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Drazí bridžoví přátelé!!!

Tento náš časopis vychází déle než tři 
roky a já nevím, zda si uvědomujete, že 
je pro nás, pro ty kteří jezdíme na „naše 
výjezdy“ po republice i do zahraničí. 
Původně časopis vydával bridžový svaz 
pro všechny členy, vydávání ukončil.
Naše nerozlučná čtveřice (Tomáš, Evič-
ka, Alena a moje maličkost) se rozhod-
la vydávání obnovit a informovat Vás. 
Nevím, zda jste se někdy zamysleli 
kolik času a práce musí Tomáš a jeho 
tři pomocníci vynaložit, než se časopis 
dostane k Vám. Časopis vydáváme 4x 
v roce pro nás a o nás. Jste informo-
váni o všem důležitém a zajímavém 
co se děje ve světě bridže. Několikrát 
jsme Vás žádali o Váš názor na časo-
pis, ale ani jedna reakce k nám nedo-
šla. Důležité je znát co Vás zajímá, co 
chcete vědět. Napište a také se svěřte 
se zajímavými zážitky u zeleného sto-
lu, nebo zajímavou partií, která Vám 
utkvěla v hlavě… oživí to náš časopis… 
jsme velká skupina zvědavců. Je to do-
sti smutné, že na nic nereagujete. Naši 
přátelé v zahraničí, kterým časopis po-
síláme, vždy okamžitě reagují, obdivují 
naší společnost, časopis je oslovil, i Vy 
jste si určitě přečetli jejich příspěvky.
Bude mě těšit, když tento můj dopis 
zapůsobí alespoň na některé účastníky 

naší velké bridžové skupiny. Uvědom-
te si, že za 12 let výjezdů a setkání se 
různě prostřídalo více než 200 hráčů, 
a to nejen z Prahy, ale z celé republiky, 
někdy i z ciziny.
Tímto veřejným dopisem bych chtěl 
změnit Váš přístup k časopisu, ne pou-
ze přečíst, či nastudovat jednotlivé par-
tie, ale vyjádřit svůj názor… když se 
nevyjádříte, tak nevíme, zda ve vydá-
vání pokračovat 

S pozdravem: „Komu karty v ruce šus-
tí, toho štěstí neopustí!“… Mario 

Zdravím všechny věrné čtenáře a účast-
níky „našich výjezdů“ . Poslední 
„SILVESTROVSKÝ“ výjezd jsem 
prožívala bez Vás, vzpomínala na Vás 
a tak trochu Vám záviděla tu krásnou 
atmosféru při loučení se starým rokem 
a vítání toho nastávajícího… tak doda-
tečně Všem, vše nej, nej, ať žijeme!!!
V časopisech č. 10 a č. 12 jsem uveřej-
nila část vašich odpovědí na mojí anke-
tu, zde je pokračování, je to zajímavé 
a jsou to poslední odpovědi, které jsem 
dostala.

Otázky znějí:
1. Jak dlouho hrajete bridž?
2. Co Vás přivedlo k této hře?
3. Co Vám dává bridž do života?

Anketa
Alena Petrovská

Prolog
Mario Petrovský

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Mariánské Lázně
Hotel Krakonoš ***

Bridž, letní pohoda 
a wellnes v Mariánských 

Lázních

Hotel Krakonoš nabí-
zí 86 pokojů, všechny 
pokoje jsou vkusně a útul-
ně zařízeny. Jsou s vlastním 
sociálním zařízením, TV/
SAT, telefo nem, chladnič-
kou a vysoušečem vlasů. 
V hotelu je výtah a WIFI 
připojení. Celý hotel je ne-
kuřácký. V hotelu je nová 
velká konferenční míst-
nost, která je jak stvořená 
pro naše bridžové turnaje. 
Pro naši skupinu máme re-
zervovaných 25 pokojů. 
Hotel Krakonoš nabízí 
kompletní škálu léčebných 
procedur a bazén s proti-
proudem přímo v objektu.

Termín a cena
21.-25.8.2017 5 dní / 4 noci

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 3.560 Kč

• Služby v ceně: ubytování s polopenzí, volný vstup 
do hotelového bazénu, pronájem konferenční 
místnosti

• Příplatky hrazené na místě:
 příplatek za jednolůžkový pokoj  300 Kč/noc
 poplatek za pejska  180 Kč/noc
 parkovné – na hlídaném parkovišti  100 Kč/noc
 městské poplatky (osoby 18-70 let)  21 Kč/den

• Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma):
 první dva večery dvoukolový hlavní párový turnaj
 IMP turnaj
 Barometr
 dopoledne jackpotové turnaje

• Zajímavá místa v okolí:
 park Boheminium
 lázeňská kolonáda a zpívající fontána
 rozhledna Hamelika
 několik golfových hřišť
 sochařský pohádkový ráj
 lovecký zámeček a rybník Kladská
 klášter Teplá
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Helena Maršíková:
1. Úplně poprvé jsem hrála bridž asi 
v deseti letech doma s bráchou a rodiči. 
Maminka začínala s Hankou Pokornou 
a tatínek ani nevím, kde k bridži přišel. 
Karty jsme vždy hrávali hodně. A když 
nám dětem začaly být žolíky málo, při-
šel na řadu bridž.

2. K soutěžnímu bridži mě přivedl Jar-
da (Benák). Bylo mi 16. Na gymplu 
na nástěnce se objevila výzva „Kdo se 
chce naučit bridž, nechť se dostaví do 
kabinetu XY – číslo už si nepamatu-
ji. Mně v té chvíli doktor zakázal hrát 
softball. Nevěděla jsem co s volným ča-
sem a protože jsem už z domova věděla, 
co je bridž, s bráchou jsme se dostavili. 
A tak to všechno začalo…

3. Bridž mě doslova vychoval. Tedy 
ruku v ruce s rodiči :
• Naučil mě maximální koncentraci.
• Mám velmi dobrou krátkodobou pa-

měť.
• Naučila jsem se rozhodovat v krát-

kém čase s neúplnými informacemi;
• Naučil mě přistupovat k životním si-

tuacím logicky.

Vše ve velké míře používám ve svém 
profesním životě. Bez bridže bych se 
možná dnes živila něčím úplně jiným – 
kdo ví čím…
Ve společenském životě mi bridž dal 
a dává příležitost poznat spoustu za-
jímavých lidí, které bych jinde určitě 
nepotkala.

A v poslední řadě je to též skvělý únik 
od starostí a stresů každodenního živo-
ta.

Martin Maršík:
1. Bridž hraju od Evina kurzu, který 
jsem absolvoval na podzim 2010. Do 
kurzu mě přihlásila Mája (moje žena 
Helča), která řekla, že to Evička dělá 
dobře pro začátečníky, což je pravda.

Na začátku roku 2011 jsem byl párkrát 
v bavlnce, pak nebyl čas, a když jsme 
se na konci jara do bavlnky vrátili, tak 
jsem Máje řekl, že jestli to mám hrát 
nějak smysluplněji, musíme na výjezd. 
Náš první výjezd jsme absolvovali, ve 
zkráceném termínu, do Nedvědic a mu-
sím říci, že pro nováčka je to krušná 
zkušenost. Naštěstí díky Máje a ostat-
ním jsem se relativně rychle oklepal 
a začali jsme jezdit stabilněji.

2. Ke hře mne přivedla Mája, která 
hraje déle, než se známe. Vlastně díky 
Máje jsem poprvé slyšel o této hře 
v roce 1998 na dně U sudu .

3. Především neuvěřitelnou partu lidí, 
která je opravdu unikátní. Bridž nám 
přihrál i naše svědky Alenku s Mariem. 
Krom sociálního rozměru se mně líbí 
bridž pro svoji komplexnost, unikátnost 
v každém rozdání a systém počítání re-
spektive porovnávání na turnajích.

Helena Picková:
1. Bridž hraji asi 10let.

2. Jednou se má kamarádka Olinka 
zmínila, že to odpoledne jde na úvodní 
hodinu výuky bridže a já se vnutila, že 
půjdu s ní.

3. Naději, že si udržím duševní kondici 
alespoň částečně na takové úrovni, ja-
kou předvádějí mé úžasné ještě starší 
bridžové kamarádky. A spoustu moc 
pěkných přátelství. O společných výle-
tech a zážitcích z nich nemluvě.

Milan Mödritzer:
1. Hraji 30 let.

2. Kuželky a šachy. S Březinovými jsem 
hrál kuželky a byl jsem pozván k nim 
na šachy. Když jsem Pepu třikrát pora-
zil, zeptal se mě, proč vlastně nehraju 
bridž. Odpověď zněla: „Protože nevím, 
co to je.“ Po dvacetinásobném přečtení 
„Bursíka“, jsem se stal průměrným hrá-
čem tehdy třicetihlavého BK Neratovi-
ce. (To jednou větou nejde.)

3. Bridž má u mě přednost před vším, 
tím žiju. Jsem „soutěžák“. Bridž mi 
přináší radost z vítězství a porážky mě 
nutí, abych si opakoval to, co už jsem 
dávno zapomněl. (V práci na to mám 
dost času a ještě mi za to dávají peníze. 
Jsem tedy asi jediný „profesionální bri-
džista“ i když hlavu na to nemám, je to 
jenom píle.)

Mario Petrovský:
1. Bridž hraji 52 roků.

2. Asi nějaká sudička, ještě před mým 
narozením – byl jsem ještě v lůně mé 
drahé matky a chtě nechtě jsem kibico-
val jejímu dennímu hraní bridže, hře, 
kterou tak milovala – její partneři prý 
mi prorokovali: „to dítě se narodí s kar-
tami v ruce“ – ani se moc nemýlili.
Moje matka v tom hrála velkou roli, 
dala mně i mé ženě základy a rychle 
nás poslala do klubu, abychom se otr-
kali – a měli jsme ohromné štěstí, sta-
li jsme se oblíbenci špičkových hráčů: 
Otíčka Bäumla, Pepíka Hegnera, Leoše 
Klase, Miloše Poláka, Řeháka, Herdy 
a dalších.
Tito páni se nás ujali, hráli s námi, cepo-
vali nás a předali nám mnoho dobrých 
rad ze svých bridžových zkušeností – 
jsme jim za to vděčni a jejich zásluhou 
jsme u bridže vydrželi.

3. Bridž je kniha života – naučil jsem se 
logicky přemýšlet, poznal mnoho lidí, 
z kterých se časem někteří stali mými 
přáteli – bridž byl úžasným pomocní-
kem vstupu do společnosti (když jsme 
s mojí ženou emigrovali), bridžisté nás 
zvali a my si vytvářeli okruh přátel 
v novém prostředí… a nyní ve stáří: bri-
dž je má rodina, kde jsem obklopen přá-
teli, to mi působí radost ze života a po-
cit, že někam patřím, kde jsem vítán.

Alena Petrovská:
1. Příliš dlouho… 52 roků .

2. Manželova maminka, turnajová 
hráčka do 85 let, jednou mi pravila:
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sice v Monte Carlu, ale na jiném místě 
v italské Belarii, ale to nevadilo. Byl to 
velký zážitek. Myslím, že tam nebylo 
moc hráčů, kteří hráli teprve necelý rok 
jako já. A ani jsme zdaleka nebyli po-
slední.
3. Jako ostatní odpovídají, i pro mě nej-
důležitějším přínosem do života je ta 
spousta přátel, které jsem získala díky 
této krásné hře. Kolik lidí může říct, že 
strávil například Silvestra se skupinou 
70 svých nejbližších přátel? Někdy mi 
to připadá jako veliká bridžová rodina. 
A bridž mě také naučil, že není potřeba 
pořád jen vyhrávat, ale je potřeba se ra-
dovat i z malých nebo občasných vítěz-
ství a užívat si je naplno.

Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠AK732 ♠1084 

Odehrajte eso. Pokud z Jihu spadne Q 
nebo J, pokračujte do desítky. Pokud do 
esa padne ze Severu Q, J nebo 9, také 
pokračujte do desítky a pak přejděte 
na stůl a vyimpasujte poslední vyso-
kou kartu Jihu. Vaše šance na splnění 
je 82%. Pro zlepšení komunikace je 
správné do prvního zdvihu odblokovat 
osmičku.
Jak rozehrajete následující barvu?

 ♠A9876  ♠J432 

Ve skutečnosti je výše uvedená otázka 
špatně položená. Záleží totiž na tom, 
kolik zdvihů můžeme odevzdat. Pokud 
jen jede, je správné v první zdvihu ode-
hrát eso. Pak máte 53% na získání čtyř 
zdvihů. Pokud ale můžete odevzdat dva 
zdvihy, existují dvě zahrání, která vám 
na 100% zaručí tři zdvihy. Musíte za-
hrát malý pik do devítky nebo také vede 
k cíli zahrát devítku z ruky.

25.-26. února se konal závěrečný tur-
naj celostátní ligy. Vítězem fi nálového 
zápasu 112:76 IMP se stal tým „Sca-
recrow“ (L. Barnet, K. Kopecká, P. 
Svobodová, E. Bahníková, P. Bahník, 
O. Bahník, T. Mráz), který v posled-
ním segmentu jednoznačně porazil 57:2 
družstvo P.S. a otočil zápas.

Do první ligy postupují STAR a NMM. 
Do druhé ligy pak postupují „Bylo nás 
pět“ a „Pernštejn“.

„zanechej už té kanasty a mariáše, máš 
na víc, zde máš knihu Miloše Poláka, 
čti, pak uvidíš“ – poslechla jsem, a tak 
to začalo – pomalu, ale časem jsem to 
zvládla a výsledně – hra ovládla mě.
3. Co mi dává – dá se říci, že mnoho; tak 
jak pravili všichni dotázání – poznala 
jsem díky této hře spoustu zajímavých 
lidí, z různých koutů světa a to krásné 
na tom je, že všichni máme společnou 
řeč… bridž je pro mne „všelék“ – léčí 
rány psychické i bolesti fyzické – ve 
stáří mi udržuje soustředěnost, rychlou 
reakci a příjemnou společnost… díky 
této HŘE!

Eva Fořtová:
1. Bridž jsme se někdy pokoušeli hrát 
už dříve doma, ale neznali jsme žádný 
licitační systém, prostě licitovali jen tak 
podle karty a licitaci vyhrával ten, kdo 
měl největší odvahu. Ale už tehdy nás 
to bavilo a dokázali hrát dlouhé a dlou-
hé hodiny. Když jsem se vrátila do Pra-
hy, po bridži se mi stýskalo a neměla 
jsem s kým hrát. Přes nějaký inzerát 
jsem se tenkrát nakontaktovala na Kar-
la Kaniu. Řekl mi, že existují organizo-
vané bridžové kluby a pozval mě, abych 
se k nim přišla podívat. Hráli na Praze 
9 a ten den bylo zrovna 1. dubna. Na 
programu byl „Aprílový individuál“. 
Hráči, kteří přišli z BK13 nemohli tušit, 
jak moc bude aprílový. Chyběl jim hráč, 
tak mě rovnou posadili ke stolu a hrála 
jsem. Bez znalosti jakéhokoliv systému 
a pravidel, tak si asi umíte představit, 
jak ten individuál vypadal.

2. Potom byla zase krátká pauza, až jsem 
objevila inzerát v novinách Metro, kde 
Maruška Jelínková inzerovala své bri-
džové kurzy. To mi udělalo velikou ra-
dost a hned jsem se nadšeně přihlásila. 
A když se do něčeho pustím, tak pořád-
ně. Hned jsem začala aktivně hrát a také 
jsem s Maruškou jela i na výjezd v létě, 
asi půl roku po absolvování kurzu. Moje 
partnerka měla přijet o tři dny později, 
ale Maruška řekla, ať si nedělám starost, 
že mi nějakého partnera sežene. A hned 
první večer mi domluvila turnaj s Tomá-
šem, kterého jsem neznala, ale věděla 
jsem, že hraje v reprezentaci. Měla jsem 
strach, že mu to budu kazit, ale byl las-
kavý a tolerantní a k mému překvapení 
jsme ten turnaj vyhráli. Teprve později 
mi Tomáš řekl, jakou mu ta výhra dala 
dřinu. Pak mě začal učit a byla jsem nad-
šená žačka, hlavně když mi řekl, že jestli 
se budu hodně snažit, tak pojedeme spo-
lu na mixy do Monte Carla. V té době 
jsem také pochopila, že to nejdůležitější 
v bridži je kázeň. Dodržovat výnosové 
dohody, správně markovat a sledovat 
marky partnera, nedělat žádné nestan-
dardní akce. A samozřejmě naučit se 
licitační systém, aby každá hláška měla 
ten správný význam. V té době jsme 
se v turnajích umísťovali dost dobře. Já 
jsem držela dohody a kázeň, markovala 
a tím „svítila partnerovi na cestu“. A on 
tu cestu našel, přemýšlel za nás za oba 
a markami, které jsem pečlivě sledova-
la a poslouchala, mě vedl. A opravdu na 
jaře příštího roku jsme už spolu hráli 
na mistrovství Evropy mixů. Nebylo to

Jak rozhrát 
barvu
Tomáš Fořt

Celostátní liga
Tomáš Fořt
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Začátkem šedesátých let se mi podařilo 
dát dohromady skvělý tým sestávající 
z tehdy mladých hráčů. Základní kádr 
tvořili Kubišta Hegner, Pražák Polák. 
Byl jsem nejmladší, ale nikomu nebylo 
přes 30. Byla to obrovská parta. Trávili 
jsme spolu dovolené na bridžových zá-
jezdech, letních táborech či v zimě na 
horách. Sjížděli jsme české řeky, hráva-
li volejbal, soutěžili v atletice či užívali 
si letního slunka na plovárně v Podolí. 
Kde ty loňské sněhy jsou?
Bridž jsme hrávali pod hlavičkou Kovo, 
podle Kovodělného podniku, kde jsem 
tehdy pracoval. Po několika letech se 
k nám přidal Petr Jireš a po návratu 
z politického kriminálu též Havelka 
a Tomek. To vedlo k rozdělení týmu. 
Kubišta a Hegner se spojili s Textorem 
a Klasem a vytvořili nový silný tým. 
Myslím, že hráli pod hlavičkou Acol. 
Zajímavé je, že zatím co většinou vy-
hrávali pražskou ligu, přebor republiky 
se jim vyhrát nikdy nepodařilo. Kovo 
tak vyhrálo všechny přebory šedesá-
tých let s jedinou výjimkou. Tu výjimku 
jsem z velké části zavinil já. Ve fi nále, 
kde čtyři týmy hrály každý s každým, 
jsme těsně prohráli s teamem Acol, což 
nás odsunulo na třetí místo. Týmu Acol 
to však stačilo pouze na druhé místo, 
zatím co přebor vyhrál tým vedený Ji-
řím Herdou.

V rozhodujícím zápase jsem sehrával 
6♥ srdcí proti dvojici Textor - Klas.

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

Výnos pikový král. Po každém jiném 
výnosu je závazek bez problémů. Při 
dané rozloze je však snadné najít cestu 
ke splnění i s pikovým výnosem. Za-
hrál jsem tři kola kár a přebitek Zápa-
du jsem přebil. Tři kola trefů a znovu 
přebitý přebitek. To jsem opakoval jak 
s káry, tak i s trefy, až protivníkům zbyl 
jediný trumf – srdcové eso! Nyní je bez 
pro blémů zahodit ztrátový pik na po-
slední káro.

Vyložil jsem karty a nárokoval splněný 
závazek. Po krátkém přemýšlení Karel 
Textor zavolal vedoucího a požádal, 
abych hrál pik. Podle vedoucího na to

měl právo, protože jsem nevysvětlil, jak 
budu pokračovat.
Dodnes si nejsem jist, zda rozhodnutí 
bylo za této zcela jasné situace správné, 
ale výsledek byl „down one“. U druhé-
ho stolu hráli 4♥ plus 1.

Z toho plyne naučení: Nenárokujte, do-
hrávejte!

Něco takového se může stát jen u proti-
nožců (nebo ne?). Následující rozdání je 
přeboru mixů pořádaného koncem roku 
2016 v australském Novém Jižním Wa-
lesu. Jeho hrdinové byli australští hráči 
Helena Hellstenová a Paul Lavings.

Rozdával Jih, EW v druhé hře.

Západ Sever Východ Jih
 Hellstenová Lavings
   2BT
pas 3♥ pas 3♠
pas…

Západ vynesl ♦K. Jih vzal zdvih esem 
a zahrál malý tref do desítky a krále. 
Východ vrátil malé srdce, a hlavní hráč 
se nenechal nachytat a vzal zdvih esem. 
Následoval další tref do esa a srdce do 
krále. Hlavní hráč nyní odehrál ♣J, na 
kterého odhodil káro a pak přešel srd-
covým snapem na stůl. Nyní teprve 
následovaly piky. ♠J, a když ten vzal 
zdvih, tak pik do ♠Q, na který Západ 
odhodil „zbytečnou“ ♦2.

Zůstala koncovka:

Jih nyní zahrál káro. Západ vzal zdvih, 
odehrál ještě druhé, ale následující za-
hrání srdce nebo trefu stůl snapl a po-
čkal si na reakci Východu.
Tato partie zřejmě tak zapůsobila na 
jeho partnerku, že se dnes již jmenuje 
Helena Lavingsová.

Začátky
Miloš Polák

♠A5
♥QJ108
♦K8
♣KQJ102

♠62
♥K975
♦AQJ103
♣A8

♠J9874
♥32
♦8542
♣73

♠KQ103
♥A64
♦97
♣9654

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

♠J10972
♥J4
♦9653
♣109

♠AQ4
♥AK7
♦A1074
♣QJ5

♠K653
♥10653
♦8
♣AK86

♠8
♥Q982
♦KQJ2
♣7432

♠109
♥-
♦96
♣-

♠A
♥-
♦1074
♣-

♠ K6
♥10
♦-
♣8

♠-
♥Q
♦QJ
♣7
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V hotelu Luna na Vysočině jsme trávili 
letos již druhý Silvestr. Máme zde rádi 
okolní prostředí, luxusní hrací míst-
nost, pěkné wellness a dobrou dostup-
nost z Prahy.
Přijeli jsme za téměř podzimního po-
časí, ale během pobytu jsme zapadali 
sněhem. To vůbec nevadilo sportovně 
založeným, kteří hráli venku discgolf – 
to je něco jako golf, ale místo míčkem 
do jamek se trefuje létajícími talíři do 
speciálních košů. Turnaje se hrály až na 
14,5 stolech, nechyběla ani zdokonalo-
vací lekce na sehrávkové téma, které se 
zúčastnilo 32 hráčů. Pro zájemce byla 
v hotelu také paní masérka.
Na silvestrovský večer jsme trénovali 
již předchozí dny za doprovodu celkem 
pěti a půl kytar a báječných kytaristů. 
Pokud se ptáte, co je to „půl kytary“, 
tak vypadá to jako kytara, hraje to jako 
kytara, ale není to kytara, je to malinké 

– je to ukulele Na silvestrovský večer 
nám v kuchyni připravili opulentní raut, 
slavili jsme, jedli, pili, zpívali a někteří 
i tančili a bylo nám dobře. Komu to ne-
stačilo, mohl si jít zatancovat i na druhý 
konec chodby, kde měla v jídelně dis-
kotéku druhá parta, která také slavila 
Silvestra v našem hotelu.

Úvodní, úterý 27. 12., 28 dvojic
  1. Macek – Meduna 67.0%
  2. Fořt – Tomčíková 62.3%
  3. Urban – Modritzer 61.5%
  4. Maršíková – Maršík 61.4%
  5. Literák – Roninová 58.7%

Jackpot 1, středa 28. 12., 24 dvojic
  1. Grusová – Fořt 63.4%
  2. Laštovička – Modritzer 62.5%
  3. Roninová – Sochorova 61.1%
  4. Zieleniec – Rosolová 60.7%
  5. Králíková – Králík 58.6%

IMP, středa 28. 12., 27 dvojic
  1. Zbořilová - Weberová 52 IMP
  2. Fořt – Literák 49 IMP
  3. Vlasák – Těšíková 47 IMP
  4. Rosolová – Mužík 41 IMP
  5. Roninová – Talpa 39 IMP

32 účastníků přeboru odehrálo v praž-
ském klubu BKP pět kol po deseti roz-
dáních, což je čím dál tím populárnější 
uspořádání vícekolových párových tur-
najů.

  1. Kohutová – Svoboda 60.73% 
  2. Macurová – Macura 58.80%
  3. Bahníková – Bahník 58.33%
  4. Fořtová – Fořt 58.07%
  5. Kopecká – Frabša 57.80%
  6. Hnátová – Scháňka 56.87%
  7. Vlčková – Šlemr 54.67%
  8. Svobodová – Spálovský 53.80%
  9. Kyptová – Humpál 53.73%
10. Hájková – Maňák 53.20%

Proti vítězům turnaje jsme v druhém 
kole hráli 3 BT z Východu v rozdání 
číslo 13.

Jih po nic nevypovídající dražbě vynesl 
♦2. Sever odhodil ♥3, hlavní hráč vzal 
šestkou a přemýšlel, jak rozehrát trefy. 
Sever zahajoval a neblokoval jedno-
barevně, ani dvoubarevně, takže jeho 
rozloha je nejspíš 4-5-0-4. Problém je 
v tom, že když má Sever trefy delší, 
tak pokud v nich má také dámu, po-
kryje kluka a má jeden trefový zdvih 
jistý. Proto hlavní hráč zahrál malý 
tref do kluka, což je jedna z mála se-
hrávek, která mu může jeden zdvih 
přinést. Pak hlavní hráč odehrál trefy 
i kára a skončil na stole. Sever si pone-
chal tři piky a dvě srdce a Jih dva piky 
a tři srdce. Vypadá to, že pikový král 
sedí a tak hlavní hráč zahrál pikový im-
pas a vpustil Sever třetím pikem. Tím 
se nejen vyhnul předčasnému zahrání 
riskantního srdcového expasu, ale také 
si přidal šanci na uhodnutí srdcových 
fi gur. Bohužel tato šance navíc je ne-
vycházející. Sever samozřejmě podne-
sl svou fi guru, ale indikací z hry bylo 
již dost a tak hlavní hráč položil krále. 
Rozdání přineslo zasloužených 73%.

Mixoví medailisté

Přebor republi-
ky mixů
Eva Fořtová

♠K1093
♥A8732
♦-
♣9873

♠J74
♥Q105
♦K8542
♣Q5

♠AQ8
♥K9
♦J1076
♣A1042

♠652
♥J64
♦AQ93
♣KJ6

Silvestr v hote-
lu Luna
Eva Fořtová



Strana 11Strana 10

Závěrečný, neděle 1. 1., 20 dvojic
  1. Tomanová – Meduna 65.4%
  2. Picková – Pick 59.6%
  3. Gucklerová – Bečka 57.5%
  4. Urban – Modritzer 56.6%
  5. Laštovička – Coňková 56.4%

Jackpot 6, pondělí 2. 1., 15 dvojic
  1. Benák – Havlínová 63.2%
  2. Nešev – Neševová 61.2%
  3. Literák – Fořt 59.6%
  4. Bečka – Urban 58.3%
  5. Wirthová – Krásová 56.7%

Na Silvestra odpoledne se hrál indivi-
duál na 9 stolech, každý ze zúčastně-
ných při vyhlašování dostal dárek ze 
speciálního stolu, který připravili Alen-
ka s Mariem. A byly na něm dárky i pro 
nehrající a rodinné příslušníky.
A pak už jsme si užívali společného 
večera, nacpali se dobrotami na opu-
lentním rautu a za dobré nálady a zpěvu 
přivítali společně Nový rok.
Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráčky:
  1. Tomčíková Zdena 222
  2. Rosolová Marie 173
  3. Roninová Renata 145

  4. Králíková Berenika 144
  5. Albrechtová Zuzana 132
  6. Gucklerová Katarina 132
  7. Maršíková Helena 125
  8. Grusová Ivana 113
  9. Picková Helena 95
10. Tomanová Zuzana 91

Hráči:
  1. Fořt Tomáš 320
  2. Mödritzer Miloslav 250
  3. Literák Lubomír 216
  4. Laštovička Zdeněk 215
  5. Meduna Jan 186
  6. Talpa Vlastislav 163
  7. Urban Jan 162
  8. Králík Michal 144
  9. Pick Petr 132
10. Bečka Jiří 124

Kde bude příští Silvestr, to sice ještě 
přesně nevíme, budeme rozmýšlet. Ale 
jisté je, že budeme zase spolu – u bri-
džového stolu a se skvělými lidmi 
jako letos. Všechny výsledky turnajů 
a spousty fotografi í jsou na internetu:
www.bridgecz.cz/Eva/Lunasilv2015/v.html

Jackpot 2, čtvrtek 29. 12., 23 dvojic
  1. Fořt - Laštovička 74.1%
  2. Albrechtová – Meduna 61.4%
  3. Maršíková – Maršík 61.3%
  4. Modritzer – Roninová 60.7%
  5. Chudárková – Talpa 59.1%
Párový, čtvrtek 29. 12., 28 dvojic
  1. Talpa – Roninová 67.2%
  2. Králíková – Králík 66.1%
  3. Literák – Fořt 64.6%
  4. Urban – Modritzer 62.0%
  5. Laštovička – Tomčíková 59.9%
Jackpot 3, pátek 30. 12., 26 dvojic
  1. Fořt – Literák 70.9%
  2. Talpa – Tomčíková 61.6%
  3. Suková – Chudárková 60.5%
  4. Rosolová – Mužík 60.2%
  5. Modritzer – Fořtová 59.8%
Párový turnaj, pátek 30. 12., 26 dvojic
  1. Urban – Modritzer 64.1%
  2. Fořt – Meduna 63.5%
  3. Králíková – Králík 62.8%
  4. Laštovička – Tomčíková 61.9%
  5. Pick – Picková 59.8%
Jackpot 4, sobota 31. 12., 24dvojic
  1. Fořt – Laštovička 63.4%
  2. Pick – Tomčíková 62.5%
  3. Literák – Modritzer 58.6%
  4. Grusová – Rosolová 57.0%
  5. Albrechtová – Gerychová 56.6%

Individuál, sobota 31. 12., 36 hráčů
  1. Pospíchalová Jana 62.8%
   2. Petrovský Mario 61.9%
  3. Eliášová Miloslava 61.6%
  4. Fořt Tomáš 61.4%
  5. Hlaváčová Barbora 59.9%
  6. Picková Helena 58.5%
  7. Rosolová Marie 57.4%
  8. Literák Lubomír 56.3%
  9. Gucklerová Katarina 56.0%
   Laštovička Zdeněk 56.0%
Jackpot 5, neděle 1. 1., 23 dvojic
  1. Tomčíková – Fořtová 65.3%
  2. Albrechtová – Pick 64.0%
  3. Benák – Krása 57.9%
  4. Modritzer – Wirthová 57.5%
  5. Rosolová – Mužík 56.9%
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Letos v únoru jsme se opět vypravili do 
nádherné Punta Cany v Dominikánské 
republice, tentokrát na celých 14 dnů. 
Počasí v únoru zde je opravdu jako 
v létě – vzduch 31 stupňů, voda v moři 
i bazénech 28 stupňů.

Užili jsme si to naplno, vše perfektně 
vyšlo. Hotel byl skvělý, jídlo all inc-
lusive, karibské drinky. Ráno roman-
tické procházky podél moře, přes den 
spousta teplé slané mořské vody na 
pohupujících se vlnkách, odpočinek 
a v podvečer výukové hraní bridže 
s rozborem u bazénu.

Dalším zážitkem byla pro mne návštěva 
nedalekého golfového hřiště Cocotal. 
Jsem golfový začátečník, ale mezi pal-
mami to šlo samo .

Neradi jsme se loučili s teplem a vlíd-
ným prostředím hotelu a vraceli se 
zpátky do únorové zimy. Příští zimu ur-
čitě vyrazíme zase někam do tepla.

Piňa Colada na rozloučenou

Ráno na pláži

10. prosince 2016 se v BKP uskutečnil 
tradiční individuál hraný jako Memori-
ál Karla Textora. Proběhl bez závad a ve 
vánoční atmosféře s úvodní griotkou 
a průběžným vaječným koňakem. O pře-
stávkách se konalo občerstvení: řízečky 
se salátem, klobásky, korbáčky a nechy-
bělo ani ovoce, zelenina a dortí ky.
Dostavilo se 24 odvážlivců, většinou 
věrných účastníků této soutěže. Přebor-
níkem republiky se stal Ota Svoboda. 

Zde je pořadí první desítky:
  1. Svoboda Otakar 61,4%
  2. Kopřiva Jiří 59,0%
  3. Fořt Tomáš 58,3%
  4. Škalda Jan 57,9%
  5. Vrkoč Petr 56,9%
  6. Böhmová Jiřina 55,2%
  7. Vondřich Vladimír 55,0%
  8. Textor Michael 52,4%
  9. Laštovička Zdeněk 51,2%
10. Holý Jaroslav 51,0%

Medailisté

Následující rozdání nám přineslo plný 
top.

Západ Sever Východ Jih
Fořt Svoboda Štulc 
   pas
pas 2♥ 3♦ 3♥
kontra pas…

Nevím, zda bych našel odvahu kontra 
na 3♥ zapasovat, ale Jirka Štulc to pro-
vedl bez hnutí brvy. Odehrál ♦AK a pak 
pokračoval vysokou ♦10. Snapl jsem ji 
svou singl ♥Q a hlavní hráč přesnapl. 
Pak pokračoval ♥J, které Východ vzal 
a zahrál tref. Hlavní hráč vzal esem 
a musí se rozhodnou, jak rozehra-
je piky. Je to trochu problém, protože 
Východ má body a Západ by zase měl 
mít čtyřlist. Nakonec hlavní hráč sna-
pl káro do ruky, odehrál vysoký trumf 
a zkusil Culbertsonovský impas, který 
má ještě jednu velkou výhodu, a to že 
Západ se po dobrání zdvihu dostává do 
nepříjemného výnosu. Ten však dopo-
četl rozlohu a po trefovém vrácení padl 
hlavní hráč dvakrát za 300.

Přebor republi-
ky v individuálu
Tomáš Fořt

♠Q842
♥AJ10873
♦Q9
♣3

♠A109
♥652
♦874
♣AQ52

♠53
♥K94
♦AK10532
♣94

♠KJ76
♥Q
♦J6
♣KJ10876

Za bridžem do 
Karibiku
Eva Fořtová
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Zde je však čekalo překvapení. Po dů-
kladné analýze experty se ukázalo, že 
pokud by Východ vzal pikový zdvih, 
jediné, co může vrátit je pik. Zahrá-
ní každé jiné barvy umožní hlavnímu 
hráči dostat se na stůl a zahodit na kára 
tři trefy. Další káro by pak sice mohl 
Východ snapnout, ale tím se zkrátí 
a umožní tak hlavnímu hráči se posléze 
dostat třetím trumfem na stůl a zahodit 
i čtvrtý tref.
Ale ani vrácení piku v druhém zdvi-
hu nic pro obranu neřeší. Hlavní hráč 
zvysoka snapne a zahraje ♥8 do ♥9. Tu 
musí Východ vzít, ale nyní je v nuce-
ném výnosu i v srdcích.

Jediná cesta k poražení závazku vedla 
ve skutečnosti přes propuštění prvního 
piku a zachování si pikového odcho-
du, až se dobere na ♥A. Hlavní hráč 
pak bude muset hrát trefy sám z ruky, 
a přestože neodevzdá žádný pik, musí 
ztratit srdce a dva trefy.
A tak naši byli bratři, které neuspokojil 
bridžový poklad, jenž jim zlatá rybka 
přinesla, zůstali až do konce života opět 
jen hráči ve svém starém venkovském 
klubu.
Dobře toto rozdání nedopadlo ani pro 
našeho pocestného, protože se pro ná-
sledné nachlazení nemohl zúčastnit 
fi nále Bermuda Bowl, hraného ten rok 
v severské zemi s mnoha jezery a s vel-
kou bridžovou tradicí.

(Podle matriálů Gézy Ottlika a Zii Ma-
hmooda.)

Tradiční soutěž vítězů ligových soutěží 
z deseti nejlepších zemí Evropy se vlo-
ni konala v chorvatském Zábřehu. Jako 
vždy ji do počtu 12 doplnil předcházejí-
cí vítěz a domácí družstvo.
Tentokrát pořadatelé trochu pozměni-
li její uspořádání a místo postupů ze 
skupin zvolili prostý švýcar, ze kterého 
první čtyři družstva postupovala do se-
mifi nále a fi nále.

Nakonec postoupili:
1. ’t Onstein (Holandsko) 147.49
2. Bamberger Reiter (Německo) 133.04
3. Heimdal (Norsko) 127.27
4. Monako (Monako) 126.53

Čtvrté Monako mělo s postupem vel-
ké potíže a probojovalo se na postupo-
vé místo až v závěru kvalifi kace, kdy 
předstihlo italskou Allegru (Lavazza).

V semifi nále si pak Holanďané zvolili 
za soupeře Nory, ale neudělali dobře, 
protože prohráli 77:87. V druhém semi-
fi nále porazilo Monako Němce 96:68.
Finále pak již bylo jen zápas do jedné 
branky, když Norové vystříleli všechen 
prach již v semifi nále. Monako hladce 
zvítězilo 117:40.
Příští již 16. pohár šampionů se bude 
konat v lotyšské Rize koncem roku 
2017.

Před dávnými lety se vydali tři bratři 
na výlet do severské země. Chystali se 
lovit ryby v tamních proslulých řekách 
a jezerech. Protože však byli také za-
pálení bridžisté, brzy pochopili, že na 
výpravu nenominovali správný počet 
členů. Těsně před koncem zájezdu, kdy 
frustrace nabyla téměř vrcholu, se jim 
podařilo z jezera vylovit zlatou rybku.

Ta jim, jak je jejím dobrým zvykem, 
za propuštění slíbila splnit jedno přání. 
Volba nebyla příliš těžká. Jednohlas-
ně se všichni tři rozhodli, že potřebují 
čtvrtého do bridže. „Ale dobrého hrá-
če,“ nezapomněli zdůraznit. Rybka vše 
slíbila a hned po jejím propuštění se na 
cestě, kterou celý týden neprošla živá 
duše, ukázal pocestný s malým zele-
ným baťůžkem ve tvaru piku, který si 
vesele vykračoval a pozpěvoval „Komu 
karty v ruce šustí, toho štěstí neopustí.“
A opravdu po výměně obvyklých 
zdvořilostí vytáhl pocestný ze svého 
baťůžku malý rozkládací stolek, zelený 
ubrus, bidding boxy a balíček karet.
Hráči hned zasedli, rozdali první partii 
a začali licitovat.

Západ Sever Východ Jih
  pocestný 
2♠ pas 4♠ 5♥
pas…

Trefový výnos by partii hned porazil, 
ale těžko Západu vyčítat, že vynesl ♠2 
do fi tnuté barvy. Hlavní hráč přidal ze 
stolu ♠3 a pocestný pro chvíli přemýš-
lení přidal ♠4! Když hlavní hráč zdvih 
získal zdvih na singl ♠5, nenechal si 
tuto skutečnost jen pro sebe.

„Nejhorší jsou splněná přání,“ křičel 
Západ. Všichni tři bratři pak jako je-
den muž popadli pocestného neumětela 
a za neustálého osočování zlaté rybky 
ze zlomyslnosti jej vhodili do jezera. Za 
ním následoval stolek a ostatní propri-
ety včetně karet i apartního zeleného 
baťůžku.
Po návratu domů vyprávěli o svém lovu 
v rybářském klubu a o této partii se tro-
chu s ostychem, protože se stále cítili 
ošuleni zlatou rybkou, zmínili ve svém 
klubu.

Bylo nebylo
Eva Fořtová

♠83
♥963
♦AKQJ9
♣Q63

♠5
♥KQJ10852
♦-
♣A9542

♠AQ104
♥A74
♦1063
♣KJ7

♠KJ9762
♥-
♦87542
♣108

Evropský po-
hár šampionů
Tomáš Fořt
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Cavendish je turnaj, ve kterém se točí 
nejvíce peněz bridžového světa. V roce 
2012 byl přesunut z Las Vegas do úno-
rového Monaka. Velký zájem vždy 
poutá aukční turnaj pozvaných párů. 
V dražbě vzbuzovali největší naděje 
Helness – Helgemo. Ti se však nakonec 
ani nedostali do fi nále A.

Jako nejdražší páry byli vydraženi:
Helgemo – Helness 25 000 €
Hurd – Demuy 21 000 €
Mahmood – Weinstein 18 000 €

Další zajímavé dražené dvojice byly:
Stamatov – Danailov 12 000 €
Gromov – Madala 11 000 €

Ale ani Madala ve fi nále A příliš ne-
uspěl a skončil na 15. místě. Nakonec 
vyhráli nestárnoucí Bulhaři.

1. Diyan Danailov - Jerry Stamatov
2. Marc Bompis - Hervé Vinciguerra
3. Tom van Overbeeke – M. Schollaardt

První cena činila 100 000 € pro vydra-
žitele, hráči dostali „jen“ 16 000 €.
Ještě prestižnější je turnaj týmů. Letos 
se jej zúčastnilo 22 družstev. Ve fi nále 
se nakonec utkali MAHMOOD: Vin-
cent Demuy, John Hurd, Zia Mahmood, 
Steve Weinstein a WIGODER: Michal 
Klukowski, Jacek Pszczola, Charles 
Wigoder, Piotr Zatorski.
Ziův tým průběžně vedl, ale v posled-
ních rozdáních začali jeho soupeři 
rychle dotahovat. V partii 19 předvedli 
hráči nejdelší přemýšlení nad jedním 
zdvihem, které bylo v novodobé historii 
zaznamenáno.

Rozdával Jih, EW v druhé.

Západ Sever Východ Jih
Klukowski Hurd Zatorski Demuy
   1♥
pas 2♠ 3♦ 4♠
pas…

Letošní největší australský festival 
Gold Coast rozhodně netrpěl nedostat-
kem hráčů. Pořadatelé uvádějí, že se 
celkem hrálo na 8801 stolech. Nevím 
sice, jak to přesně počítali, ale v kaž-
dém případě jde o velice vysoké číslo. 
Možná více vypovídající je, že hlavní-
ho turnaje družstev se zúčastnilo 214 
týmů. Z hlavního párového turnaje, 
ve kterém zvítězili Howard – Nunn, je 
i následující rozdání.

Rozdával Jih, oba v druhé.

Západ Sever Východ Jih
Fischer Brown Morgan Pattison
   pas
pas 1BT kontra 2♦
pas pas 3♠ pas
4♠ pas…

Na většině stolů proběhla podobná 
dražba. Zde však zvolil Jih nešťastný 
trefový výnos. Hlavní hráč vzal zdvih 
a odehrál všechny piky. Před odehrá-
ním posledního trumfu vznikla kon-
covka:

Na poslední trumf nemá Sever co za-
hodit. Odhoz trefu dává hlavnímu hráči 
hned 13 zdvihů. Odhoz srdce vede ke 
stažení srdcí a káro -trefového skvízu. 
Sever odhodil káro, ale ani to nepo-
mohlo, protože na následující káro se 
dostal do srdco -trefového skvízu. 710 
dalo příjemných 65%.
Sever byl jistě z tohoto rozdání nešťast-
ný, ale na dvou stolech Východ dokon-
ce vydražil a splnil 6♠. Ale to ještě nic 
není proti stolu, kde Jih neodešel z kon-
tra do 2♦, ale zapasoval. Do kontrované-
ho 1BT stáhl Východ piky. Trojitý skvíz 
jako výše sice bez trefového výnosu ze 
správné strany nefunguje, ale Sever 
dobře nepřečetl situaci a odubloval si 
♣K. Obrana pak získala všech 13 zdvi-
hů a porazila kontrovaný 1BT sedmkrát 
za 2000.

56. Gol Cost
Tomáš Fořt
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Jejich výkon byl tak skvělý, že získaly 
ocenění za nejlepší sehrávku, nejlepší 
obranu i nejlepší dražbu.

Norský festival
Po minulé výjimce, kdy se festival 
odehrál přirozeně v Tromsø, se vloni 
opět vrátil do Fredrikstadu. Celkem se 
jej zúčastnilo 160 párů z celého světa, 
mezi nimiž nechyběli ani známí hráči. 
Za zmínku jistě stojí již 89letý Benito 
Garozzo, člen slavného italského Mod-
rého týmu. V hlavním párovém turnaji 
nakonec zvítězil Tor Helness se svým 
synem Fredrikem.

Finále holandské Meesterklasse
(Jarmila Kulišanová)

Ve sledovaném 
a nervy drásají-
cím fi nále mis-
trovství Nizo-
zemska v týmech 
zvítězil BC’t 
Onstein 3 nad tý-
mem Het Witte 
Huis (Bílý dům) 
těsným výsled-

kem 133:118. Gratulujeme novým ná-
rodním mistrům: Tim Verbeek (nahoře 
vpravo na fotografi i) – Danny Mole-
-naar (v prostřední řadě vlevo), Mag-
daléna Tichá (vpravo dole) – Richard 
Ritmeijer (v prostřední řadě vpravo) 
a Geon Steenbakkers (vlevo dole) – Pe-
ter IJsselmuiden (vlevo nahoře). Za po-
ražené hráli: Sjoert Brink – Bas Drijver 
a Vincent Ramondt – Berry Westra.

Američané řeší další etické problémy
Mark Lair odstoupil z amerického se-
niorského týmu, který zvítězil v kva-
lifi kacích na World Bridge Series ve 
Wroclawi. Podle platných pravidel jej 
nahradil Chip Martel, který bude hrát 
s Bobem Hammanem. Odstoupení zřej-
mě souvisí se stejným posazením dvou 
fi nišujících týmů ve švýcaru na Denver 
Regionals. Oba týmy dostaly původně 
podle propozic soutěže výsledek 10-10 
VB. Ale rozhodčí jej po zjištění okol-
ností změnil na 0-0.

Některé americké týmy si v minulosti 
na tento vysoce neetický postup navy-
kly jako na „profesionální zdvořilost“ 
(vy pomůžete tento týden nám a my po-
můžeme příští týden vám) i přesto, že 
jde o zřejmé poškození ostatních týmů. 
ACBL ukončila tyto praktiky vydáním 
pravidla 0-0 VB.
Podmíněné tresty zákazu hraní v sou-
těžích dostali Cameron Doner, David 
Grainger, Mark Lair a Dan Morse, či-
novník a rozhodčí ACBL, který byl 
také členem jednoho s týmů, kterých se 
incident v Denveru týkal.

Případ Balicki – Zmudzinski
Disciplinární komise EBL rozhodla, že 
i když Balicki – Zmudzinski pokládali 
různým způsobem své hlášky na desku, 
nenalezla žádnou korelaci mezí poklá-
dáním hlášek a listem hráčů a proto ne-
udělila žádné sankce.
Na internetu je však zveřejněno video 
z jejich hry, kde jsou podle polohy ruky

Východ vynesl tři kola kár, pak zahrál 
tref a nakonec odevzdal hlavní hráč ješ-
tě dva zdvihy. 100 pro Wigodera.

Západ Sever Východ Jih
Mahmood Pszczola Weinstein Wigoder
   1♥
pas 1♠ 2♦ 2♥
pas pas 2BT 3♠
kontra pas…

Nižší závazek, ale jistě důležitější. Opět 
přišlo odehrání tří kol kár a Zia stejně 
jako u prvního stolu zahodil dva trefy. 
Pak ale Weinstein složil karty na stůl 
a 4 minuty přemýšlel. Pak zahrál káro 
do doublechicane. To ještě nic nezadá-
valo, ale nyní Pszczola složil hlavu do 
dlaní a po třech minutách zahodil ze 
stolu srdce. Poté ještě přemýšlel Zia 
dvě minuty než snapl osmičkou a byl 
přesnapnut klukem. Celkem devět mi-
nut na jeden zdvih. Následovalo ♣A, 
♥A a srdcový snap. A opět tref snap, 
srdce snap a poslední tref snap a srdce 
snap. Pikovým esem se dostal na stůl 
a devátý zdvih získal zahráním čeho-
koliv ze stolu do svého ♠107 skrz ♠K9 
Západu.
V rozdání 25 ještě oba týmy splnily 4♥, 
Pszczola je však hrál s rekontrem. Před 
posledním rozdání tak Ziův tým vedl 
již pouze o 1 IMP.
V něm však Klukowski – Zatorski 
zbytečně ostře vydražili slem a spadli, 
kdežto Demuy – Hurt se zastavili na 
hře. MAHMOOD tak získal dalších 11 
IMP, v prestižním turnaji zvítězil a zís-
kal cenu 30 000 €.

Váhání v bridži
Na turnaji týmů Cavendish 2017 byla 
naměřena rekordní doba hraní jednoho 
zdvihu 9 minut. Před měřením a pe-
nalizováním času byly zaznamenány 
v tisku i ještě delší, avšak neověřené 
časy. Nejdelší publikované váhání bylo 
25 minut před zahráním jediné karty. 
A Jeff  Rubens se zmiňoval o svém ne-
jmenovaném soupeři, který před svou 
první hláškou přemýšlel (?) 55 minut.

Švédská liga

Švédská liga obsahuje 12 družstev a je 
pořádána systémem každý s každým. 
Na konci sezóny sestupují 4 týmy, což 
je sice více než 1 až 3 naše, ale vzhle-
dem k vysoké úrovni druhé švédské 
soutěže to úroveň první ligy nijak ne-
oslabuje.
Suverénně zvítězil Harplinge Bridge-
klub, který se skládá z rodiny Rimsted-
tů. Hrají za něj dvojčata Ola a Mikael, 
druhá nejstarší sestra Cecilia a otec 
Magnus. Tým doplňuje holandská dvo-
jice Marion Michielsen a Meike Wortel. 
Ty obě ale jsou dnes také trochu švéd-
ské, respektive norské.

Krátce
Tomáš Fořt
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hráče, na mnoha případech a velice 
přesně určeny fi gury v jejich ruce.

Otevřené ME v Montecatini 2017

Další otevřené mistrovství Evropy se 
odehraje 10.–24. 6. 2017 v kongreso-
vém centu italského Montecatini Terme. 
V první části proběhnou soutěže mixů 
a v druhé pak paralelně open, žen a se-
niorů vždy pro páry i týmy. Zúčastnit se 
mohou členové jakékoliv světového státu, 
které jejich národní federace doporučí.

ME v Ostende 2018

Následující týmové mistrovství Evro-
py open, žen a seniorů se bude konat 
4.–18. 6. 2018 v belgickém Ostende.

44. Bermuda Bowl 2019
Mistrovství světa Bermuda Bowl, Veni-

ce Cup, d’Orsi Senior Trophy a World 
Transnational Open Teams se budou 
konat v roce 2019 v Holandsku.

NFB a Paradise Park festival
Již po osmé pořádá Norská bridžová fe-
derace lednový bridžový festival v Los 
Cristianos na Tenerife. Zimní turnaje 
na kanárských ostrovech jsou stále po-
pulárnější a letos se festivalu zúčastnilo 
již 339 hráčů. Většinou jde o Nory, ale 
letos přiletěli i Švédové a nově i několik 
Angličanů. Festival je pořádán s motem 
„Bridž pro každého“, a tak zde potká-
te světové šampiony, stejně jako hráče, 
kteří hrají svůj první turnaj.

• „Teď zase jednou přenesu krabice já,“ 
nabízím partnerovi. „Ne,“ říká on, 
„lékař mi předepsal vycházky.“

• „Tvé hlášky vychází z teorie, že po-
kud jimi zblbneš dva soupeře a jen 
jednoho partnera, musíš vyhrát každý 
turnaj.“

• Jediný problém v průběhu vánočního 
individuálu nastal, když Jirka Emmer 
na čas sebral vodící lístek Micha-
la Textora a někdy pak chodil podle 
svého a někdy podle cizího. Michal 
bez lístku pak vždy počkal na posled-
ní volné místo a tak musel vedoucí 
soutěže rozmotávat, kdo doopravdy 
kterou partii hrál.

Odposlechnuto
Eva Fořtová

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Lesní chata Kořenov
1. – 8. 7. 2017

Celý třípatrový hotel je po 
celkové rekonstrukci, je zde 
výtah. Všechny pokoje jsou 
nově opravené, s kompletním 
příslušenstvím, většinou jsou 
dvoulůžkové, některé větší. Ve 
všech pokojích jsou manželské 
postele, jsou možné od sebe od-
strčit, ale obtížně – nábytek je 
masivní. Celý hotel je nekuřácký, 
tři pokoje mají balkon, na kterém 
je možné kouřit. U hotelu je te-
nisový kurt, uvnitř ping -pongový 
stůl. V hrací místnosti jsou čtver-
cové stoly, v hotelu je wellness 
centrum s dvěma vířivkami 
a saunou, v okolí jsou houbové 
lesy a krásná příroda, také přímo 
u chaty vede cyklostezka. Máme 
objednaný celý hotel pro sebe. 
Psí miláčky můžete vzít s sebou, 
poplatek za pejska je 100 Kč za 
den – úhrada v hotovosti na re-
cepci.

Plná penze 5.600
Polopenze (bez oběda nebo bez večeře) 5.250
Příplatek za samostatný pokoj za den 200

Program letního bridžového týdne:
•Úvodní welcome drink se šampaňským.
•Dopolední jackpoty s párovým hodnocením.
•Večerní turnaje (párové, IMP, barometr, indi-

viduál).
•Večírek s grilováním.
•Odpolední zdokonalovací lekce s hraním při-

pravených partií a rozborem.
•Celý týden budeme hrát o body a soutěžit 

o nejlepšího hráče.

Pobyt začíná v sobotu večeří, končí v sobo-
tu obědem. Prosím o zaplacení zálohy 1.000 
za osobu současně s přihlášením na číslo účtu 
126279051/0300 nebo v hotovosti v klubu. 
Pokud se odhlásíte do 31. 5. , zálohu vracím, 
pokud po 31. 5. a nenajde se náhradník, bude 
záloha použita jako stornopoplatek.

Doplatek přivezte s sebou – vyberu až na místě 
v hotovosti po příjezdu a hned odevzdám za ce-
lou skupinu.



Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

V červnu
do Španělska

PLAYABALLENA
SPA HOTEL

COSTA DE LA LUZ

Hotel patří do řetězce 
PLAYA SENATOR, do kte-
rého patří například hotel 
Almunecar Playa, ve kterém 
jsme už dvakrát byli. Polo-
ha hotelu je přímo u dlouhé 
a široké písčité pláže a gol-
fového hřiště. V zahradě se 
nachází sou stava bazénů, 
jacuzzi, bar u bazénu a te-
rasa na slu nění s lehátky 
a slunečníky. Hotel má také 
wellnes centrum s vyhříva-
ným vnitřním bazénem.
Přímo u hotelu se nachází 
zastávka autobusu, kterým 
je 45 minut jízdy do Cádizu 
a 40 minut do Jerezu.

Termín a cena
7. 6.–14. 6. 2017 1 týden

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 16.490 Kč

• Letecky Praha – Sevilla. Předběžný letový řád: 
QS1160 18:05 PRAHA - SEVILLA 21:30

 QS1161 22:15 SEVILLA - PRAHA 01:30
• Nesenioři mohou cestovat za stejných podmínek.
• Stravování – polopenze včetně 0,3 l vody a 0,2 l 

ví na. V hotelové restauraci El Arpón se jídla po-
dávají formou bufetu. V baru Capitan Achab si 
můžete vybrat ze široké nabídky nápojů.

• Plná penze za příplatek 2 000 Kč/osobu a all inclu-
sive za příplatek 5 000 Kč/osobu

• Jednolůžkový pokoj – příplatek 4 200 Kč.
• Výlet do Sevilly v ceně. Fakultativní výlety: Tan-

ger, Gibraltar, Rota a Cadiz, Jerez, San Lucar, 
Yeguada.

• Služby česky/slovensky hovořícího delegáta.
• Hrajeme každý večer.
• Tradiční odpolední přednášky na libovolná témata.

Playaballena 
Spa Hotel ****

Zájezd objednávám u CK Quality Tours. 
Stránka zájezdu:

http://www.qualitytours.cz/spanelsko/
andalusie-costa-de-la-luz/andalusie-costa-de-la-

luz-pro-seniory-55/zakladni-udaje/


