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Toto vydání je včetně zkušebního nul-
tého čísla již deváté. A ani jedno by 
nevniklo bez podpory Aleny a Maria 
Petrovských, kteří se podílejí také na 
článcích, ale i na fotografi ích, které jsou 
součástí článků nebo na titulní straně. 
Bez jejich práce a spousty času, který 
časopisu i přípravě bridžových týdnů 
věnují, by to zdaleka nebylo ono. Je-
jich zásluhou máme například propra-
covaný jídelníček nebo třeba na stolech 
v prvním turnaji čokoládičky a na zá-
věrečném večírku víno. Ale především 
vytvářejí příjemnou náladu a potěšení 
ze hry i ze společnosti.

V letošním turnaji Rosenblum v boji o po-
stup do čtvrtfi nále nastalo v závěru zápa-
su opravdové drama. Či možná komedie, 
neboť jako obvykle záleží na tom, z jaké 
strany se na to člověk dívá. V posledním 
rozdání došlo k rozdílnému vysvětlení 
na obou stranách záclony. Čínský tým 
Yuetao of Guagzhou tak v zápase s jed-
ním z favoritů Formidables místo 3BT-1 
dostal upravený výsledek 4♠+2 a získal 
přesně 13 IMP potřebných k vyrovnání 
zápasu a prodloužení o dvě krabice.

V prodloužení vydražil tým Formida-
bles 6♠ ze Severu a sehrával je po vý-
nosu ♦5.

Hlavní hráč v určité chvíli zahrál srd-
cový expas a Západ přihodil do zdvihu 
♦10!

Hlavní hráč radostně nárokoval splně-
ní závazku, ale v tu chvíli si Západ po-
všiml své chyby a došlo ke změně vý-
sledku na -1.

Ve skutečnosti není rozhodnutí tak jed-
noznačné. Hlavní hráč může snapnout 
kárový výnos, přejde na pikovou dámu, 
odehraje tref a další tref snapne, snapne 
třetí káro, dotrumfuje a zahraje srdcový 
expas. Pokud by se Západ dopustil stej-
né chyby, je ♦10 pokutová karta, musí ji 
po ♥A zahrát a umožní hlavnímu hráči 
splnit závazek.
Formidables využili šance a požáda-
li o upravený výsledek. Bohužel díky 
tomu čínský tým přepočítal zápas a na-
šel chybu, která mu dala +5 IMP a do-
stala jej do čtvrtfi nále.

Výlet na španělský bridžový festival     
Prolog
Tomáš Fořt

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Bez vlastního bridžového programu

To se mi ještě 
nestalo
Mario Petrovský

♠AKJ9532
♥1065
♦-
♣AK2

♠Q6
♥K8432
♦A9863
♣8

♠74
♥J9
♦K752
♣97654

♠108
♥AQ7
♦QJ104
♣QJ103

Turnaj Costa Cálida
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 Středozem-
ního moře) a velmi slaná laguna 
Mar Menor je od Středozemního 
moře oddělena úzkým pruhem 
pevniny, který se nazývá „La 
Manga“. Na tomto krásném mís-
tě se každoročně koná španělský 
mezinárodní turnaj Costa Cálida 
v hotelu Servigroup Galua. Orga-
nizátorka Maribel Conchero ráda 
přivítá v turnaji účast českých 
bridžistů. Ubytování přímo v po-
řádajícím hotelu je nákladné, proto 
jsme zvolili ubytování v cca 2km 
vzdáleném hotelovém komplexu 
Las Gaviotas/Los Delfi nes se zá-
jezdem pořádaným Quality tours, 
který zahrnuje i dopravu.

Termín a cena
Týden 16. - 23. 5. 2016 14.290 Kč

Cena obsahuje: ubytování v komplexu ho-
telu Las Gaviotas/Los Delfi nes 4* s plnou 
penzí formou švédských stolů, letenku do 
Murcia San Javier, transfer do hotelu, 1 po-
lodenní výlet autobusem, 1x výlet pěšky 
s doprovodem k léčivému bahnu na tzv. 
Jelení ostrov (boty do vody s sebou), 1x vý-
let pěšky s doprovodem na trhy v Cabo de 
Palos, služby delegáta.
Program turnaje:

• 16.5. a 17.5. – jednotlivé otevřené turnaje
• 18. a 19.5. – turnaj týmů
• 20., 21. a 22.5. – párový turnaj Open
• Pozvánka na turnaj Costa Cálida 2016: 

. .
• Výši vkladů do jednotlivých turnajů a výher 

si můžete prohlédnout na stránce turnaje: 
. . / 2-13.

Katalogový list zájezdu Quality tours: 
. . / /

/ - / - -
- - - -55/ - /
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NS v I. hře, EW v II. hře.

K výsledku a sehrávce není třeba ko-
mentáře, ale někdy je dobré mít tušení. 
Pro zajímavost, co se hrálo u jiných sto-
lů:
  S/J V/Z
5♥x -1 E 200
6♣x -3 W 800
4♥ = E  620
5♦x +1 N 650
5♠x -3 W 800
4♥ -1 E   50
4♠ -3 W 300
4♦ +2 N 170
3♠ -3 W 300
6♦x = N 1 090
5♦ +1 N 420
Tak to by bylo, věřte, že je dobré mít 
tušení a trochu se mu podvolovat. Jak 
vidíte, nezklamalo mne. Dívám se na 
něj asi tak, jako když se licituje celá hra 
nebo slem. Když to vychází přes 50% 
tak se to má dražit.
Máte -li také nějaký zajímavý bridžový 
zážitek, tak ho napište, časopis na něj 
čeká.
Mnoho zdaru do hry všem přeje Mario.

Koncem července proběhlo v Norském 
Tromsö týmové mistrovství Evropy ju-
niorů a mládeže. Letos se ve čtyřech 
kategoriích zúčastnilo 52 družstev z 23 
zemí. Bojovalo se nejen o medaile, ale 
i o umístění mezi prvními šesti a po-
stup na MS 2016 v Salsomaggiore.
Česká republika neobsadila nejprestiž-
nější kategorii U26, tedy do 26 let, ani 
dívky a účastnila se jen v kategoriích 
U21 (pod 21 let) a U16 (pod 16 let).

Mladí pod 16 let vyjeli na zkušenou 
a také skončili 7. z 12. V této katego-
rii se ale na MS nepostupuje, a tak ani 
nepřichází do úvahy postup při veli-
ce pravděpodobné neúčasti některého 
z družstev postupujících ze vzdálených 
zón.
Mnohem zajímavější byly boje v ka-
tegorii U21. Ty jsme mohli sledovat 
i v několika přímých přenosech na 
BBO, kterým jsem dal přednost před 
seriály v české televizi, a o dramata ne-
byla nouze. Juniorský bridž vás určitě 
zvedne ze sedadel.

Tušení, tušení, tušení.

Víte, co znamená slovo tušení? Je to 
pojem, který si každý může vyložit po 
svém a mít na něj svůj vlastní názor.
Tak já na příklad, když hraji bridž, mí-
vám často tušení a moji spoluhráči se 
usmívají, a myslí si, už je v letech, tak 
ať má tušení. Někdy slýchávám, že toto 
slovo v pravidlech bridže neexistuje, 
a tak do bridže nepatří, ale pro mne ano, 
jak v bridži, tak v životě. Odskočím od 
bridže do minulosti. Mé tušení mně 
několikrát v minulosti zachránilo i ži-
vot, jednal jsem dle svého „tušení“, asi 
ne tak jak bych měl, a ono to vyšlo. To 
je ten důvod, proč se často řídím svým 
tušením. Někteří by toto slovo vyjádři-
li termíny: „instinkt“ (přirozený pud, 
schopnost vyšších organismů reago-
vat na určité vnější podněty způsobem 
směřujícím k obraně a zachování živo-
ta; přirozený pocit hrozícího nebezpečí, 
vnuknutí) nebo „intuice“ (termín pro 
vnitřní, subjektivní poznání na rozdíl 
od rozumového zkoumání na základě 
zkušeností; tušení, poznání vnuknu-
tím).

Opustím předehru a vrátím se k bridži. 
V letním období jsem často hrál párové 
turnaje, které se konaly vždy v pondě-
lí, úterý a středu. V jednom turnaji, ve 

kterém jsem hrál se svojí ženou, jsem 
dostal na Severu tento list:

♠73 ♥9 ♦KQJ10532 ♣A76

Zahajoval Západ, který pasoval a na 
řadě jsem byl já. Dívám se do karty, 
přemýšlím, asi moc nevymyslím, na 3♦ 
jsem přeci silný, 10 bodů mám ve dvou 
barvách v 10 kartách, zahájit musím, 
(hraji se svou ženou a to není vždy jed-
noduché).
Legitimně jsem zahájil 1♦ a začalo to 
jako za války boj u Stalingradu, tak 
mi říkalo mé tušení. Soupeř sedící na 
Východě dražil 3♣ a moje partnerka 
kontra. Nyní ožil Západ, který byl po 
pasu a dražil 3♠ – (jo, co nyní já, jsem 
na řadě, začal jsem bitvu, nevím, zda 
mé rozhodnutí bude správné, ale dám 
na své tušení). Dražím 4♦, soupeř na 
Východě pasuje, má partnerka draží 
4BT a Západ pasuje. Já začínám tušit, 
co asi bude, jaká bude cesta domů, snad 
ne rozvod po téměř 60 letech manžel-
ství. Vím, že moje žena je milovnice 
slemů, poslušný jsem celý život a tak 
statečně dražím 5♦. Východ pasuje, 
moje drahá žena 6♦ a Západ kontra. 
Už mi naskočilo nemilé tušení - pak již 
všichni pasujeme, hlavou mně probíhají 
různé myšlenky a čekám na výnos.
Východ vynáší ♠5, před očima mi 
kroužil archanděl Gabriel a partnerka 
pokládá na stůl své karty. To moje tu-
šení mě nezklamalo, a jaká byla naše 
manželská cesta domů, asi poznáte, 
když uvidíte všechny karty.

Tušení
Mario Petrovský

♠73
♥9
♦KQJ10532
♣A76

♠A1096
♥AK82
♦9876
♣3

♠-
♥J10754
♦K
♣KQJ10952

♠KQJ8542
♥Q63
♦4
♣84

Juniorské ME 
2015
Tomáš Fořt
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Za český tým bojovali Botur – Kohu-
tová a Kolek – Vojík a kapitánem byl 
Machát.

Junioři mají ještě dobrou paměť a tak 
mě velmi příjemně překvapily důklad-
ně propracované dražební systémy. Na 
druhou stranu při sehrávce část sázejí 
na rychlá a jednoduchá rozhodnutí.

Hned ve čtvrtém kole se naši soupeři 
Norové zastavili na 6♦, zatímco Kohu-
tová – Botur vydražili lepších 7♣.

Soupeři splnili 6♦, protože pikový im-
pas sice neseděl, ale kára se dělila 3-3. 
Na téměř stejnou šanci jako 6♦, lze spl-
nit i tučnějších 7♣. Soupeř vynesl ♣3, 
stůl ♣4, Sever ♣2 a hlavní hráč vzal 
♣5. Pěkný úvod do velkého slemu a pak 
se to zkazilo. Hlavní hráč zahrál hned 
v druhém zdvihu pikový impas a bylo 
vymalováno. Je to zřejmě způsob ja-
kým junioři rozhodují partie, neboť 
v posledním kole hlavní hráčka také ve 
slemu, kde se také rozhodovalo o zhru-
ba 30 IMP, zahrála hned v druhém kole 
impas na špatnou stranu a spadla.

Asi nikoho nepřekvapí, že zápas na 20 
krabic s Nory skončil vysokým skórem 
60:58. Ostatně téměř polovina našich 
zápasů končila výsledkem se součtem 
přes 100 IMP, tedy více než 5 IMP na 
krabici. Podobně skončil i poslední zá-
pas našich juniorů proti Švédsku.

Švédi se dopustili značného risku, když 
dali spekulativní kontra na 2♥.

Západ Sever Východ Jih
Rimstedt Kohutová Safsten Botur
  pas 1♣
pas 2♥A kontra pas
pas pas

Kontra na transfer nemělo smysl ani 
jako ukázání výnosu a tak po zásluze 
přineslo výsledek 2♥x +5 a 14 IMP, 
když na druhém stole nevydražili Švédi 
jasný slem. A opět bylo skóre typicky 
juniorské 80:69.

Jak bylo předesláno, po 7. otevřeném 
ME následovalo se v norském Tromsø 
v termínu 18.–25. 7. ME mládežnic-
kých družstev. Zúčastnily se dva české 
týmy, v kategoriích Kids (do 16 let) 
a Youngsters (do 21 let). Nejmladší čeští 
reprezentanti vybojovali v kategorii do 
16 let, která se hrála na ME vůbec po-
prvé, 7. místo z 12 družstev. Dorostenci 
zopakovali 9. místo z předchozího ME 
ve Wroclawi.

Na rozdíl od mistrovství dospělých se 
mladí dočkali pěkného počasí a moh-
li si užít pohled na půlnoční slunce 

a úžasnou okolní přírodu. Zatímco tep-
loty v Čechách atakovaly 40°, v Tromsø 
bylo při slunečném počasí příjemných 
+14°.
Nebývale dramatický byl závěr soutěže 
v kategorii juniorů. Rozhodnutí padlo 
až v posledním rozdání turnaje.

Rozdání 20, zahajuje W, oba ve druhé.

Favorité se v posledním kole utkali 
s papírově slabšími soupeři. Polsko hrá-
lo proti Turecku a Švédsko proti Řecku. 
V tabulce před posledním kolem měli 
první Poláci náskok na Švédy 1,87 VB.

V rozdání 20 v zápase Polsko – Turec-
ko vydražily a splnili oba týmy pikový 
slem. Zápas tak skončil vítězstvím Po-
láků 69-36 IMP a 16,66-3,34 VB. V tu 
chvíli v zápase Švédsko – Řecko zbýva-
lo odehrát poslední 3 rozdání. Švédové 
získali 4 IMP na rozdání 18, rozdání 19 
skončilo stejným výsledkem na obou 
stolech. Do posledního rozdání vstupo-
vali Švédové s náskokem 63 IMP.

♠K98
♥KJ532
♦952
♣J2

♠1073
♥10984
♦J87
♣963

♠Q4
♥Q
♦AKQ643
♣K875

♠AJ652
♥A76
♦10
♣AQ104

♠AKQJ102
♥AQJ5
♦2
♣94

♠8
♥K86
♦Q1075
♣AK1086

♠64
♥10742
♦AKJ83
♣QJ

♠9753
♥93
♦954
♣7653

Finiš v 
Tromsø
Vladimír Machát

♠52
♥J53
♦98732
♣J96

♠87
♥Q874
♦KJ64
♣A85

♠J109643
♥AK109
♦Q10
♣3

♠A3
♥K8543
♦93
♣KQ10742
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V posledním rozdání si mohli dovolit 
ztratit 14 IMP a stále by Poláky před-
stihli. Takto Švédové dražili v otevřené 
místnosti:

Západ Sever Východ Jih
1♣ pas 1♥ pas
1♠ pas 2♥ pas
3♠ pas 4♥ pas
4BT pas 5♣ pas
6♠ pas…
Po transferové sekvenci se hrálo 6♠ 
z listu Západu. Řecký obránce vynesl 
nedraženou barvu a slem byl bez jedné. 
Řekové v zavřené místnosti dražili:

Západ Sever Východ Jih
1♣ pas 1♠ pas
2BT pas 3♥ pas
3♠ pas 4♣ pas
4BT pas 5♣ pas
6♠ pas…
Umístění ♦K rozhodovalo o tom, že 
závazek hraný z listu Východu nemohl 
být poražen. Zápas byl pochopitelně 
přenášen v bridgeramě za značné divác-
ké účasti. Výsledek z otevřené místnosti 
byl znám a vše záleželo na tom, zda Ře-
kové v zavřené místnosti vydraží slem. 
Po konečném pasu vypukla bouřlivá 
radost polské výpravy. Jih sice vynesl 
káro, ale hlavní hráč neměl jinou mož-
nost než pustit do dámy a závazek byl 
splněn. Ztráta 17 IMP v posledním 
rozdání znamenala pro Švédy vítězství 
jen 75-29 IMP a 18,23-1,77 VB. Ten-
to výsledek stanovil konečné pořadí 1. 
Polsko 241.80, 2 Švédsko 241,54.

Už máme za sebou fi nále mistrovství 
světa Bermuda Bowl, ale některá roz-
dání z mistrovsví Evropy v Tromsö si 
také ještě zaslouží připomenutí.

Západ Sever Východ Jih
1♠ 3♦ 4♠ 5♦
5♥ pas 6♠ pas…

Po károvém výnosu hlavní hráč shodil 
tref, ale musel odevzdat ♥A, a protože 
neuhodl piky, jednou spadl. Z dražby, 
která byla ze strany NS na všech sto-
lech velice podobná, se zdá, že kára se 
dělí 7-5 a případně tedy jsou delší trum-
fy u Jihu.
Trochu více se dá zjistit riskantním ode-
hráním jednoho kola trefů, kdy bychom 
zjistili, pokud Severu uvěříme, že více 
volného místa na ♠Q je u něj. Samo-
statně nebo v kombinaci s předchozím,

by bylo možné použít pravidlo, že po-
kud partner blokujícího prodlouží blok 
skokem, má téměř vždy nějaký singl.
Rozdání se hrálo na 102 stolech a na 
většině vydražili slem. Z toho v Open 
z 68 hlavních hráčů jich 60 spadlo a 8 
splnilo. U žen bylo procento úspěšnosti 
téměř dvojnásobné, když z 11 jich spad-
lo 9 a splnily 2.

I v následujícím rozdání je problém 
v tom, u kterého ze soupeřů je klíčová 
fi gura.

Proti 6BT vynesli soupeři ♦5. Hlavní 
hráč může vsadit na to, že hlavní hráč 
vynesl od alespoň jedné fi gury s de-
vítkou a propustit do krále, nebo na 
o trochu větší šanci, že sedí srdcový 
král. Zkombinovat tyto šance bohužel 
nejde a tak většina hráčů brala káro 
hned esem a snažila se využít informa-
ci, že do něj Východ přidal kluka.

Odehráli ale až na jeden své zdvihy 
v černých barvách a zůstala koncovka:
 

Západ ukázal dva piky a singl tref, tak-
že se zdá, že ♦J byl opravdu singl. V tom 
případě je partie doma. Pokud má 
♥A Východ, zahodíme káro a zahraje-
me srdcový expas. Pokud jej má Západ, 
zahodíme srdce a máme Západ v nuce-
ném výnosu. Zbývá jen uhodnout.

Ve skutečnosti zde není nic k hádání. 
Východ měl pětilist pikový, a pokud má 
i eso srdcové, partii již nelze splnit, pro-
tože by stáhl vysoký pik. Proto je třeba 
zahrát na to, že ♥A i ♦Q má Západ a za-
hodit srdce.

Pokud Západ si osingluje káro, vybi-
jeme mu dámu, a pokud eso srdcové, 
vpustíme ho na něj. Tak zahrál i Richard 
Ritmeijer, hrající s Magdou Tichou, ale 
získal jen 2 IMP, když na druhém stole 
soupeři splnili 6♣.

Karty EW:

Rozdávání z 
otevřeného ME
Tomáš Fořt

♠Q74
♥75
♦KQJ10864
♣Q

♠9
♥A42
♦97532
♣J943

♠K652
♥963
♦A
♣108765

♠AJ1083
♥KQJ108
♦-
♣AK2

♠KQ107
♥6
♦A107
♣AKJ85

♠AJ
♥K9732
♦K83
♣Q74

♠K
♥6
♦107
♣-

♠-
♥K9
♦K8
♣-

♠98543
♥QJ8
♦J
♣10962

♠62
♥A1054
♦Q96542
♣3
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Soupeřovo zahájení 1BT komplikuje 
obráncům vstup do dražby. Informa-
ce mohou začít předávat až na druhém 
stupni, ve stísněném dražebním prosto-
ru.
Zásah na druhém stupni může být ne-
bezpečný. Nechat však soupeře hrát 
v poklidu 1BT může být ještě riskant-
nější. Následující rozdání pochází 
z letošního polského párového mistrov-
ství.

S zahajuje hláškou 1BT (12-14 HCP). 
W si uvědomuje riziko vstoupit do 
dražby s tak pochybnou srdcovou bar-
vou. Avšak zapasuje -li, získá jeho linka 
z rozdání jen 23% za 1BT-2 (+100 pro 
EW). V srdcích lze na lince EW splnit 
10 zdvihů a výsledek +170 pro EW by 
znamenal jen 23% pro NS.
V průběhu času se objevilo velké 
množství dražebních postupů po zahá-

jení soupeře 1BT. Žádný postup se ale 
nemůže beze zbytku vypořádat s pre-
ventivním účinkem, který samotné 
zahájení 1BT způsobuje.

Také v Čechách získala jistou populari-
tu metoda DONT (Disturbing Opponent 
No -Trump), po svém vynálezci na-
zývaná také Bergen Over No -Trump. 
Základní myšlenkou je vniknout do 
dražby soupeře s co možná největším 
počtem listů a překazit tak soupeři vý-
hodu sehrávání závazku 1BT.

Význam hlášek 1. obránce po zahájení 
soupeře 1BT podle metody DONT:
kontra 1barevný list (2. obránce dra-

ží 2♣, nemá -li sám nějakou 
vlastní dobrou/dlouhou barvu, 
a umožní tak 1. obránci ukázat 
jeho skutečnou barvu)

2♣ 2barevný list, trefy + vyšší bar-
va

2♦ 2barevný list, kára + vyšší bar-
va (drahá)

2♥ 2barevný list, srdce + vyšší bar-
va (piky).

Vedle zjevné výhody umožnění zasáh-
nout s velkým počtem listů, má tato 
metoda i svá úskalí.

Dražba proběhla (1BT) – 2♣ – (pas) – 
a máte: ♣Q85 ♦832 ♥A1065 ♠K94. Máte 
dost bodů a měli byste pomýšlet na 
splnění závazku na své lince. Můžete pa-
sovat s vědomím, že máte jistý alespoň 
7kartový fi t. Splnění 2♣ však velké skó-
re nepřinese, máte -li stejný nebo lepší

fi t v drahé barvě. Můžete zkusit hlášku 
2♦, kterou partner buď zapasuje, nebo 
opraví do své drahé. Vaše šance vylep-
šit závazek je přibližně 2:1.

Dražba opět proběhla (1BT) – 2♣ – 
(pas) – a máte: ♣Q85 ♦83 ♥A1065 
♠K942. Partnerovou druhou barvou 
jsou sice nejčastěji kára, ale jste odsou-
zeni pasovat 2♣ i tehdy, máte -li na lince 
mnohem lepší závazek v drahé barvě.
Největšího rozšíření v současnosti 
zaznamenala jiná metoda, nazývaná 
podle svého propagátora „Woolsey“, 
v Čechách častěji označovaná jako 
„Multi -Landy“. Podle této metody 1. 
obránce draží:

2♣ 2barevný list, obě drahé barvy, 
rozloha alespoň 5-4

2♦ 1barevný list, jedna drahá barva 
(5+list)

2♥ 2barevný list, srdce + levná, roz-
loha alespoň 5-5

2♠ 2barevný list, piky + levná, rozlo-
ha alespoň 5-5

2BT 2barevný list, obě levné barvy, 
rozloha alespoň 5-5

Na tomto místě chci poznamenat, že je 
velmi těžké určit, jaká dražební metoda 
je „nejlepší“. Aby byla vámi přijatá dra-
žební metoda „dobrá“, měla by:
• dovést dostatečně často k opti-

málnímu závazku, maximalizovat 
zisky a minimalizovat ztráty

• nebýt složitá na zapamatování
• být frekventovaná: „chodit“ do-

statečně často
• nebýt náchylná k intervenci sou-

peře
• nenahrazovat řešení jednoho pro-

blému vytvořením nového

Před tím, než partneři nějaký dražební 
postup přijmou, měli by se s novou do-
hodou seznámit, vyzkoušet ji a cítit se 
v ní dobře – jako v nových botách.
Dražba proběhla (1BT) – 2♣ – (pas) –. 
Většinou má linka obránců ambice jen 
na částečný závazek v jedné z drahých 
barev. Možné odpovědi 2. obránce jsou:

2♦  dotaz na partnerovu delší barvu
2♥/2♠  výběr závazku (negativní)
2 BT  přirozená nabídka, invit do hry
3♣/3♦ přirozená nabídka, invit do hry

Dotaz na partnerovu delší barvu se 
použije, má -li 2. obránce v drahých 
barvách stejné délky (2-2 nebo 3-3), 
ale také s rozlohou 3-2 v drahých. Není 
vyloučeno, že zásah 2♣ ukrývá roz-
lohu 6-4, a tehdy musíme najít fi t 6-2 
přednostně před 4-3. Také fi t 5-2 je ve 
většině případů lepší než 4-3, protože 
dává výhodu kontroly délkovým trum-
fem.
Někdy jsou vaše ambice vyšší. Potom 
můžete opět použít dotaz 2♦ na part-
nerovu delší barvu, a po jeho odpovědi 
pokračovat v dražbě:

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♣ Pas 2♦
pas 2♠ Pas 2BT

Po soupeřově 
zahájení 1BT
Vladimír Machát

♠QJ86
♥J6
♦8754
♣854

♠K975
♥A97
♦K10
♣K1092

♠1042
♥Q102
♦AQJ62
♣J3

♠A3
♥K8543
♦93
♣AQ76
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Touto dražbou Jih ukázal, že má zájem 
o hru, a zřejmě ho zajímalo, zda partner 
má srdcový 5list. Dotaz 2♦ zde funguje 
podobně jako Stayman. Jih mohl také 
pokračovat jinou hláškou než 2BT:

3♠ alespoň 3listý fi t, výzva do hry, 
8kartová shoda je zaručená

3♥ alespoň 4listý fi t, výzva do hry, 
8kartová shoda je zaručená

3♣/3♦ přirozená nabídka, forsing do 
hry, silnější než 3♣/3♦ přímo.

Vidíte, že taková dražba vyžaduje tro-
chu plánování.

Jak má Sever reagovat? Budeme vychá-
zet z toho, že síla zásahu 2♣ je zhruba 
11-15 HCP. Sever musí zhodnotit, zda 
má na svou dražbu dosud neukázanou 
rezervu, a podle toho v dražbě pokraču-
je. Také jsme zatím neuvažovali, jakou 
sílu zahájení soupeře 1BT slibuje – sla-
bý BT, zahrnující sílu 13 HCP, nebo sil-
ný BT, obvykle 15-17 HCP? Moje dopo-
ručení je to samo jako zásada známého 
vojevůdce z české historie: Nepřátel se 
nebojte, na sílu nehleďte. Dražíme stej-
ně, bez ohledu na sílu zahájení soupeře. 
Jediné doporučení je postupovat s jis-
tou obezřetností, je -li stav her nepřízni-
vý. Ve 2. hře by naše hlavní barva měla 
být vedená vysokým honérem, nejlépe 
esem, a obě barvy by měly být bohat-
ší na střední karty (J, 10, 9). Chybějící 
sílu může kompenzovat lepší rozloha. 
Měřeno ztrátovými zdvihy, standardní 
síla na takový zásah je 5 až 6 ztrátových 

zdvihů. Použije -li obránce zásah se sil-
nější nebo naopak za příznivého stavu 
her se slabší kartou, je riziko na něm.

Na závěr dnešního dílu otázka – co si 
myslíte o listu Severu po této dražbě?

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♣ Pas 2♦
pas 2♠ Pas 2BT
pas 3♥

Asi každý slyšel jméno Agustin Mada-
la. Narodil se v argentinském Buenos 
Aires a první úspěchy získal v domácí 
juniorské reprezentaci. Jeho matka byla 
z Argentiny, ale otec pocházel z Itálie 
a tak v roce 2006 přijal nabídku týmu 
Lavazza a následně od roku 2010 pak 
hrál s Bocchim i za italský národní tým.

Je ženatý a má jednu dceru Juanu. Le-
tos v srpnu mu bude 29 let, ale proslu-
lost nabyl již ve věku 13 let, kdy vyhrál 
argentinský národní šampionát.

V 15 letech již poprvé startoval za Ar-
gentinu na Bermuda Bowl v kategorii 
Open. Největší úspěchy přišly, ale až po 
roce 2010, kdy začal hrát za Itálii.

Za tuto partii získal v roce 2013 cenu za 
nejlepší obranu roku.

Západ Sever Východ Jih
Ruspa Bocchi Mina Madala
 pas 1♥ 1♠
kontra pas 2♣ 2♦
4♥ pas…

Madala vynesl pikovou fi guru, kterou 
vzal hlavní hráč esem a pokračoval 
malým trefem do esa. Snap nezíská 
žádný zdvih navíc a dokonce, pokud by 
Madala naivně snapl, následovalo by 

♥A a další srdce a Madala dalším vý-
nosem musel zadat kárový nebo pikový 
zdvih.
Madala však unikl nebezpečí tím, že 
zahodil malý pik. Hlavní hráč ale po-
kračoval ♥A. Madala se opět vyvlékl 
z nuceného výnosu, když zahodil ♥K. 
Na pokračování další srdcí Madala do-
končil únikovou akci. Přidal ♥6, Bocchi 
vzal klukem a podehrál káro dámou. 
Ani Houdini by neunikl lépe. Závazek 
pak padl dokonce dvakrát.

V následujícím rozdání z turnaje týmu 
na jihoamerickém festivalu v Mon-
tevideu v roce 2012 bránil s velkou 
předvídavostí Madala 4♠.

Západ Sever Východ Jih
Branco Madala Barbosa Brenner
   pas
1♠ pas 2♥ pas
2♠ pas 4♠ pas…

Madala vynesl ♥A a v druhém zdvi-
hu změnil na ♣2. Brenner vzal králem 
a vrátil srdce. Branco jej přebil trumfem 
a ze Severu spadl král. Vše už je veliké 
a jediný problém zůstává v trumfech.
Teoreticky má hra na dvojitý impas 
o 10% větší šanci než zahrání esem 
a pak malou. 76% proti 66%. Ale zde 
hrozí reálné nebezpečí, že se Jih dobere

Agustin Madala
Tomáš Fořt ♠62

♥J8
♦QJ42
♣J8653

♠QJ9873
♥KQ6
♦A976
♣-

♠4
♥A7532
♦K53
♣AQ109

♠AK105
♥1094
♦108
♣K742

♠AJ4
♥QJ732
♦942
♣A10

♠1098532
♥9
♦AKQ5
♣Q5
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a pošle Severu trumfovou promoci. 
Hlavní hráč tedy zahrál bezpečněji 
♠A a Jih zahodil tref. Celé rozdání bylo:

V závěru fi nále Bermuda Bowl mezi 
Itálií a Monakem v roce 2013 na Bali 
přišlo následující rozdání.

Západ Sever Východ Jih
Fantoni Bocchi Nunes Madala
 1BT 2♦
kontra 2♥ pas pas
3♣ pas 3BT pas…

BT byl slabý, 2♦ ukazovala drahý šes-
tilist, kontra znamenalo body a 2♥ byly 

do výběru. Itálie značně vedla a tak 
Nunes v dresu Monaka zariskoval 3BT.

Madala vynesl svá srdce. Nunes vzal 
klukem a zahrál tref. Madala položil 
dámu a hlavní hráč vzal králem. Zpět 
přišel další tref, který Madala vzal 
esem. Kdyby obrana pokračovala v srd-
cích, závazek by byl již splněn. Ale 
Madala nyní odblokoval piky a když 
hlavní hráč později vypracoval trefy, 
dostal se na ♣J do zdvihu Bocchi staže-
ním ♠Q porazil závazek.

Madala zahrál obranu skvěle a jeho 
odblokování v trefech je mistrovský 
kousek, ale kdyby Nunes ♣Q propustil, 
závazek by již porazit nešel.

Madala hrál hodně v Jižní Americe 
i v Evropě, ale v USA hrát až do roku 
2014 nesměl, protože nedostal povolení 
ke vstupu na americkou půdu. Jako mla-
distvý totiž použil k návštěvě kasina 
dokumenty staršího kamaráda a USA 
na své území striktně nepouští nikoho, 
kdo má nějaký policejní záznam.

Letos v létě jsme museli na poslední 
chvíli improvizovat a měnit plány. Na 
Slapech v hotelu Hladina se změnili 
majitelé a došlo k velikým změnám, ne-
jen v cenách, ale i v jednání ze strany 
hotelu, takže jsme Slapy zrušili a na po-
slední chvíli hledali jiné řešení. Naštěstí 
bylo v našem oblíbeném hotelu Starý 
mlýn v Rokytnici dostatek volných po-
kojů, tak jsme náš týden přesunuli sem. 
A udělali jsme jistě dobře. Toto místo 
bylo i v parném létě příjemné, počasí 
bylo vlídné a u hotelu je i malý bazé-
nek na osvěžení. Ve Starém mlýně je 
standardně příjemný personál a vý-
borná kuchyně. Ve čtvrtek večer bylo 
místo večeře grilování venku, zakon-
čené úžasným večerem při táboráku 
s pohodovou atmosférou při zpěvu za 
doprovodu čtyř kytar. Turnaje se hrály 
na devíti stolech a v pondělí odpoledne 
byla zdokonalovací lekce na téma Vy-
pracování barvy.

Úvodní turnaj, sobota 15. 8., 18 dvojic
1. Benák – Krása 69.5
2. Demlová – Ludvík 68.0
3. Coňková – Laštovička 63.5
4. Maršíková – Maršík 61.5
5. Bečka – Gucklerová 59.4

Jackpot 1, neděle 16. 8., 17 dvojic
1. Benák – Krása 77.6
2. Petrovská – Literák 65.8
3. Fořt – Meduna 61.8
4. Demlová – Ludvík 56.8
5. Gucklerová – Nešev 56.0

Hlavní turnaj – kvalifi kace, 17 dvojic
1. Petrovská – Petrovský 60.1
2. Coňková – Laštovička 59.6
3. Literák – Fořt 58.9
4. Modritzer – Ludvík 58.7
5. Bečka – Gucklerová 57.2

Jackpot 2, pondělí 17. 8., 16 dvojic
1. Modritzer – Literák 58.7
2. Petrovská – Maršík 57.5
3. Gebertová – Tomanová 55.3
4. Maršíková – Petrovský 55.0
5. Bečka – Urban 54.5

Hlavní turnaj – fi nále A, 10 dvojic
1. Petrovský – Petrovská 72.7

♠KQ76
♥AK5
♦J63
♣J82

♠-
♥10864
♦1087
♣K97643

♠AJ4
♥QJ732
♦942
♣A10

♠1098532
♥9
♦AKQ5
♣Q5

♠Q852
♥83
♦Q854
♣J43

♠AK
♥1097652
♦109
♣AQ10

♠J974
♥AQJ
♦KJ76
♣82

♠1063
♥K4
♦A32
♣K9765

Rokytnice
Eva Fořtová
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2. Laštovička – Coňková 69,9
3. Demlová – Meduna 59,7
4. Gucklerová – Bečka 52,3
5. Modritzer – Ludvík 47,2

Hlavní turnaj – fi nále B, 8 dvojic
1. Maršíková – Maršík 65,28
2. Benák – Krása 59,72
3. Weberová – Zbořilová 53,47
4. Neševová – Nešev 52,78
5. Čížková – Hofmanová 45,83

Jackpot 3, úterý 18. 8., 16 dvojic
1. Coňková – Laštovička 60,06
2. Tomanová – Meduna 57,14
3. Maršíková – Maršík 56,82
4. Benák – Krása 55,84
5. Modritzer – Petrovský 54,87

IMP, pondělí 13. 8., 17 dvojic
1. Literák – Petrovská +57,00
2. Bečka – Gucklerová +53,00
3. Urbanová – Urban +51,00
4. Benák – Krása +34,00
5. Fořt – Petrovský +27,00

Jackpot 4, středa 19. 8., 16 dvojic
1. Fořt – Laštovička 75,32
2. Henzlová – Ludvík 65,58
3. Maršík – Petrovský 58,44
4. Janoušková – Maršíková 56,17
5. Benák – Krása 55,52

Párový turnaj, středa 19. 8., 19 dvojic
1. Fořtová – Petrovská 61,54
    Benák – Krása 61,54
3. Laštovička – Modritzer 59,13
4. Demlová – Henzl 56,73
5. Mullerová – Vítečková 55,05

Jackpot 5, čtvrtek 20. 8., 17 dvojic
1. Fořt – Literák 63,64
2. Demlová – Ludvík 60,06
    Mullerová – Meduna 60,06
4. Henzl (rover) 59,40
5. Bečka – Laštovička 58,12

Odpolední, čtvrtek 20. 8., 18 dvojic
1. Gucklerová – Bečka 65,26
2. Laštovička – Literák 62,14
3. Urbanová – Urban 60,36
4. Modritzer – Petrovský 59,64
5. Benák – Krása 59,42

Jackpot 6, pátek 21. 8., 14 dvojic
1. Gucklerová – Meduna 63,26
    Laštovička – Literák 63,26
3. Demlová – Ludvík 62,88
4. Benák – Krása 56,44
5. Fořt – Petrovský 54,55

Závěrečný turnaj, pátek 21. 8., 18 dvojic
1. Benák – Krása 66,19
2. Meduna – Říha 63,07
3. Tomas Fořt – Petrovský 58,24
4. Petrovská – Literák 57,39
5. Neševová – Nešev 55,11

Velký Jackpot 8, sobota 22. 8., 13 dvojic
1. Literák – Petrovský 62,00
2. Demlová – Ludvík 58,00
3. Gucklerová – Meduna 55,50
4. Petrovská – Fořt 53,50
5. Bečka – Urban 52,50

V pátek večer po závěrečném turnaji 
jsme rozdělili ceny i medaile a slavnost-
ně zakončili týden. Nejlepšími hráči 
týdne se stali Alena Petrovská a Luboš 
Literák.

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

. . /E / 15/ .

Na shledanou příští jaro opět v Rokyt-
nici v hotelu Starý Mlýn.

V jihoindickém Chennai (dříve Madrá-
su) proběhla nejdůležitější letošní bri-
džová soutěž – Bermuda Bowl. Ještě 
těsně před turnajem došlo k některým 
změnám. Z bezpečnostních důvodů 
(zřejmě i v souvislosti s obviněním je-
jich dvojice) odmítly účast týmy Izraele 
(v kategorii BB by nahrazen Švédskem) 
a Srí Lanky (v kategorii seniorů byla 
nahrazena Irskem).
A v dalším skandálu (po kašlajících 
doktorech a podezřeních kolem dvojic 
Fischer – Schwartz a Fantoni – Nunes), 
se v podstatě Smirnov přiznal k dří-
vějšímu neetickému chování dvojice 
Smirnov – Piekarek a následně došlo 
k dobrovolnému nahrazení Německa 
v Bermuda Bowl týmem Francie. Stej-
ně tak kvůli dvojici Fantoni – Nunes 
odstoupilo Monako a bylo na poslední 
chvíli nahrazeno Dánskem. Ostatně 
i polský tým (spíše WBF) ze stejných 
důvodů na poslední chvíli odvolal pár 
Balicki – Zmudzinski a nahradil jej, 
dvojicí M. Klukowski – Gawrys.
1. BULGARIA 277,74
2. CHINA 274,90
3. POLAND 267,87
4. ENGLAND 267,18
5. FRANCE 256,68
6. USA1 243,67
7. USA2 236,56
8. SWEDEN 225,18

Bermuda Bowl
Tomáš Fořt



Strana 17Strana 16

V pořadí na poslední chvíli Švédové těs-
ně předstihli Brazílii. Ale kvalifi kace 
nic neznamená a tak ve čtvrtfi nále Švéd-
sko snadno porazilo Bulhary a nakonec 
postoupilo až do fi nále. Anglie také udr-
žela náskok i přes obří fi niš USA1. Zato 
v zápasech Čína : USA2 a Francie : Pol-
sko probíhalo drama až do posledních 
krabic. Nakonec se vítězství převážilo 
na stranu USA2 a Polska.
Pro letošní mistrovství světa byly cha-
rakteristické minimální rozdíly a drama 
do poslední krabice. V semifi nále pora-
zili Švédi tým USA2 o 6 IMP a Poláci 
Anglii o necelé 2 IMP. Více než 8 000 
diváků sledovalo, jak v poslední partii 
splnili Poláci na NS 2♠ za 110 a na EW 
3♣+1 za 130. Celkem tedy rozhodují cích 
6 IMP. I když zápis měl skončit v 19:40 
místního času, protáhla se hra o půl 
hodiny. Hráči se však dohodli, že mají 
stejnou zodpovědnost za zpoždění a tak 
se v KO žádné trestné body neudělova-
ly. Tím však zpoždění neskončilo. Ještě 
následovala anglická reklamace hlášky 
po delším přemýšlení (asi 6 minut) a tak 
museli Poláci čekat na potvrzení postu-
pu do fi nále až do 22:30.
Ve fi nále se tak utkalo Polsko se Švéd-
skem. Před posledními dvěma šest-
náctkami vedlo Polsko o 46 IMP. Před-
poslední vyhrálo Švédsko o 64 IMP (4 
IMP na rozdání!) a poslední zase Poláci 
o 32 IMP. Mistry světa se tak stali Poláci: 
Piotr Gawryś, Krzysztof Jassem, Jacek 
Kalita, Michał Klukowski, Marcin Ma-
zurkiewicz, a Michał Nowosadzki. Třetí 
místo a bronz o 9 IMP získalo USA2.

Mistři světa - Polsko

Je to historicky první polské vítězství 
na Bermuda Bowl. Předtím „jen“ vy-
hráli v roce 1984 Olympiádu a v roce 
1978 slavně první ročník světové série.
Venice Cup, zlato na MS žen získala 
Francie: Joanna Zochowska, Vanessa 
Réess, Deborah Campagnano, Béné-
dicte Cronier, Sylvie Willard a Elisa-
beth Hugon.

Seniorský pohár d’Orsi získalo USA1: 
Hemant Lall, Reese Milner, Micha-
el Rosenberg, Zia Mahmood, Bob 
Hamman a Mark Lair.
Stále populárnějších Transnational 
Teams se zúčastnilo 141 družstev z 32 
zemí. Vítězi se stali: T. Bessis (Fran cie), 
Helgemo (Monako), Helness (Monako), 
Martens (Polsko), Multon (Monako) 
a Zimmermann (Monako).

Vítězné družstvo Zimmermann

Hotel ‚Almuňecar na Costa Tropical 
v Andalusii jsme znali už z loňské-
ho pobytu. Úroveň hotelu je opravdu 
4*, všichni dostali hezké pokoje a byli 
spokojeni. Hotel má bazén a velkou vy-
hřívanou venkovní jakuzzi. Pláž byla 
hned naproti hotelu, moře bylo teplé 
a většinou zcela klidné. Jeden výlet – do 
městečka Nerja na „Balkón Evropy“ – 
byl zdarma a 23 nás také jelo na výlet 
do Málagy.

Pohled na Málagu z hradu Gibralfaro

Výlet do Alhambry, respektive příprava 
na něj a organizace byla trochu dob-
rodružná, ale Jiřinka Slaninová ho na 
poslední chvíli zachránila a účastníci si 
ho užili moc hezky.

Pátek večer 25. 9., 14 dvojic
1. Nešev – Neševová 71,59%
2. Dohnálek – Fořt 69,70%
3. Rokosová – Orel 61,36%
4. Kordinová – Englichová 58,33%
5. Hajdoková – Šaržíková 51,89%

Krabi k večeři

Sobota večer 26. 9., 13 dvojic
1. Fořt – Petrovský 60,45%
2. Hajdoková – Šaržíková 59,50%
3. Englichová – Kordinová 57,73%
4. Krásová – Petrovská 56,50%
5. Wirthová – Ludvík 55,00%

Neděle večer 27. 9., 13 dvojic
1. Petrovský – Krásová 72,00%
2. Fořt – Petrovská 63,64%
3. Ludvík – Tomanová 52,50%
4. Rosolová – Železná 51,00%
5. Slaninová – Pospíchalová 50,50%

Andalusie
Eva Fořtová
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Pondělí večer 28. 9., 15 dvojic
  1. Fořt – Petrovský 66,86%
  2. Tomanová – Wirthová 60,15%
  3. Rokosová – Orel 55,42%
  4. Suková – Rosolová 54,67%
  5. Gebertová – Ludvík 54,51%

Úterý večer 29.9., 14 dvojic
  1. Dohnálková – Fořt 67,80%
  2. Slaninová – Pospíchalová 61,74%
  3. Kadeřabková – Papoušková 60,23%
  4. Englichová – Kordinová 59,85%
  5. Hajdoková – Šaržíková 54,92%

Středa večer 30. 9., 14 dvojic
  1. Petrovská – Petrovský 68,94%
  2. Rokosová – Rosolová 67,05%
  3. Wirthová – Orel 66,29%
  4. Kordinová – Englichová 57,20%
  5. Dohnálek – Dohnálková 55,30%

Pořadí nejlepších hráčů:
 1. Fořt Tomáš 154
  2. Petrovský Mario 145
  3. Petrovská Alena 86
  4. Rokosová Eva 74
  5. Krásová Diana 73
  6. Rosolová Marie 70
  7. Kordinová Milena 69
 Englichová Ludmila 69
  9. Orel Aleš 66
10. Slaninová Jiřina 65
 Pospíchalová Jana 65

Kompletní výsledky 
všech našich turnajů, 
highscorer i fotografi e 
z hraní, od bazénu, od 
moře, z hotelu i z výle-
tů jsou na internetu:

. . /E / 15/ .

Osmé Evropské hry malých federací 
se letos konaly na slunečném Kypru 
za účasti 14 týmů, z nich většinu tvo-
řili státy bývalého východního bloku. 
Ostatních několik většinou malých stře-
domořských států se řadilo na konci 
startovního pole.

Češi začali skvěle. Po třech kolech byli 
první. Pak je vystřídalo Slovensko, které 
pak své vedení v pátém kole potvrdilo 
vítězstvím nad Čechy. Jenže potom se 
v osmém kole naše družstvo propadlo 
až na 9 místo. Pak se ještě po desátém 
kole dostali na 2. místo, ale nakonec 
z toho bylo jen 4. místo a bramborová 
medaile. Zvítězilo Estonsko, druhé bylo 
Bělorusko a třetí Lotyšsko. Omlazené 
Slovensko skončilo nakonec na 9. místě.

Turnaj TGR
9.–10. 1. 2016 proběhne v Londýně 
v hotelu Danubius v Regents Park již 7. 
ročník tříkolového aukčního párového 
turnaje TGR. Vklad činí 175 £ a základ-
ní aukční cena, kterou musí pár zaplatit, 
pokud na něj nikdo nevsadí, je 100 £.

Diskvalifi kace na ME juniorů
Na ME juniorů v Tromsö, byl irský tým 
v kategorii pod 16 let diskvalifi kován 
ještě dříve než začal hrát. Prostou kon-
trolou pasů hráčů se ukázalo, že jeden 
z jeho čtyř hráčů je starší než propozice 
dovolují.

Další ME bude v Maďarsku
Následující 53. mistrovsví Evropy se 
bude od 16. do 25. června 2016 ko-
nat v maďarské Budapešti. Na pořadu 
budou kromě Open, seniorských a žen-
ských týmů i ženské párové mistrovství 
Evropy. Tentokrát musí všechny páry 
i týmy reprezentovat jednu zemi a ne-
mohou být mezinárodní.

Italské mistrovství týmů
Italské otevřené mistrovství týmů vy-
hrál jako vloni tým LAVAZA ve složení 
Bocchi, Madala, Bianchedi, Duboin, Di 
Franko a Zanasi. Druzí skončili ANGE-
LINI (Cima, Giubilo, Lauria, Versace, 
Sementa, Tokay) a třetí VINCI (Bessis, 
Bessis, Fantoni, Nunes, Hugony, Vinci).

Hry malých 
federací
Tomáš Fořt

Krátce
Tomáš Fořt



Strana 20

Zemřela Věra Petty
Věra Petty, byla nejúspěšnější bermudská 
hráčka a organizátorka bermudského bri-
džového života. Její manžel anglický hráč 
Roman Smolski, vítěz ME v Killarney 
z roce 1991 se za ní přestěhoval na Ber-
mudy a od roku 2000 hrál již jen za ně.

Dustin Hoff man hraje Boba Hammana
V novém fi lmu „Program: Pád legendy“ 
hraje Dustin Hoff man roli známé brid-
žové legendy Boba Hammana. Film měl 
premiéru na letošním torontském festi-
valu a nyní již běží v našich kinech. Bob 
Hamman zde ale nehraje kvůli svému 
bridžovému mistrovství, nýbrž protože 
jako majitel pojišťovny CSA Promotions 
pojistil tým U.S. Postal Service známého 
cyklisty Lance Amstronga proti tomu, 
že Amstrong nevyhraje Tours de France 
7x v řadě. Po dopingové aféře však Bob 
Hamman odmítl pojistku vyplatit a o po-
jistnou částku s příslušenstvím v hodnotě 
10 milionů dolarů se soudil. V součas-
né době podle neofi ciálních zpráv došlo 
k mimosoudnímu vyrovnání.

Zajímavé je, že ač je Dustin Hoff man 
proslulý svou preciznosti a pečlivou pří-
pravou na své role, s Bobem Ham manem 
se nikdy v životě nesetkal.

Případ Fisher – Schwartz
V posledních letech velice úspěšní Lothan 
Fisher a Ron Schwartz, nyní obvinění 
z předávání nelegálních informací již dří-
ve vydali prohlášení, že aby nevzbuzovali 
podezření, nebudou již hrát spolu jako pár. 

Nyní se rozhodli bránit u civilního soudu 
a požadují od Boye Brogelanda, který je 
obvinil, 1 milion $ za poškození dobrého 
jména. Také izraelská bridžová federace 
ustanovila komisi pro vyšetření této zá-
ležitosti. Norská federace se postavila za 
Brogelanda a požádala EBL o prošetření 
statusu obviněných hráčů.

Vítězové Spingold
Vítězi prestižního turnaje Spingold 
v Chicagu se stal tým Cayne – Seamon, 
Fisher – Schwarz, Lauria – Versace.

• „Co hrajete?“ ptají se soupeři. „Lepší 
levnou, horší standard,“ zní odpověď.

• Při druhé lize začal najednou štěkat 
přítomný pes. Dušan Šlachta pozna-
menal: „Pes nemá právo upozorňovat 
na nesrovnalosti.“ „To platí jen, po-
kud je to tichý pes,“ zněla odpověď.

• „Pořád z něčeho padáme,“ stěžuje si 
hráč přihlížejícímu divákovi. „To ne-
vadí, hlavně když píšete,“ odpovídá 
roztržitě divák.

• Anglický král Edward VII (syn krá-
lovny Victorie) miloval hraní bridže 
a stejně jako v golfu nijak neskrýval, 
že za žádnou cenu nechce být pora-
žen. Jednou dokonce po prohrané 
partii vyhodil karty z okna vlaku.

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 22. 2. 2016 ve 1330

♠ Pět dvouhodinových 
lekcí probíhá vždy v pondělí 
od 1330 do 1530 hodin. Pro-
bírat 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
24. 2. 2016 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
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Na podzim do jižní Itálie
VILLAGGIO HOTEL AKIRIS 

Basilicata je jihoitalský region, 
který láká návštěvníky zejména 
pro svou krajinu. Resort umístěný 
v pěkné udržované zahradě se na-
chází u jónského pobřeží, cca 250 m 
od soukromé pláže hotelu, na kterou 
vede udržovaná cesta lesíkem. Hotel 
disponuje 82 komfortně zařízenými 
pokoji a apartmány. Každou hodinu 
jezdí veřejný autobus do nedaleké-
ho městečka (cena cca 1 Eur).

V hotelu je recepce, 2 restaurace, 
2 bary, 2 bazény, 2 dětské bazény, 
3 tenisové kurty, 2 fotbalové hřiště, 
hřiště na volejbal a basketbal, mini 
golf, parkoviště, bankomat, malé 
obchodní centrum, sál s TV. 

Termín a cena
22.9.-29.9.2016 1 týden

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 13.490 Kč

• Letecky Praha – Bari a zpět.
• Plážový servis (lehátka a slunečníky) zdar-

ma na soukromé pláži hotelu. 
• Stravování – polopenze formou švédských 

stolů, včetně sklenice vody a vína k večeři.
• Fakultativní výlety: Městečka Martina 

Franca a Alberobello, Matera, Za historií 
Basilicaty, Zoosafari ve Fasanu, Národní 
park Pollino.

• Hrajeme turnaje každý večer.
• Odpolední přednášky na libovolná bridžová 

témata.
• Je možné objednat jednolůžkový pokoj, 

příplatek je 2.900 Kč, dále je možná plná 
penze s příplatkem 2.000 Kč.

• Třetí osoba na přistýlce má slevu 500 Kč.
• Nesenioři mohou s naší skupinou cestovat 

za stejných cenových podmínek.
Zájezd se uskuteční s CK Quality Tours. 
Stránka zájezdu:

. . / / /
- - -55/ - /

Basilicata ****


