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Bridžový fenomén Pík Kubišta

Pík byl jed-
ním z našich 
ne jlepších 
bridžistů již 
v patnácti 
letech. Ne-
měl však 
možnost se 
mezinárod-
ně uplatnit 

až do roku 1959, kdy mu bylo téměř 30. 
Také v dalších letech byly naše meziná-
rodní styky velmi omezené. Na Západ 
jsme mohli pouze na placené pozvání. 
Mít cizí valuty bylo trestné a valuty na 
černém trhu byly fi nančně nedostupné.
Když se nám podařilo vycestovat na 
Západ, byli jsme jako chudí příbuzní. 
Vozili jsme s sebou konzervy a chleba. 
Často jsme spali pod stany či v moto-
kempech. V Paříži například Čenský 
spal ve vaně a Batík a já jsme se vyspali 
na nonstop striptýzu za pět franků. Na-
víc nám ministerstvo vnitra výjezd čas-
to nepovolilo. Když jsme dostali pozvá-
ní do Vichy, z párů Kubišta – Hegner, 
Polák – Jireš, Textor – Klas, Čenský – 
Althof byli vyškrtnuti Hegner, Jireš, 
Textor a Althof.

Přes to vše, za těch devět let před emi-
grací, dosáhl Pík mnoha vynikajících 

úspěchů: Dva tituly v párových a čtyři 
tituly v týmových přeborech republiky, 
sedm titulů v pražské lize. Kvalifi koval 
se do každé reprezentace a pokaždé byl 
nejlepším hráčem. Většinou hrál bez 
střídání. Byl též jedním ze dvou hráčů, 
kteří získali titul mezinárodního mistra 
podle tehdejších norem.
Na mezinárodním festivalu v Sopotech 
vyhrál individuál a hlavní párový turnaj 
a skončil třetí v celkové klasifi kaci. Ve 
Vichy, na největším evropském páro-
vém turnaji té doby, s několikatisícovou 
účastí předních světových hráčů, skon-
čil na 6. místě. Za zmínku též stojí jeho 
týmová vítězství v trojutkáních Itálie – 
Polsko – ČSR v Mariánkách, Polsko – 
Maďarsko – ČSR v Praze a v zápasech 
ČSR – Polsko v Poreči a v Kovu Pra-
ha, ČSR – Francie ve Varšavě a další. 
Získal vítězství v párech i v týmech na 
turnaji v Ulmu.
Důležitější než jeho úspěchy je, že byl 
vždy naprosto korektní a obrovský ka-
marád. Například v Sopotech, kde mi 
došly peníze. Když jsem se rozhodl ne-
hrát závěrečnou teamovou soutěž, Pík, 
který v párovém turnaji a v individuálu 
vyhrál peněžní ceny, okamžitě zaplatil 
vklady za můj tým, což mně dodnes 
mrzí. Ve vzájemném utkání pak náho-
dou náš tým zvítězil, což odsunulo Píka 
z prvního na třetí místo za belgické re-
prezentanty.
I když jsme nyní daleko od sebe a naše 
styky jsou minimální, stále pokládám 
Píka za jednoho ze svých nejlepších 
přátel a nejlepšího bridžového partnera.

Začátky
Miloš Polák
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Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te co nejpravděpodobněji získali čtyři 
zdvihy?

 ♠KQJ98  ♠32

Zahrání shora dává 54%. To jde ještě 
vylepšit dvojím zahráním k vysokým 
fi gurám na 61%. Outsiderem je impas 
na desítku, který má méně než 50%.

Následující rozdání je z Lederer 
Memorial Trophy, pořádaného v lon-
dýnském Royal Automobil Club v Pall 
Mall. NS v druhé, rozdával Jih.

Západ Sever Východ Jih
Robson McGowan Forrester Punch
   1♦
2♦1) 4♠2) 5♥3) pas
pas kontra 5♠ pas
pas kontra pas…

1) 5-5 piky a srdce
2) chicane piková a fi t kárový
3) ukazuje výnos

Forrester použil lstivých 5♥ k navedení 
partnera na výnos porážející případný 
slem. NS již nemohli dražit 6♦ a tak se 
spokojili, jak doufali, s malým ziskem. 
5♠ však nešlo porazit a tak si EW za-
psali příjemných 650.
V dalším zápase šla dražba:

Západ Sever Východ Jih
Matheson Moran Coyle Hanlon
   1BT1)

2♣2) 3♠3) 4♠ 5♦
pas 6♦ pas pas
6♠ pas4) pas 6BT
pas…

1) 14-16
2) obě drahé barvy
3) obě levné, kratší piky
4) forsing

Ir Tom Hanlon zúročil své zkušenosti 
z pokeru a risknul 6BT, když z pora-
žených 6♠ by moc velký zisk nebyl. 
V praxi pouhých 100. Západ vynesl 
♥A a závazek byl doma.

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

Jak rozhrát 
barvu
Tomáš Fořt

Letošní bridžový týden začal dobro-
družně, v celém okresu po bouřce nešel 
proud. První večer jsme tedy hrát bridž 
nemohli a začali jsme až ráno prvním 
dopoledním turnajem. Hotel tradičně 
poskytuje hezké pohodlné ubytování, 
dobré jídlo, vlídné zacházení, wellnes 
s vířivkou. Letošní počasí udělalo radost 
milovníkům houbaření, bylo spousta 
hub a také borůvek. Večírek s grilová-
ním jsme si užili ve středu, měli jsme 
spoustu dobrého jídla a zazpívali jsme 
si společně s kytarou Zuzky Tomanové 
a Zdeňka Parduby.
 

Největší bridžoví nadšenci ještě poté 
sehráli noční turnaj na 22 rozdání. Ten-
to turnaj byl náhradou za úvodní večer, 
kdy nešla elektřina. V pátek jsme spo-
lečně oslavili kulaté narozeniny Aleny 
Gebertové.
Za všechny hlavní turnaje byly uděle-
ny krásné poháry, celý týden jsme také 
soutěžili o nejlepšího hráče a hráčku, 
což bylo tentokrát napínavé a neroz-
hodnuté do poslední chvíle.

Lesní cesta do Kořenova, lemovaná borůvkami

Neděle, jackpot 1, 19 dvojic
1. Kulišanová – Kulišan 59.4%
2. Jasná – Dvořáková 58.7%
3. Fořt – Petrovský 58.4%
4. Ochvat – Ludvík 56.3%
5. Kloudová – Rokosová 56.3%♠-

♥KQ105
♦A1092
♣K10963

♠A3
♥J7
♦KQ754
♣AJ72

♠KJ1085
♥4
♦J863
♣854

♠Q97642
♥A98632
♦-
♣Q

Bridžový týden 
Kořenov
Eva Fořtová
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Středa odpoledne, 21 dvojic
  1. Literák - Laštovička 70.6%
  2. Ludvík – Ochvat 62.8%
  3. Bišický – Lančová 61.7%
  4. Parduba – Pardubová 61.4%
  5. Demlová – Krausová 56.4%

Středa noční, povečírkový, 11 dvojic
  1. Bosáková – Siničáková 62.5%
  2. Vondráčková – Meduna 57.5%
  3. Demlová – Krausová 57.4%
  4. Rokosová – Ludvík 56.3%
  5. Grusová – Gebertová 54.4%

Čtvrtek, jackpot 5, 18 dvojic
  1. Lančová - Bišický 64.2%
  2. Literák – Petrovská 62.5%
  2. Benák – Volhejn P. 62.5%
  4. Ludvík – Ochvat 55.4%
  5. Laštovička – Coňková 54.5%

Čtvrtek večer, individuál, 32 hráčů
  1. Tomčíková Zdena 69.1%
  2. Benák Jaroslav 64.8%
  3. Petrovský Mario 58.4%
  4. Zmeškalová Marta 57.7%

  5. Coňková Marcela 57.4%
  6. Literák Lubomír 56.4%
  7. Vondráčková Blanka 55.4%
  8. Tomanová Zuzana 54.3%
  9. Vacek Jiří 54.1%
10. Ludvík Bohumil 53.8%

Pátek, jackpot 6, 17 dvojic
  1. Ochvat – Ludvík 75.0%
  2. Petrovská – Fořt 60.7%
  3. Vacek – Rokosová 59.6%
  4. Kloudová – Gebertová 58.9%
  5. Literák – Coňková 58.2%

Mistr jackpotů

Neděle večer, barometr, 23 dvojic
1. Gebertová – Grusová 63.1%
2. Petrovská – Tomčíková 62.9%
3. Vacek – Tomanová 56.0%
3. Rokosová – Ludvík 56.0%
5. Fořt – Ochvat 55.8%

Pondělí, jackpot 2, 19 dvojic
1. Benák – Volhejn P. 64.2%
2. Literák – Petrovský 63.8%
3. Pick – Talpa 59.8%
4. Kulišanová – Kulišan 57.6%
4. Laštovička – Grusová 57.6%

Pondělí večer, mixy, 23 dvojic
1. Parduba – Pardubová 64.0%
2. Molák – Lančová 61.9%
3. Kulišanová – Kulišan 59.3%
4. Petrovská – Fořt 58.9%
5. Zmeškalová – Pikousová 55.6%

Úterý, jackpot 3, 20 dvojic
1. Roninová – Talpa 62.1%
2. Gucklerová – Picková 60.4%
3. Laštovička – Petrovský 57.6%
4. Kloudová – Gebertová 56.8%
5. Petrovská – Tomčíková 55.1%

Úterý večer, IMP, 24 hráčů
1. Molák – Krausová +54 IMP
2. Literák – Fořt +33 IMP
3. Bišický – Lančová +27 IMP
3. Kulišanová – Kulišan +27 IMP
5. Petrovský – Tomčíková +24 IMP

Středa, jackpot 4, 20 dvojic
1. Tomčíková – Laštovička 60.6%
2. Literák – Fořt 59.3%
3. Kloudová – Rokosová 59.1%
4. Gebertová – Meduna 57.8%
5. Siničáková – Bosáková 55.1%
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Pátek večer, závěrečný, 19 dvojic
  1. Ludvík – Ochvat 63.4%
  2. Gucklerová – Meduna 63.1%
  3. Fořt – Petrovský 61.8%
  4. Coňková – Laštovička 59.4%
  5. Benák – Volhejn P. 58.9%

Sobota, jackpot 7, 16 dvojic
  1. Petrovská – Fořt 73,05%
  2. Literák – Petrovský 65,91%
  3. Laštovička – Ludvík 59,42%
  4. Bosáková – Siničáková 55,52%

Nejlepší kurzistka

Pořadí nejlepších hráček:
  1. Tomčíková 206
  2. Petrovská 193
  3. Rokosová 155
  4. Gucklerová 144
  5. Gebertová 141

  6. Krausová 138
  7. Kulišanová 134
  8. Lančová 125
  9. Siničáková 114
10. Bosáková 113

Pořadí nejlepších hráčů:
  1. Fořt 263
  2. Literák 244
  3. Ludvík 231
  4. Petrovský 208
 Laštovička 208
  6. Benák 165
 Ochvat 165
  8. Meduna 139
  9. Kulišan 134
10. Volhejn P. 133

Highscorery se stali Tomáš Fořt a Zde-
na Tomčíková. Mistrem jackpotů se 
stal Luboš Literák a nejlepší kurzistkou 

Marie Hladká. Na příští léto jsem opět 
objednala v Kořenově bridžový týden 
v termínu od 1. do 8. července 2017.

Kompletní výsledky všech turnajů, hi-
ghscorer a fotografi e z hraní, z hotelu 
i z rautů jsou na internetu:
http://eva.fort.cz/Korenov16/v.html

V rozdání 17 z pátečního jackpotu se-
hrála Alena Petrovská s velkou předsta-
vivostí 4♠ ze Západu.

Jih vynesl ♣9, kterou Alena pokryla 
desítkou, Sever klukem a hlavní hráčka 
vzala esem. Pak hned zahrála ♥9. Na-
neštěstí měl ♥10 Sever a ten po zralém 
uvážení nevrátil zadávající tref, ale ♦9. 
Jih bere esem a pokračuje trefem. Hlav-
ní hráčka bere králem, odehrává káro 
a vytrumfovává. Pak pokračuje srdcí, 
a když Jih přidává ♥K, propouští zdvih 
a redukuje tak počet pro skvíz. Jih musí 
vynést káro, které hlavní hráčka snapu-
je.

Na poslední trumf je Sever v bezvý-
chodné situaci.
Také v následujícím rozdání z připrave-
ných partií na téma „Pokročilé trumfo-
vé techniky“ se ukázala Alena Petrov-
ská, která jej jako jediná splnila.

Proti 6♥ z Jihu vynesl Západ ♣J. Zdá se, 
že slem závisí jen na trumfovém impa-
su, protože ztrátového kára se nemůže-
me zbavit. Alena tedy hned zahrála ♥Q, 
a když držela, pokračovala ♥J. Jenže 
Východ do druhého trumfu nepřiznává 
a tak se zdá být vše ztraceno.

♠J10
♥Q1072
♦982
♣QJ83

♠932
♥K6
♦AJ7643
♣92

♠ AK765
♥984
♦Q5
♣A74

♠Q84
♥AJ53
♦K10
♣K1065 

♠-
♥Q7
♦-
♣Q

♠-
♥-
♦764
♣-

♠7
♥8
♦-
♣7

♠-
♥AJ
♦-
♣6

♠KJ9
♥A76
♦AK72
♣A72

♠AQ8
♥QJ1098
♦1064
♣K4

♠10752
♥2
♦QJ3
♣Q8653

♠643
♥K843
♦985
♣J109
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Výběr destinace pro letošní jarní zájezd 
byl trochu omezený, vzhledem k nejisté 
bezpečnostní situaci v některých desti-
nacích a zdražení zájezdů do Španělska. 
Na zájezd do Bulharska a konkrétně na 
tento hotel jsme dostali velmi dobré re-
ference, tak jsme se rozhodli Bulharsko 
zkusit. Pro některé účastníky to byla 
částečně i vzpomínka na mládí, tenkrát 
ale cestovali náročněji – většinou v le-
hátkových vlacích.

Pláž u hotelu – mělké moře v zálivu

My jsme letěli s CK Neckermann, se 
kterou máme dobré zkušenosti již ze 
zájezdu do Dominikánské republiky. 
Cesta proběhla přes malé bezvýznam-

né zpoždění bez problémů a hotel nás 
od začátku mile překvapil. Pokoje byly 
prostorné a i ty levnější, které byly bez 
příplatku, měly hezký výhled na moře 
a na bazény. První večer jsme si jen 
užívali skvělého pětihvězdičkového all 
inclusive a odpočívali po cestě a na bri-
dž nedošlo. Druhý den jsme prohlédli 
možnosti v hotelu, vyzkoušeli moře 
a naplánovali výlety. A večer už byl 
první bridžový turnaj.

Čtvrtek večer, 7 párů
1. Damsová – Kordinová 64,38%
2. Tomčíková – Zieleniec 57,50%
3. Wirthová – Vondráčková 51,32%
4. Horňáková – Šikra 50,00%
5. Poláčková – Přerovský 44,38%
6. Bihelerová – Fořt 43,23%
7. Neševová – Nešev 40,63%

Dvě dopoledne bylo zataženo až dešti-
vo, tak zbyl čas i na dopolední týmáčky.

Pátek večer, 6 párů
1. Horňáková – Šikra 62,50%
2. Tomčíková – Fořt 54,50%
3. Nešev – Neševová 50,50%
4. Vondráčková – Wirthová 48,50%
5. Damsová – Kordinová 43,40%
6. Poláčková – Přerovský 41,40%

Sobota večer, 6 párů
1. Neševová – Fořt 58,00%
2. Vondráčková – Tomčíková 54,00%
3. Damsová – Kordinová 53,00%
4. Bihelerová – Wirthová 50,00%
5. Horňáková – Šikra 44,00%
6. Poláčková – Zieleniec 41,00%

Západ, který na stole vidí jen třetí ♥A, 
samozřejmě zahrané srdcové fi gury 
nepokryl. Hlavní hráčka se ale nevzda-
la. Odehrála vysoké piky i vysoký tref 
a poslední tref snapla. Pak stáhla ještě 
dvě vysoká kára.

V tříkartové koncovce vynesla káro, 
které naštěstí dobírá Východ. Jeho dal-
ší vynesenou kartu v ruce přebila ♥9 
a počkala na reakci Západu.

Také rozdání 22 ze sobotního Jackpotu 
bylo zajímavé.

V rozdání lze z otevřených karet splnit 
až 7♥, ale Východ většinu reálných šan-
cí na třináctý zdvih zhatil výnosem ♦J. 
Zahrát hned v prvním zdvihu kárový 
impas je velmi těžké a naopak se zdá, že 
s velkým slemem nebudou žádné pro-
blémy. Hlavní hráč tedy jednou trum-
fuje, ale zjišťuje špatnou zprávu. Nyní 
již není možné snapnout oba piky i vy-
impasovat trumfového kluka. Lékem 
je pikový impas nebo srdcový impas, 
prakticky stoprocentně se jeví vyimpa-
sování ♦K proti trumfům. Hlavní hráč 
proto odehrává ♠A, snapuje pik a hraje 
ze stolu ♦Q. K jeho nepříjemnému pře-
kvapení však Západ odhazuje pik. Tři-
náct zdvihů se rozplynulo a najednou 
se zdá, že jedinou šancí zůstává trefový 
impas. Ale hlavní hráč naštěstí vidí, že 
stále lze závazek splnit bez hledu na po-
lohu trefové dámy. Snapuje káro, snapu-
je třetí pik a snapuje další káro.

Stůl odehrává dva vysoké trefy a vpou-
ští soupeře na ♣Q. Pak bez ohledu na to, 
kdo bere zdvih, nárokuje zbylé zdvihy.

♠-
♥A
♦72
♣-

♠-
♥109
♦10
♣-

♠10
♥-
♦Q
♣8

♠-
♥K8
♦9
♣-

♠AQ6
♥AKQ1063
♦5
♣J86

♠J
♥874
♦AQ1082
♣AK107

♠108742
♥-
♦KJ7643
♣42

♠K953
♥J952
♦9
♣Q953

♠-
♥KQ10
♦-
♣J86

♠-
♥-
♦108
♣AK107

♠10
♥-
♦K76
♣42

♠-
♥J95
♦-
♣Q95

Bulharské 
prázdniny
Eva Fořtová
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Jako klienti pětihvězdičkového hote-
lu jsme měli přístup do celého resortu 
a všude jsme také mohli čerpat all anc-
lusive. Moře bylo chladnější, kolem 21 
stupňů, ale koupat se v něm dalo. Bazé-
ny byly krásné, bylo jich hodně a vody 
měla příjemných 23 stupňů.

Výlet do Sozopolu

Klasifi kační body mohou být do mat-
riky přiznány pouze členům ČBS se 
zaplaceným alespoň rekreačním člen-
stvím na aktuální sezónu.

Pořadí nejlepších hráčů:
  1. Fořt Tomáš 109
  2. Tomčíková Zdena 105
  3. Damsová Hana 95
 Kordinová Milena 95
  5. Neševová Olga 77
  6. Horňáková Anna 48
 Šikra Branislav 48
  8. Nešev Ivan 45
  9. Vondráčková Blanka 38
10. Zieleniec Wlodek 34

Kompletní výsledky všech turnajů, hi-
ghscorer a fotografi e z hraní i z hotelu 
jsou na internetu:
http://eva.fort.cz/bulh16/v.html

Ve čtyřech posledních Velkých cenách 
skončili na medailových místech násle-
dující dvojice.

VC Havířova, 51 dvojic
  1. Kupková – Emmer BKP 64.72%
  2. Bakalarz – Swoboda POL 63.16%
  3. Pustelnik – Ujma POL 62.28%

VC Metuje, 24 dvojic
  1. Bahníková – Svoboda BKP 61.97%
  2. Svobodová –Erde BKP 58.62%
  3. Diblík –Martynek PCE 57.53%

VC Sněžka, 26 dvojic
  1. Kopecká – Vozábal 62.34%
  2. Svoboda – Vojtík 59.75%
  3. Martynková – Pulkrab 57.19%

GP Czech Open 2016, 35 dvojic
  1. Šlemr – Žylka 61.87%
  2. Hozda – Pulkrab 57.12%
  3. Molák – Pešout 55.57%

Vítězi seriálu Czech Bridge Tour:
  1. Vozábal David BKP 52 824
  2. Bahník Ondřej CHB 40 552
  3. Žylka Kamil UHR 34 296
  4. Bahník Petr BKP 31 688
  5. Svoboda Otakar BKP 27 252
  6. Šlemr Jakub BKP 27 062
  7. Bahníková BKP 25 734
  8. Macura Milan VŠ 25 724
  9. Novotný Jan UHR 24 266
10 Pulkrab Petr CBM 24 122

Snídat se dalo na terase s krásným vý-
hledem. Pokud by někoho naše restau-
race omrzela, mohl využít restauraci 
v kterémkoliv jiném hotelu v resortu.
Každý den odpoledne od 17 hodin měl 
Tomáš své populární bridžové lekce na 
různá témata z licitace i sehrávky, jak 
je zvykem na všech zahraničních dovo-
lených.

V hotelu je nový aquapark s tobogány, 
udělali jsme výpravu i s foťáky, aby-
chom zdokumentovali ty nejodvážnější 
účastnice zájezdu. A ty si to opravdu 
užívaly.

Neděle večer, 6 párů
  1. Neševová – Nešev 66,00%
  2. Damsová – Kordinová 59,00%
  3. Fořt – Zieleniec 57,00%
  4. Tomčíková – Wirthová 52,00%
  5. Vondráčková – Havlínová 34,00%
  6. Poláčková – Přerovský 32,00%

Pondělí večer, 7 párů, 24 rozdání
  1. Damsová – Kordinová 61,25%
  1. Tomčíková – Fořt 61,25%
  3. Horňáková – Šikra 52,50%
  4. Neševová – Nešev 50,00%

  5. Havlínová – Vondráčková 47,92%
  6. Bihelerová – Wirthová 40,00%
  7. Poláčková – Přerovský 37,50%

Úterý večer, 6 párů
  1. Tomčíková – Fořt 81,00%
  2. Damsová – Kordinová 57,00%
  3. Zieleniec – Zieleniec 49,00%
  4. Vondráčková – Wirthová 47,00%
  5. Neševová – Poláčková 37,00%
  6. Havlínová – Vocelová 29,00%

V resortu bylo také minigolfové hřiště, 
cvičil se aquaaerobic, zumba, hrál se 
plážový volejbal a další aktivity.

Měli jsme co dělat, abychom za týden 
obhlédli celý rozlehlý Duni resort, kte-
rý zahrnuje několik hotelů.

Jarní Velké 
ceny
Tomáš Fořt
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Za Monako ve složení Allavena pc, 
Helgemo, Helness, Martens, Multon, 
Zimmermann konečně hraje rodilý 
Monačan Allavena. A také nový Mo-
načan Krzysztof Martens, který však 
hrál výrazně častěji. Allavenu jsem ne-
viděl hrát ani jednou a Zimmermanna 
ne moc často.
Úspěšný předposlední den i poslední 
čtyři zápasy s relativně slabšími soupe-
ři náš tým však posunuly na 25. místo.

Po 33leté přestávce jasně zvítězila Fran-
cie: Volcker, Rombaut, T. Bessis, Quan-
tin, Combescure, Sebbane, Lorenzini. 
Druzí byli Švédi: O. Rimstedt, Upmark, 
Sylvan, Wrang, M. Rimstedt, Nystrom. 
A bronz získali Holanďané: Muller, 
Nab, De Wijs, Bob Drijver, Bas Drijver, 
Brink.
Do Bermuda Bowl ještě postupují Mo-
nako, Německo, Itálie a Bulharsko. Zde 
je pořadí v první desítce:

  1. Francie 489.77
  2. Švédsko 474.92
  3. Holandsko 471.07
  4. Monako 464.92
  5. Německo 446.16
  6. Itálie 432.70
  7. Bulharsko 432.06

  8. Polsko 428.68
  9. Norsko 425.12
10. Anglie 424.89

Domácí Maďaři bojovali sice nedlou-
ho před koncem dokonce o postup do 
Bermuda Bowl, ale na konec skončili 
na sice skvělém, ale velmi smolném 11. 
místě.
Český tým skončil přesně na rozhraní 
druhé a třetí třetiny a ukázal, že hrát 
umí. Na druhou stranu jsme nepřekroči-
li stín našich minulých účastí. Výjimku 
tvořila jen účast v Pau, s vynikajícím 13. 
místem a ještě lepším průběhem. V na-
šich předcházejících deseti novodobých 
účastech od roku 1989 jsme v průměru 
končili na 23. místě, a vždy jsme trochu 
zatopili favoritům. Problém je, že hraje-
me dobrý bridž, technicky jsme na výši, 
ale už dlouhé roky se zdá, že nám ani 
tak nedělali problém spíš konzervativ-
ně hrající silní soupeři, jako spíše ti ze 
středu tabulky. Je to vidět i ze statistik 
naších výsledků proti jednotlivým sou-
peřům podle jejich umístění.

Skupina týmů Skóre Vítězství
12 nejlepších   7,4 4
12 prostředních   7,7 4
12 nejhorších 12,6 9

Zajímavé je, že proti těm úplně nejlep-
ším hrát umíme. S prvními šesti týmy 
jsme dosáhli tří vítězství a měli průměr 
9,7.
Podle butlera hráli všechny tři dvojice 
podobně často a s podobným výsled-
kem:

53. ročník týmového Mistrovství Ev-
ropy se letos uskutečnil v Budapešti 
v termínu 16.-25. června. Český tým se 
zúčastnil po delší přestávce, když na-
posledy jsme hráli na ME v roce 2008, 
a pouze v kategorii Open v sestavě Vo-
zábal (kpt.) – Šlemr, Martynek – Pul-
krab, Bouřa – F. Králík.

Z 37 účastníků patřili mezi favority 
Monako (i když letos v trochu netypic-
ké sestavě), Itálie, Nizozemsko, Francie, 
Polsko a Anglie. Ale v nárok na evrop-
ský bridžový trůn věřili také Švédsko, 
Norsko, Izrael, Německo a další silné 
týmy. Kromě evropských medailí se bo-
jovalo i o šest postupových míst (vlast-
ně sedm, protože domácí Francie měla 
automatický postup) na Bermuda Bowl 
12.-26. 8. 2017 ve francouzském Lyonu, 
a o deset míst Evropského poháru 10.-
12. 11. 2016 v chorvatském Zábřehu.

Sledoval jsem oba přímé přenosy z prv-
ních kol soutěže, pak však Češi nějak 
vypadli z hledáčku BBO. Našim se 
v těchto zápasech nedařilo, i když před-
vedli několik pěkných partií, přede-
vším v obraně. Hned po prvním zápa-
se se usadili na třetím místě od konce. 

Za nimi byli jen Skotové a Kypr. I ten 
se však na konci druhého dne urval 
a předběhl náš tým.
Naštěstí se od třetího dne začalo více 
dařit. Český tým nečekaně získal na 
favorizované Holanďany skoro 15 VB, 
ale konečný postup jím nezkompliko-
val. V dalším kole následoval BYE za 
dalších 12 VB. A konečně 13 VB z po-
sledního zápasu dne a již třetí vítězství 
z 11 zápasů posunulo český tým na 31. 
místo.

Po remízovém čtvrtém dni se na kon-
ci první třetiny soutěže naše družstvo 
usadilo na 28. místě. V této fázi tak 
dlouhého turnaje již bývá velice těžké 
posunout se výrazněji nahoru, a také se 
to nestalo. Není ani příliš divu, na sou-
peře o dvě místa před námi by bylo v té 
době potřeba nahrát navíc 20 VB. To je 
určitá nevýhoda takto organizovaných 
evropských maratónů. Od poloviny 
turnaje se boj odehrává vlastně jen na 
špičce a zbytku družstev již prakticky 
o nic nejde.
Český tým měl relativně dobré naloso-
vání, které umožňovalo v závěru ještě 
trochu své postavení vylepšit. Potkat 
se v úplném závěru s jedním z rozje-
tých bojovníků o Bermuda Bowl nebo 
Evropský pohár nebývá šťastné. Český 
tým se však dostal do formy a v druhé 
části soutěže porazil další silné týmy 
jako Dánsko, Německo, Anglii a třeš-
nička na dortu bylo vítězství nad Mo-
nakem 17,45:2,55. A to hrálo Monako 
v nejsilnějším složení.

Mistrovství 
Evropy 2016
Tomáš Fořt
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Paradoxní závazek hrál Bulhar Popov, 
který proti Fran couzům na Jihu zahájil 
1♠, a všichni zapasovali. Popov v se-
hrávce získal všech 13 zdvihů, ale plat-
né mu to moc nebylo. V zápase Čechů 
proti Rumu nům se na obou stolech hrá-
ly 3 BT a oba páry po zásluze jednou 
spadly.

14.-21. 8. proběhl v hotelu Luna ležícím 
v geometrickém středu České republiky 
bridžový týden, okořeněný opékáním 
prasátka, oslavou narození vnuka Pav-
la Vlasáka, lovením kaprů a diskgolfo-
vých disků z rybníka a dalšími bohuli-
bými činnostmi.

Výsledky turnajů

Barometr, neděle 14. 8., 17 dvojic
1. Mödritzer – Ludvík  73.9%
2. Fořt – Tomčíková 70.3%
3. Benák – Krása 65.1%
4. Baláš – Literák 61.9%
5. Urban – Urbanová 51.4%

Jackpot 1, pondělí 15. 8., 16 dvojic
1. Fořt – Literák 70.8%
2. Mödritzer – Tomčíková 68.8%
3. Urban – Bečka 58.1%
4. Müllerová – Pick 57.8%
5. Gebertová – Dvořáková 56.5%
5. Urbanová – Rosolová 56.5%

Kvalifi kace, pondělí 15. 8., 17 dvojic
1. Literák – Fořt 69.7%
2. Pick – Picková 57.2%
3. Dvořáková – Krebsová 56.6%
4. Gucklerová – Bečka 56.5%
5. Benák – Krása 56.0%

Jackpot 2, úterý 16. 8., 15 dvojic
1. Gebertová – Ludvík 65.4%
2. Fořt – Tomčíková 62.1%
3. Mödritzer – Vacek 60.8%
4. Vítečková – Dvořáková 58.8%
5. Benák - Krása 56.8%

Finále A hlavní, úterý 16. 8., 8 dvojic
1. Fořt – Literák 58.9%
2. Gucklerová – Bečka 57.7%
3. Gebertová – Tomanová 56.5%
4. Dvořáková – Krebsová 54.2%
5. Benák – Krása 51.8%

Finále B hlavní, úterý 16. 8., 10 dvojic
1. Tomčíková – Baláš 67.6%
2. Špottová – Štefanová 52.3%
3. Neševová – Nešev 50.9%
4. Rosolová – Farkašová 50.5%
5. Hlaváčová – Vondráčková 48.6%

Jackpot 3, středa 17. 8., 16 dvojic
1. Mödritzer – Tomčíková 63.6%
2. Fořt – Literák 63.0%
3. Dvořáková – Müllerová 59.1%

Vozábal – Šlemr -0.10 384
Martynek – Pulkrab -0.14 352
Králík – Bouřa -0.21 400

Kromě týmové soutěže Open se hrály 
ještě další soutěže. V soutěži žen Venice 
Cup zvítězila Anglie před Francíí a Pol-
skem a v seniorech zíslal pohár D’Orsi 
Izrael před Švédskem a Polskem.
Na počátku turnaje se ještě odehrálo ev-
ropské párové mistrovství žen. V něm 
skončily na prvních třech místech:

1. Levi – Asulin (Izrael)
2. Zmuda – Dufrat (Polsko)
3. Helness – Blaagestad (Norsko)

Finále B vyhrály Cuzzi – Serangeli 
(Itálie).

Na ME nechyběl ani tradiční obchod 
s bridžovými knihami, kartami, krabi-
cemi, bidding boxy, ale i ubrusy, krava-
tami a dalšími bridžovými proprietami. 
Po skončení mistrovství se zde prodá-
vali i mírně ohrané karty z mistrovství 
(balíček za 20 Kč) a mírně opotřebené 
míchací stroje použité na mistrovství 
(jeden za 35 000 Kč, tedy za polovinu, 
než stály před několika lety).
A ještě několik zahrání a dražeb z mist-

rovství. V následujícím rozdání 26 z 28. 
kola vydražila většina hráčů 4♠ z Vý-
chodu:
Na ME se našli čtyři hráči, kteří vynes-

li ♠3. Ani jeden ze soupeřů pak neuho-
dl trumfovou pozici, spadl a ztratil 12 
IMP.

Také následující rozdání 17 dělalo větši-
ně párů problémy.
Srdcový slem se podařilo v Open z 36 

párů vydražit šesti dvojicím a trefový 
ještě dalším třem.

♠102
♥A963
♦J986
♣1085

♠Q3
♥KJ85
♦A7432
♣J9

♠AK987
♥Q102
♦5
♣KQ43

♠J654
♥74
♦KQ10
♣A762

♠J6
♥QJ732
♦74
♣Q1074

♠AK432
♥AK5
♦10
♣AK83

♠1097
♥864
♦K9853
♣62

♠Q85
♥109
♦AQJ62
♣J95

Bridžový týden 
Luna
Eva Fořtová
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Hráči:
  1. Fořt Tomáš 356
  2. Literák Lubomír 268
  3. Mödritzer Miloslav 262
  4. Ludvík Bohumil 251
  5. Krása Miroslav 222

Výsledky a odkazy na další fotografi e 
jsou na: http://eva.fort.cz/Luna16/v.html

Alespoň jedno rozdání z fi nále hlavního 
turnaje. Z otevřených karet na něm není 
nic až tolik složitého, ale karty nejsou 
skleněné, takže hrála roli i představivost 
hráčů. A přestože nehráli vždy přesně, 
partie byla dramatická a zajímavá.

Západ Sever Východ Jih
 1♦ 2♠ 3 BT
pas…

Po jednoduché licitaci vynesla hráčka 
na Západě ♠K! Po výnosu malým pi-
kem jsou naší starostí jen nadzdvihy, 
ale po tomto ďábelském výnosu se zdá 
osud devátého zdvihu skrytý v temných 
mlhách. Hlavní hráč v každém případě 
propustil první dva piky a vzal až třetí. 

Kárový expas by přinesl klíčový zdvih, 
ale je vidět, že Východ zahájil jen na 
šesté ♠J109765 a tak má spíše něco ve 
vedlejších barvách. Hlavní hráč proto 
odehrál ♣K, a když se ukázala dáma, 
stáhl i ostatní trefy. Východ zahodil dvě 
kára, pak malý pik. Na poslední tref 
však zahazuje stůl před Východem. Vý-
chod asi nemá čtyřlist srdcový a tak jde 
o to, zda měl v kárech původně tři malé 
nebo čtvrtého krále. Jih z odhozů usou-
dil, že jde o druhou možnost a ponechal 
si tak v obou listech tři srdce a dvě kára. 
Když ale Východ nyní zahodil ♦J, vypa-
dá situace zle.

Ale ani Východ nevidí Jihu do karet 
a nechce dát v párovém turnaji snad-
ný nadzdvih, a tak na ♦A zahazuje pik 
a drží si třetí ♥Q. Jih pokračuje ♥J, kte-
ré Východ bere dámou. Správné je ne-
odehrát vysoký pik, ale dát hlavnímu 
hráči další hádanku malou srdcí. Jenže, 
kdo by odolal? A tak Východ stahuje 
svůj pik a sám tak skvízuje nešťastné-
ho partnera mezi srdcovým i károvým 
králem.

  4. Benák – Krása 58.1%
  5. Urban – Bečka 57.1%

Individuál, středa 17. 8., 32 hráčů
  1. Mödritzer Miloslav 68.6%
  2. Krása Miroslav 63.5%
  3. Ludvík Bohumil 62.5%
  4. Fořt Tomáš 61.7%
  5. Bečka Jiří 59.2%
  6. Baláš Jiří 56.4%
  7. Gebertová Alena 55.9%
  8. Těšíková Milena 55.1%
  9. Benák Jaroslav 54.6%
10. Rosolová Marie 54.1%

Jackpot 4, čtvrtek 18. 8., 16 dvojic
  1. Suková – Fořt 64.1%
  2. Picková – Ludvík 61.9%
  3. Gucklerová – Farkašová 60.6%
  4. Benák – Krása 60.1%
  5. Janoušková – Urbanová 55.4%

IMP, čtvrtek 18. 8., 19 dvojic
  1. Fořt – Tomčíková +61 IMP
  2. Dvořáková – Krebsová +42 IMP
  3. Mödritzer – Ludvík +34 IMP
  4. Farkašová – Rosolová +31 IMP
  5. Picková – Pick +26 IMP

Jackpot 5, pátek 19. 8., 14 dvojic
  1. Picková – Tomčíková 65.5%
  2. Benák – Krása 64.0%
  3. Bečka – Urban 60.2%
  4. Fořt – Literák 59.1%
  5. Mödritzer – Ludvík 56.8%

Odpolední, pátek 19. 8., 18 dvojic
  1. Neševová – Jasná 64.5%
  2. Vacek – Tomanová 61.9%
  3. Fořtová – Baláš 58.8%

  4. Literák – Tomčíková 58.5%
  5. Gucklerová – Bečka 56.0%

Jackpot 6, sobota 20. 8., 14 dvojic
  1. Benák – Krása 62.9%
  2. Tomanová – Kloudova 61.4%
  3. Fořtová – Fořt 59.0%
  4. Literák – Ludvík 57.5%
  5. Havlínová – Urbanová 55.0%

Závěrečný, sobota 20. 8., 18 dvojic
  1. Literák – Fořt 77.6%
  2. Pick – Tomčíková 63.1%
  3. Štefanová – Špottová 56.5%
  4. Urbanová – Urban 53.4%
  4. Benák – Krása 53.4%

Jackpot 7, neděle 21. 8., 11 dvojic
  1. Mödritzer – Ludvík 69.9%
  2. Gucklerová – Tomčíková 60.1%
  3. Urban – Bečka 57.5%
  4. Suková – Pick 54.3%
  4. Rosolová – Neševová 54.3%

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráčky:
  1. Tomčíková Zdena 321
  2. Gucklerová Katarina 150
  3. Dvořáková Zdeňka 135
  4. Tomanová Zuzana 132 
  5. Neševová Olga 105

♠Q
♥A873
♦Q862
♣A864

♠A84
♥J104
♦A5
♣KJ975

♠J109765
♥Q95
♦J93
♣Q

♠K32
♥K62
♦K1074
♣1032

♠-
♥A87
♦Q8
♣-

♠-
♥J104
♦A5
♣-

♠97
♥Q95
♦-
♣-

♠-
♥K62
♦K10
♣-
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a Nunes zase podle obvinění pokládali 
vynesené nebo přidané karty různým 
směrem, pokud tato barva obsahovala 
top fi guru. Obě dvojice již americká fe-
derace ACBL vyloučila a odebrala jim 
všechny v minulosti získané body.
Hra dalšího páru Balicki – Zmudzinski 
se stále zkoumá.
Z analyzovaných partií vyplývá, že 
pravděpodobnost takového posunu des-
ky nebo pokládání karet náhodně je 
velmi mizivá.

České double
Michal Humpál si dal trochu práce s pá-
tráním v matrice a odpověděl na otázku 
položenou v prosincovém Enjoy z roku 
2014, zda některá jiná dvojice, kromě 
Hoderová – Šlemr, dosáhla v jednom 
roce současně vítězství ve dvou ze tří 
přeborů republiky. A zde je výsledek: 
od roku 2003, kdy se vede přesnější 
počítačová evidence, se to povedlo jen 
jednotlivcům. To je však jistě mini-
málně stejně hodnotný výkon. Byli to 
v roce 2007 opět Jakub Šlemr a v roce 
2011 Ondřej Bahník. Blahopřejeme.

World Bridge Games 2016

3.-17. 9. 2016 se budou konat v polské 
Wroclawi v impozantní hale Stulecia 
Světové bridžové hry, navazující na 
tradici bridžových olympiád. Soutěží 

se v kategorii open, ženy, senioři a sou-
těžím předcházejí mixové týmy a páry.
Soutěží se zúčastňuje mnoho atraktiv-
ních týmů z celého světa a jde opravdu 
o nezapomenutelný zážitek. Ani USA 
neberou tuto soutěž na lehkou váhu 
a do fi nále kvalifi kace The USBF Trials 
se v Denveru dostalo 19 velmi silných 
týmů. Zvítězili DIAMOND ve složení 
Diamond – Platnick, Hampson – Gre-
co, J. Lall – Bathurst, kteří byli druzí 
nasazení. V kategorii seniorů se kvali-
fi kovali: Hamman, Milner, Meckstroth, 
H. Lall, Lair, Zia Mahmood.

Online World CUP 2016
31. 10.-2. 11. 2016 se bude konat na in-
ternetu za dohledu webových kamer 
velká bridžová show přenášená na 
BBO. Mezi účastníky jsou:

LAVAZZA: Duboin – Madala, Croni-
er – Willard a třetí pár ještě není určen.
USA: Hamman – Meyers, Gitelman – 
Winestock a Gates – Osberg.

CCBA: Peiyjan – Jinlong a další.

CHEN YEH: Zde je zatím známá účast 
pana Yeh, který má hrát se zatím nezve-
řejněným světovým šampionem.
Kromě bridžových jmen jsou zde i další 
osobnosti hrající bridž. Bila Gatese ne-
třeba představovat. Zeng Peiyan je bý-
valý čínský ekonomický ministr a před-
seda asijského ekonomického fóra. Guo 
Jinlong je bývalý primátor Pekingu 
a světový bridžový šampion.

V lotyšské Liepaji se letos 12.-17. čer-
vence konal 13. ročník párového mis-
trovství Evropy juniorů v kategoriích 
U26, U21, U16, ženy a mixy.

Prestiž turnaje podtrhuje, že hráče před 
turnajem navštívil český velvyslanec 
v Lotyšsku Miroslav Kosek.
V úvodní soutěži 52 mixových párů 
skončili Kohutová – Scháňka s 52,22% 
na 20. místě. Ani ve vlastním open mis-
trovství se našim čtyřem dvojicím příliš 
nedařilo. Do fi nále postoupili jen v ka-
tegorii do 21 let Melčák – Klemš, kteří 
zde získali 15. místo s 49,27%. V turna-
ji žen získala Magda Tichá druhé mís-
to, samozřejmě již pro Holandsko. Až 
v závěrečném Poháru prezidenta se ro-
zehráli Kohutová – Scháňka a z 64 párů 
skončili s 59,37% na skvělém 4. místě. 
Blahopřejeme.

Podvody v bridži
Kromě celkem ne tak závažných de-
liktů, kterých se hráči dopouštějí spíše 
neúmyslně nebo nevědomky, jako je 
využití váhání partnera nebo využití 
informace zaslechnuté od vedlejšího 
stolu bohužel existuje také skupina bri-
džových přečinů, které si zasluhují zá-
važnější tresty. Jde především o úmysl-
né předávání neoprávněných informací.

Jde hlavně o problém soutěží, za které 
jsou vysoké fi nanční odměny. Jak řekl 
(doufejme v žertu) jeden bývalý ame-
rický světový šampion „Mohl jsem mít 
milióny. A kdyby mě chytili pomocí 
videa? Za 5 let bych byl zpátky.“ Není 
to problém nový, jen dnes je mnohem 
snadněji odhalitelný. V současnosti již 
není problém sledovat hráče na špičko-
vých soutěžích pomocí kamer a násled-
ně pak analyzovat jejich chování a hru. 
To se stalo osudným právě dvojicím 
z nedávno vyšetřovaných skandálů.
Fisher a Schwartz měli potíže již jako 
junioři a byli od roku 2003 izraelskou 
disciplinární komisí několikrát trestáni 
za porušení etiky v juniorských sou-
těžích. V současnosti jsou již potres-
tání dlouhodobým zákazem hraní za 
předávání si informací pomocí polohy 
desky na posouvání dražby, která se po-
užívá na stolech se záclonami. Fantoni

Mistrovství 
Evropy juniorů
Tomáš Fořt

Krátce
Tomáš Fořt
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Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 10. 10. 2016 ve 1000

♠ Pět dvouhodinových 
lekcí probíhá vždy v pondělí 
od 1000 do 1200 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 v BKP
♦ 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.

STŘEDA 19.00 – 21.30
říjen – prosinec (10 lekcí) – 1 950 Kč

ukázková lekce zdarma: 5. 10. v 18.00 – nutná 
rezervace

Jednotlivé lekce probíhají jako „škola hrou“, vždy 
v první části je teorie, poté se procvičuje při hře to, 
co jsme se naučili. V ceně kurzu je učebnice (ma-
nuál) a členský příspěvek do Českého bridžového 
svazu na aktuální rok.
♣ Ještě váháte? Přijďte se nezávazně podívat. Hraje-
me v krásných prostorách bridžového klubu.

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. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu.

Medellín 2016
Kolumbijský Medellín máme spojený 
s trochu jinými aktivitami, ale letos 
v květnu zde proběhl již šestý Jihoame-
rický bridžový festival. Síla jihoame-
rického bridže je dostatečně známá 
a v posledních letech startovní pole 
doplnili další silní severoameričtí a ev-
ropští hráči.

Hvězdně obsazený hlavní turnaj týmů 
vyhrál tým Milner: Auken - Welland, 
H. Lall – Milner, J. Lall – Pszczola. 
Další favorizovaný tým Chagas, skončil 
až třetí: Bianchedi – Madala, Branco – 
Muzzio, Chagas – Villas -Boas. Turnaj 
žen vyhrály Polky. I vedlejší týmový 
turnaj Copa Medellín vyhrál zajímavě 
složený mezinárodní tým Perlita: Sul-
tan, Hamaoui, Frontaura, F. Goded, G. 
Goded, Alujas.

Univerzitní mistrovství
Tým pod hlavičkou Karlovy univer-
zity ve složení Michael Botur, Erik 
Klemš, Jan Králík, Martin Melčák se 
úspěšně zúčastnil Evropských univer-
zitních her v srbském Zábřehu. Po ne-
příliš podařené první třetině turnaje 
se vzchopil a usadil se na druhé příčce 
z deseti účastníků. O všem pak rozho-
doval poslední zápas proti turecké KOC 
University, kterou naši porazili a druhé 

místo tak zaslouženě uhájili. S jasnou 
převahou zvítězila německá Univerzita 
Potsdam. Následně 22.-28. 8. proběhlo 
v Lodži mistrovství světa, kde naše dva 
týmy skončily na 4. a 7. místě z 12. Prv-
ní dvě místa získaly polské týmy.

Spingold 2016
Letošní letní Spingold se konal ve 
Washington DC. 91 týmů se po prvním 
dnu redukovalo na 64, které pak dalších 
6 dní pokračovaly klasickým KO na 60 
krabic. Zvítězilo družstvo: Fleisher – 
Martel; Auken – Welland; Grue – Moss.

• „Vedoucí!“ volá účastník turnaje. 
Když vedoucí přibíhá, dozvídá se 
problém: „Ať mi partnerka netyká.“

• Když hlavní hráč dlouho přemýšlí 
nad partií, říká tichý hráč: „Partnere, 
ty nedopočítáváš partii, ty jen sbíráš 
odvahu zahrát impas.“

• „Hrajeme ACOL,“ hlásí soupeři. 
„Který?“ ptám se. „My oba,“ odpoví-
dá hrdě soupeř.

Odposlechnuto
Eva Fořtová



Silvestr
27. 12. 2016. – 2. 1. 2017

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Hotel Luna
Kouty

Již podruhé budeme trávit sil-
vestrovský týden v hotelu Luna, 
kde jsme v loňském roce byli vel-
mi spokojeni. Hotel má i v zimě 
výbornou dopravní dostupnost – 
nedaleko dálnice D1 v blízkosti 
Ledče nad Sázavou, cesta z Prahy 
trvá necelou hodinu. Je vybaven 
prostornou a dobře osvětlenou 
konferenční místností, ideální pro 
hraní bridže. Hrát budeme větši-
nou dvakrát denně – dopoledne 
a večer.
Součástí hotelu je též wellness 
centrum s krytým bazénem s pro-
tiproudem, saunou, infrakabinou, 
tělocvičnou a velkou moderní 
vířivkou pro relaxaci. Pro naše 
účastníky je využití wellness cen-
tra za výhodnou paušální cenu 
a také s možností zapůjčení župa-
nu. Bazén je teplý cca 27 stupňů.

Webová stránka hotelu Luna
www.hotelluna.cz

Hotel Luna nabízí ubytování v převážně dvou-
lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím 
a balkonem nebo přímým výstupem z pokoje 
do lesa. Čistotní pejsci jsou v hotelu povoleni.
Pobyt začíná 27. 12. večeří a končí 2. 1. obě-
dem. Cena za celý silvestrovský týden je 
5.250 Kč s plnou penzí nebo 4.950 Kč s po-
lopenzí (bez obědů nebo bez večeří). Cena 
zahrnuje i příplatek za sváteční silvestrovský 
večer. Kratší pobyty jsou po dohodě možné.
Uzávěrka přihlášek nejpozději do konce září, 
prosím zálohu 1.000 Kč na účet 126279051/0300 
nebo v hotovosti v klubu. Doplatek se bude hra-
dit na místě v hotovosti nebo platební kartou.


