcová – Ochvat
+42 IMP
4. Picmausová – Picmaus
+35 IMP
5. Coňková – Laštovička
+23 IMP
Pondělí, jackpot 2, 26 dvojic
1. Picmaus – Ludvík
67.3%
2. Rovinská – Petrovská
65.0%
3. Kopecký – Parduba
63.0%
4. Demlová – Krausová
61.4%
5. Orel – Coňková
60.7%
Pondělí, blesk družstev, 15 týmů
1. Gucklerová, Bečka, Coňková, Laštovička
2. Orel, Gerychová, Parduba, Pardubová
3. Petrovský, Fořt, Petrovská, Tomčíková
4. Picmausovi, Dohnálkovi
5. Demlová, Krausová, Ludvík, Meduna
Úterý dopoledne, jackpot 3, 29 dvojic
1. Volhejnová – Ludvík
65.2%
2. Literák – Fořtová
63.2%
3. Demlová – Krausová
62.7%
4. Talpa – Pick
62.1%
5. Rovinská – Fořt
57.8%

Středa odpoledne, guláš, 22 dvojic
1. Literák – Fořt
61.4%
2. Laštovička – Coňková
60.9%
3. Kloudová – Tomanová
59.3%
4. Pardubová – Parduba
57.7%
5. Gerychová – Bečka
57.0%

Medailisté v individuálu
Úterý večer, individuál, 52 hráčů
1. Picmaus
61.70 %
2. Ludvík
61.06 %
3. Neševová
58.01 %
4. Dvořáková J.
57.69 %
5. Mödritzer
55.93 %
6. Ochvat
55.77 %
7. Literák
55.61 %
8. Pick
55.45 %
9. Rovinská
55.13 %
10. Tomčíková
54.97 %
Středa, jackpot 4, 29 dvojic
1. Fořt – Meduna
2. Picmausová – Picmaus
3. Maršík – Petrovský
4. Maršíková – Ludvík
5. Demlová – Krausová

63.8%
63.3%
61.2%
59.8%
58.5%

Čtvrtek, jackpot 5, 28 dvojic
1. Benák – Kafka
2. Petrovský – Mödritzer
3. Fišer – Ochvat
4. Fořt – Dohnálek
5. Demlová – Krausová

67.5%
64.1%
61.8%
60.7%
60.2%

Tandemový, čtvrtek večer, 30 dvojic
1. Picmausová – Sochorová
58.6%
1. Wirthová – Mödritzer
58.6%
3. Fišer – Bečka
58.3%
4. Benák – Krebsová
57.1%
5. Kafka – Šaržíková
56.7%
Pátek dopoledne, jackpot 6, 28 dvojic
1. Benák – Kafka
66.6%
2. Tomčíková – Talpa
65.9%
3. Suková – Rovinská
64.5%
4. Bečka – Gerychová
64.5%
5. Dohnálek – Dohnálková
61.6%
Pátek, dámská volenka, 30 dvojic
1. Kotěšovcová – Ochvat
70.0%
2. Gucklerová – Bečka
64.8%
3. Ludvík – Demlová
62.3%
4. Maršíková – Maršík
59.8%
5. Mödritzer – Wirthová
59.5%
Sobota, jackpot 7, 28 dvojic
1. Maršíková – Maršík
2. Vlach – Fábry
3. Fořt – Petrovská
4. Mödritzer – Tomčíková
5. Benák – Kafka

73.6%
67.2%
64.0%
61.8%
60.3%
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Highscorery týdne se stali Zuzanka Rovinská a Tomáš Fořt a nejlepší kurzistkou
Marcela Coňková.

Pořadí nejlepších hráček:
1. Maršíková Helena
2. Rovinská Zuzana
3. Tomčíková Zdena
4. Petrovská Alena
5. Demlová Anna
6. Picmausová Olga
7. Gucklerová Kateřina
8. Krausová Anna
9. Coňková Marcela
10. Gerychová Libuše
Pořadí nejlepších hráčů:
1. Fořt Tomáš
2. Bečka Jiří
3. Benák Jaroslav
4. Literák Luboš
5. Ludvík Bohumil
6. Kafka Ondřej
7. Ochvat Lumír
8. Petrovský Mario
9. Picmaus Bohumil
10. Mödritzer Miloslav
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207
184
184
178
168
165
164
160
153
147
267
244
239
234
230
225
221
194
190
182

O zajímavé partie nebyla nouze. Nejvíce
se jich odehrávalo v guláši, individuálu
a tandemovém turnaji, ale ty jsou většinou nepublikovatelné. Následujícími
rozdáními by, myslím, nepohrdl ani bulletin z paralelně probíhajícího mistrovsví
Evropy. První je z úterního ranního párového jackpotu a druhé z blesku družstev.
Rozdání 12, NS v druhé zahajuje W.

♠K98
♥J8
♦Q1063
♣A1032

Západ
pas
pas
pas…

♠AQ1075
♥AQ
♦874
♣KQ7

♠J42
♥1092
♦J95
♣9854

Sever
1♠
kontra

♠63
♥K76543
♦AK2
♣J6

Východ Jih
2♥
pas
pas
2♠

Východ vynesl ♦A a pokračoval králem a třetím kolem. Také Západ nalezl
nejlepší obranu a vrátil ♥J. Hlavní hráč
zaimpasoval a Východ se pokusil poslat
srdcový snap. To nevyšlo, ale situace
hlavního hráče je i tak dost beznadějná. Odevzdal již čtyři zdvihy, a protože
nemá přechod na impas pikový, hrála
většina hráčů ♠A a další pik.
Chytrý Západ si však počkal na kluka
a obrana pak musela získat ještě dva
trefové zdvihy. -200 byl v párovém turnaji polibek smrti. U našeho stolu však
hlavní hráč místo ♠A zahrál ♠Q a když
obránce propustil, pokračoval ještě ♠10.
Pokud Západ zdvih nevezme, přijde
o krále, pokud vezme, zahodí hlavní
hráč tref na vysokou ♥10. Naopak -100
byl téměř top, protože se závazkem 2♥
za 110 až 140 není žádný problém. Zajímavé bylo, že podobný motiv jsem měla
na odpolední přednášce, a kdo dával
pozor, mohl získat top na tomto náhodném rozdání hned druhý den.
Rozdání 28, NS v druhé zahajuje W.
♠AK6
♥K32
♦Q95
♣AKQ8
♠109432
♠QJ8
♥104
♥9765
♦A73
♦J106
♣654
♣J103
♠75
♥AQJ8
♦K842
♣972

Jih sehrával 6 BT, do kterých Západ vynesl ♠10. Hlavní hráč odehrál ♣AK, do
kterých Východ odhodil ♣3 a ♣J. Manévr byl však trochu narušen poctivým
markováním třílistu jeho partnerem.
Jih, který viděl nekonzistentní přihazování soupeřů, správně usoudil, že měl
být ošizen a zahrál trefy shora.
Po čtyřech kolech trefů následovala
ještě tři kola srdcí a před odehráním
čtvrtého vznikla koncovka:
♠A6
♥♦Q95
♣♠94
♠QJ
♥♥♦A73
♦J106
♣♣♠7
♥A
♦K84
♣Nyní hraje Jih poslední srdce. Západ
nemůže odhodit káro, protože by hlavní
hráč zahodil pik, zahrál káro do dámy
a propustil následující kolo z obou listů.
Zahazuje tedy pik. Stůl odhazuje malé
káro a nyní je ve stejném piko-károvém
skvízu i Východ. Když zahodí pik, je
hotovo a tak zahodil káro. Ale Jih hraje
káro do dámy, pak nezapomíná odehrát
pikové eso a pokračuje dalším kárem.
Kompletní výsledky všech turnajů, highscorer a fotograﬁe z hraní, z hotelu
i z rautů jsou na internetu:
.

. /E /
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Seniorské slemy
u protinožců
Tomáš Fořt
Před Bermuda Bowl nastává řada kvaliﬁkací na toto prestižní mistrovství
světa. A jsou to nejen open, ale i ženské
a seniorské kvaliﬁkace. Zde je několik
rozdání ze seniorské kvaliﬁkace australských týmů a rozdání jsou možná
ještě zajímavější než z těch open, protože senioři hrají většinou přirozený
a odvážný bridž a nelámou si již hlavu
následky svých hlášek a zahrání. Tuto
lehkost hry mají ostatně i junioři.
Australské kvaliﬁkace se zúčastnilo 6
týmů a tak pro turnaj použili formát
velice podobný tomu, který bude letos
i na Bermuda Bowl.

♠AKQJ86
♥932
♦♣9762

♠95
♥Q74
♦QJ10864
♣J10

♠742
♥J865
♦52
♣Q543

♠103
♥AK10
♦AK973
♣AK8

Na prvním stole došlo k licitačnímu nedorozumění, když se Východ evidentně
dotazoval na kvalitu trumfů a Západ
bral zvýšení jako blok.
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Západ
3♠

Sever
pas

Východ
5♠

Jih
pas…

Na druhém stole již Východ položil po
zahájení 3♠ správný dotaz a Západ ukázal dvě z pěti ﬁgur a trumfovou dámu.
To samozřejmě skončilo na 7♠.
Na ostatních čtyřech stolech zahájil
Západ jen 1♠ a dva z nich skončili v 6
BT a dva v 7♠. Typická dražba vedoucí
k velkému slemu byla:
Západ
1♠
2♠
5♠
7♠

Sever
pas
pas
pas
pas…

Východ
2♦
4 BT
5 BT

Jih
pas
pas
pas

Západ napřed ukázal dvě z pěti klíčových ﬁgur a trumfovou dámu. A když
partner dalším dotazem potvrdil
přítomnost všech klíčových ﬁgur, s pikovým zdvihem navíc již Západ odvážil
na velký slem.
Tři ze šesti dvojic se tak ocitly v závazku 7♠, který nemá moc velké šance.
Nepřítomnost sedmého piku Západu
je citelná a tak má hlavní hráč jen 12
zdvihů. Třináctý by mohl vypracovat
při rozpadu kár 4-4 nebo při celém ♥QJ
před impasem. Pokud nepřijde srdcový
výnos, jde naštěstí obě šance zkombinovat, ale rozloha 4-1 v trumfech by náš
plán zničila. Celkem tedy asi 5%, a po
zásluze žádná z těchto šancí nevychází.
Naštěstí existuje i méně zřetelná přídavná šance na splnění, která vychází.

Kárový výnos hlavní hráč snapne a třikrát trumfne. Na třetí trumf zahodí ze
stolu tref. Pak přejde trefem na stůl
a zkusí kára. Na dvě kára zahodí srdce
a tref. Když se ukáže, že přes kára cesta nevede, odehraje ještě druhý vysoký
tref a přejde károvým snapem zpět do
ruky.

♠J
♥93
♦♣9

♠♥Q74
♦J
♣-

♠♥J86
♦♣Q

♠♥AK10
♦9
♣-

Až doposud se plán podobal tomu základnímu, a když nevyšla kára, stále
ještě zbývá dvojitý srdcový impas. Ale
kára drží Sever a zdá se, že ♣Q má Jih.
Je čas na změnu plánu. Hlavní hráč stahuje poslední trumf a oba obránci jsou
ve skvízu. Ani jeden ze tří australských
hlavních hráčů ale velký slem nesplnil.
Také v následujícím rozdání dražili
hráči na všech stolech 6 BT. Na jednom stole Sever zahájil silným BT a Jih
rovnou zvýšil na 6 BT. Na dalších pěti
stolech se stal hlavním hráčem Jih. Vynášející zde řešili výnosový problém.

♠64
♥K10832
♦Q106
♣J87

♠AQ105
♥QJ9
♦K92
♣K94

♠J732
♥65
♦8754
♣1053

♠K98
♥A74
♦AJ3
♣AQ62
Na stole, kde byl hlavním hráčem Sever, vynesl Východ ♠2 a slem tak zadal.
Hlavní hráč zaimpasoval srdce a když
se pak trefy rozpadly 3-3, nebyl již nutný kárový impas ani trefo-kárový skvíz.
Pikový výnos byl nešťastný, ale navíc
i teoreticky špatný. Proti 6 a 7 BT se má
vynášet co nejpasivněji a nejbezpečněji a toto pravidlo Východ porušil. Po
výnosu ♦8, ale i po jakémkoliv jiném,
slem nejspíš spadne.
Na ostatních pěti stolech, kde byl hlavní
hráč Jih, hráči na Západě evidentně toto
pravidlo znali, a tak všichni vynášeli
♠6. Pocit měli jistě lepší, ale výsledek
stejný. Už od dob Antiky je známo, že
osudu nelze uniknout.
Západ však může vymyslet výnos, po
kterém hlavní hráč téměř určitě spadne.
Je jasné, že Východ má tak maximálně
jeden bod. Pokud Západ vynese ♣J, je
veliká šance, že hlavní hráč u něj bude
impasovat i ♣10 a spadne.
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V třetím rozdání hráči slem nedražili,
ale alespoň 12 zdvihů uhráli.
♠J
♥4
♦KQJ10754
♣Q1072
♠A72
♠94
♥AJ9
♥Q876532
♦82
♦96
♣K8654
♣93
♠KQ108653
♥K10
♦A3
♣AJ
Dražba byla na obou ﬁnálových stolech
stejná.
Západ
1♣
pas…

Sever
3♦

Východ Jih
pas
4♠

Na prvním stole Západ správně usoudil,
že na stole bude krátkost a vynesl ♠2.
Hlavní hráč ovšem převzal kluka stolu dámou a pokračoval králem. Západ
vzal, zahrál ♥9 a pokusil se najít u partnera ♥K. A Jih měl náhle 12 zdvihů.
Na druhém stole vynesl Západ káro,
a když se dostal na zdvih ♠A, pokračoval druhým kárem. Stůl byl mrtvý! Ale
hlavní hráč se nevzdával. Zahrál ♣Q,
ale protože věděl ze zahájení, že body
má Západ, převzal jí esem. Pak dotrumfoval a odešel ♣J. Když Západ propustí
má hlavní hráč 10 zdvihů. Když vezme, musí dalším výnosem zadat desátý
zdvih. Moc pěkné, ale ztráta 2 IMP.
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Zemřel Omar
Sharif
Tomáš Fořt
V červenci letošního
roku
zemřel legendární
herec a hráč bridže Omar Sharif.
Narodil se jako
Michel Demitri
Chalhoub v egyptské Alexandrii, kde měl jeho otec
velkoobchod s dřevem. Po studiu matematiky a fyziky na káhirské univerzitě
od něj rodina očekávala zapojení se do
rodinného podniku. Ale po třech letech
zvítězilo herectví a odešel studovat na
Royal Academy of Dramatic Art v Londýně.
Ač vyrůstal v katolické rodině, byla
jeho první žena islámského náboženství
a hráli spolu ve větším počtu romantických a dobrodružných ﬁlmů. Jejich
syn Tarik hrál osmiletého Živaga v asi
nejslavnějším ﬁlmu svého otce. Měl několik Zlatých glóbů i Césara a za roli
ve ﬁlmu Lawrence z Arábie byl Omar
Sharif nominován na Oskara. Své karetní nadání ukázal i ve ﬁlmu Fanny Gigl.
Jeho velkou láskou byl bridž. Patřil
k nejlepším světovým hráčům a hrál
mnoho let i s italským Blue týmem
v Bridžovém cirkusu Omara Sharifa, se
kterým objížděl celý svět. Kromě hraní
i několik let spolupracoval na bridžovém

sloupku Chicago Tribune a vedl svůj televizní program Play Bridge with Omar
Sharif.
Potkali jsme se s ním na mistrovtví
světa v tuniském Hammametu, kde byl
nesmírně populární především mezi
personálem hotelu a rád sedával dopoledne u bazénu a dával podpisy mladým
děvčatům.

Omar Sharif s Janou Erdeovou
A také jsme jej potkali na Maltě, kde
již hrál za seniory, a pořadatelé jeho
vítěznému mezinárodnímu týmu na
závěrečném ceremoniálu v hotelových
zahradách nechali zahrát titulní melodii
z ﬁlmu Doktor Živago.

Omar Sharif se Zdenou Tomčíkovou
a s Hankou Pokornou.

Krátce
Tomáš Fořt
Počítačový bridž
S šachovými počítačovými programy
bývaly potíže, protože na svůj tah spotřebovávaly mnoho času. U špičkových
bridžových programů tomu tak dnes již
naštěstí není. Na mistrovství světa hrají
počítače tempem asi 4 minuty na partii.
Rychlost je ale dána procesorem, takže
není problém nastavit hru všech programů stejně.
Norský turnaj na Tenerife
Od roku 2010 pořádá Norská bridžová
federace pravidelně lednový Bridžový
festival mezi palmami v Paradise Park
Hotel v Los Cristianos na kanárském
ostrově Tenerife. Letos se zúčastnilo
více než 250 hráčů. Hraje se v přátelské
atmosféře od 16 do 20 hodin, takže zůstává spousty času na další dovolenkové
aktivity. Motem festivalu je „Bridž pro
každého“, takže zde můžete potkat norské mistry světa i začátečníky.
Vrcholí kvaliﬁkace na Bermuda Bowl
Zónové mistrovství v Buenos Aires
určilo v každé kategorii dvě země postupující na letošní Bermuda Bowl. Open
– Argentina a Brazílie, ženy – Brazílie
a Venezuela, senioři – Argentina a Brazílie.
Z karibské oblasti postoupily ze všech
tři kategorií hráči Guadeloupe.
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Také v africké zóně proběhly bridžové
boje o dvě postupová místa. Z kvaliﬁkace
v Sharm al-Sheikh postupují v kategorii
open Egypt a Jihoafrická republika, ženy
Egypt a Jihoafrická republika, a senioři
Egypt a Tunisko.
V severní Americe je situace trochu jiná.
Zde je počet postupujících daný a bojuje se jen v rámci dané země. V Kanadě
z dramatické seniorské kvaliﬁkace postoupil nakonec tým Johna Carrutherse
a Joey Silvera, který ve ﬁnále sice ještě
dvě krabice před koncem prohrával o 21
IMP, ale nakonec o 1 IMP zvítězil.
Také v USA proběhly boje o druhý postupový tým. Nakonec do Bermuda Bowl
z 16 kvaliﬁkantů postoupil nenasazený
tým: Firemam – Wolpert, Demui – Kranyak, Wooldridge – Hurd.
I v Indii proběhla kvaliﬁkace na Bermuda Bowl. Zvítězil tým Indian Railways:
Subir Majumder, Rana Ray, Amarnath
Banerjee, Sumit Mukherjee, Debabrata
Majumder, Gopinath Manna. A opět rozhodoval závěr. Ve ﬁnále otočil vítězný
tým zápas až v posledním šestém segmentu, který vyhrál o 47 IMP.
Cavendish 2015
Pod patronátem prince Alberta II proběhne v říjnu v Monaku další ročník turnaje
Cavendish. Vklad za tým je 7500 €. Za
páry je vklad nižší, ale ty jsou jen pro pozvané účastníky.

Odposlechnuto

Kurzy bridže pro začátečníky i pokročilé

Eva Fořtová
• Na turnajích začátečníků se občas
stane, že hráč dá kontra svému partnerovi. Vždy trpělivě vysvětluji, že
to se podle bridžových pravidel nesmí. Jeden z hráčů, který dlouhodobě
hraje se svou manželkou, se ale velmi
přimlouval za to, aby mohl ve výjimečných případech dávat kontra také
své partnerce.
• Paní Flyová z Little Rock a Arkansasu
uvedla jako důvod k rozvodu, manželovu duševní krutost, když trvale
odmítal dělat čtvrtého v bridži. Ještě
známější je případ paní Bennetové,
která v roce 1929 zastřelila svého
manžela po dražbě a sehrávce partie
domácího bridže. Paní Bennetová
byla později osvobozena.
• Při turnaji Bavlnka jsem po zahájení
soupeře 1♠ dala pobídkové kontra.
„Co to znamená?“ ptala se mě moje
kurzistka na místě druhé soupeřky.
„Na to se musíte ptát mě,“ poučila ji
moje partnerka. „Ale já se ptám své
učitelky!“ trvala soupeřka na vysvětlení ode mě.
• Na turnaji na Mar Menor ukazuje hlavní hráč karty a říká: „Už je
to všechno vaše.“ „A jak to budete
hrát?“ ptá se obránce.
• Po tandemovém turnaji na Kořenově
hodnotí hráč svou partnerku. „Ona hraje
dobře, akorát to všechno dělá obráceně.“

Zdokonalovací kurz
v bridžovém klubu
v Italské

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

od 12. 10. 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,
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eva@fort.cz,

603 596 748,

.

.

/

Adresa klubu: Praha 2, Italská 17. Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od vchodu
do čísla 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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.
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