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Milí přátelé bridže a čtenáři našeho ča-
sopisu. Chci pochválit několik jedinců, 
kteří si konečně našli čas a napsali člá-
nek do našeho časopisu. Tím dali im-
puls dalším, a to už si přečtete v tomto 
silvestrovském vydání. Vaše příspěvky 
potvrzují propojení čtenářů s vydavate-
li, stanete se jeho součástí a to přispěje 
ke kvalitě našeho časopisu.

Prosím, pokračujte, pište vaše zajímavé 
bridžové příhody, vaše dotazy, nápa-
dy na zlepšení, to vše chceme slyšet. 
DÍKY předem.

Šťastný rok 2018, mnoho zdraví a krás-
ná rozdání na splnění velkých závaz-
ků… přeje Mario.

Zdravím… tak jako vždy… u zelené-
ho stolu… koho? …jasně že bridžisty 
 Všichni jsme napnuti, jaké bude 
rozloučení s rokem 2017… proběhne 
pro nás v neznámém prostředí… v HO-
TELU JESENICE. Zvědavců je hodně, 
všichni natěšeni (i já)… snad nebudeme 
zklamáni a v pohodě se rozloučíme se 
SE DMNÁCTKOU a šťastně vykročíme 

do OSMNÁCTKY. Při této příležitos-
ti přeji všem čtenářům: zdraví, štěstí, 
optimismus a určitě mnoho zajímavých 
„LISTŮ“ ke splnění vysokých závazků.

Pokračování mojí ankety:
OTÁZKY:
1. Jak dlouho hrajete bridž
2. Co Vás přivedlo k této krásné hře?
3. Co Vám dává bridž do života?

Marie Rosolová:
1) Bridž hraji téměř deset let.
2) Jsem odmalička hravý člověk a karty 
jsem hrála už jako předškolák s mým 
dědou. Ale o bridži jsem se dozvěděla 
až v pozdějším věku. Moc mne lákalo 
se ho naučit, jenže nikdo v mém okolí 
tuto hru neznal. Četla jsem o něm v de-
tektivkách od Agáty Christie, a o to víc 
jsem se ho chtěla naučit. Zhruba před 
deseti lety jsem začala mít trochu víc 
času a tak jsem si na internetu našla, 
že je v Praze bridžový klub. Vyhledala 
jsem si kurzy Evičky (tehdy ještě Dí-
tětové) a přihlásila se. Tahle hra mne 
chytla hned od začátku a úplně jsem ji 
prožívala. Je opravdu nádherná!
3) Co mi dal bridž do života? Bridž je 
velmi zajímavá hra, plná dobrodruž-
ství, nutí přemýšlet a kombinovat, a to 
mě baví. Dal mi příležitost seznámit se 
se spoustou zajímavých a velmi chyt-
rých lidí. Poznala jsem v klubu spous-
tu přátel, se kterými trávím dovolené 
u moře, Silvestry a jiné příjemné poby-
ty. S bri džem nejsem nikdy sama. Bridž 
je můj koníček, který mi dává radost.

Anketa
Alena Petrovská

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 12. 2. 2018 v 1000

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

Kurzy bridže pro začátečníkyKurzy bridže pro začátečníky
i pokročiléi pokročilé

Nový kurz pro začátečníky v Italské
7. 3. 2018 v 1800 hodin

♦ Ukázková hodina zdarma 7. 3. v 1800 hodin.– 
NUTNÁ REZERVACE. Termín konání kurzu  
– 7. 3. – 16. 5. 2018, vždy ve středu od 1800 do 
2030 hodin. Cena 1.950 Kč.
♣ Zavolejte a přijďte se nezávazně podívat na 
ukázkovou hodinu. Hrajeme v krásných prostorech 
bridžového klubu v centru Prahy.

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.

Prolog
Mario Petrovský
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Dana Wirthová:
1) Začala jsem s bridžem, když mi bylo 
asi 26, tedy již dávno. Tehdy jsem ale 
hrála s mými přáteli doma, při rozho-
vorech, vínku a rádi dlouho do noci. 
Turnaj moc ne.
2) K bridži mne přivedl můj tehdejší 
přítel. Byl úžasný, milý, sportovec, ma-
tematik a celkově samozřejmě „terno“. 
Nějak se ale po večerech častěji nevy-
skytoval. Když jsem se jednou optala, 
kam mizí, řekl mi „jdu na bridž, tomu 
bys nerozuměla“. Teď se samozřej-
mě směju. Ale tehdy mne to namích-
lo a přihlásila jsem se na kurz bridže. 
A pak na druhý a třetí a následně se 
mnou „pořád“ musel licitovat, protože 
mne to chytlo.
Jak to tak bývá, čas jde dál a každý 
z nás měl jiné priority. Teprve po dese-
tiletích, když jsem nemohla kvůli kole-
nu dělat moje oblíbené sporty, jsem si 
znovu vzpomněla na bridž. Sportuj hla-
vou! A teď se snažím zlepšit a obstát.
Samozřejmě, a to jsi kdysi Ty sama Ale-
no napsala, jsem moc ráda, že má člo-
věk díky bridži i kontakt a jakési „úto-
čiště“ i v zemích, kde by byl jinak delší 
dobu možná sám.

Aleš Orel:
Bridž hraju asi 30 let. Tehdy jsem si 
přečetl inzerát v deníku Práce, že dě-
lají ve Vodičkově kurz bridže. Nevěděl 
jsem o tom nic, ale protože to hrají An-
gláni, přihlásil jsem se. Asi spíš na truc 
bolševikům. No a kupodivu se ukázalo, 
že je to krásná hra, jsem ve velice přá-

telském kolektivu a je mi tam moc fajn. 
Řekl bych, že mi bridž kromě zábavy 
pomáhá k logickému myšlení a udržuje 
mne duševně v kondici. Soustředit se 3 
až 4 hodiny je taky určitý výkon.

Marie Kloudová:
1) Nyní je to přesně šest let, co jsem 
absolvovala kurz bridže pro začáteční-
ky u Evičky Fořtové, ještě na Vltavské, 
kam jsme se přihlásily společně s mojí 
kolegyní z turistického klubu. Kolegy-
ně toho již dávno nechala, ale mne ta 
hra docela pohltila a zalíbila se mi.
2) Musím říci, že to byla hlavně zvěda-
vost, o co v této hře vlastně jde. Pama-
tuji si, že již v dětství mě bavilo, když 
jsme s rodiči a bratry hráli karty, a i pak 
se svými dětmi a dnes i s vnoučaty se 
tím rádi bavíme.
Ovšem když jsem šla do kurzu, tak 
jsem ani neuměla pojmenovat jednotli-
vé barvy, nevěděla jsem, co jsou piky, 
kára nebo trefy a tak mi připadalo zají-
mavé se s tím seznámit. Netušila jsem, 
jak mě tato hra vezme za srdce a probu-
dí ve mně hráčskou vášeň a soutěživost 
v mém již důchodovém věku.
3) Především musím říct, že je to ra-
dost ze záliby, která mě těší, na bridž 
chodím ráda. Je milé, když kolem sebe 
vidím většinou přátelské a inteligentní 
lidi bez rozdílu věku, se kterými mě 
tato zábava spojuje. Připadá mi chytré 
učit se něco nového a zajímavého. Žád-
ná hra není stejná, jsou různé způsoby, 
jak ji hrát, a to mě baví. Bridž udržu-
je starší lidi v kondici, protože je nutí

přemýšlet, soustředit se na hru a zapo-
menout na všechny starosti a bolesti 
a společensky žít.
Je to super zábava, která má v sobě du-
cha přemýšlení, soutěživosti, společen-
ského cítění a mně přináší čirou radost 
do života.

Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 6 zdvihů?

 ♠K1098654 ♠A2

Potřebujeme -li všech sedm zdvihů, 
odehrajeme eso a pak krále. Pokud by 
vypadla ze Severu fi gura, impasujeme 
podle pravidla omezeného výběru. To 
nám dává 46% na splnění. Pokud nám 
však stačí šest zdvihů, existuje 100% 
šance na jejich získání. Vyneste ♠10, 
a pokud Sever nepokryje, propustíme. 
Pokud by Sever nepřiznal, převezmeme 
esem a hrajeme pik do K109.

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

 ♠QJ10843 ♠2

Největší šancí je hrát barvu shora. To 
dává téměř 52%, což je o trochu více 
než impas do devítky a ještě trochu pří-
znivé rozdělení barvy.

Přátelé, poznal jsem, co je to vášeň! 
Ano, bude se to zdát podivné hlásat, že 
v 80 letech jsem poznal vášeň. Ale ti, 
kterých se tento článek týká, mi poro-
zumějí.
Před třemi lety jsem začal s bridžem. 
Bylo to zcela impulzivní rozhodnutí 
díky tenisu a hráči jménem Milan Pe-
terka. Ten se často zmiňoval, že hraje 
bridž. A já, jelikož hru v karty milu-
ji, jsem se neodolal informovat. A tak 
jsem se ocitl v kurzu Evy Fořtové. Li-
dičky, mě ta hra hned zaujala. Je tak 
bohatá, rozmanitá, ale také velmi kom-
plikovaná. Jenže myšlenka, že se to na-
učím velmi brzy, začala rychle mizet. 
Stačilo mi, když jsem slyšel různé své 
spoluhráče, že to hrají 50 let a také to 
ještě neumějí (to je a já tomu tak říkám 
básnická hyperbola). Protože za tolik let 
musí člověk znát už veškeré nuance této 
hry a mít zkušenosti. Díky mým občas-
ným spoluhráčům, a to jsou nějací dob-
ří hráči, jsem se trochu naučil, podtrhuji 
„trochu“. Děkuji vám.
Jen mě mrzí, že mě nečeká dalších x let, 
ale již jen malý kousek života a nesta-
čím se naučit tuto nádhernou hru do-
konaleji.
Sedím doma u sklenky vína, rád bych 
toho řekl ještě mnohem víc, ale alespoň 
na závěr: Vám všem přátelům této hry 
mnoho zdraví a štěstí.

Jak rozehrát 
barvu
Tomáš Fořt

Poznal jsem, 
co je vášeň
Blahosav Brožek



Strana 5Strana 4

Se stříbrnými medailemi se z akade-
mického mistrovství Evropy v bridži 
ve španělské Fuengirole vrátilo druž-
stvo hrající pod hlavičkou Univerzity 
Karlovy. České družstvo tvořili Erik 
Klemš z Právnické fakulty UK, Jakub 
Vojtík a Lukáš Kolek z Matematicko- 
fyzikální fakulty UK, Michael Botur 
z Fakulty tělesné výchovy UK a spor-
tu a Martin Melčák z Vysoké školy 
chemicko -technologické. Z přijetí hrá-
čů rektorem Karlovy univerzity Tomá-
šem Zimou v aule pražského Karolína 
je i fotografi e na obálce.

Již od roku 1950, kdy 
bylo mistrovství poprvé 
hráno v městě Hamilton 
na Bermudách, kde se 
koná každých 25 let, jej 
Američané vyhráli již 
18 krát a Italové 15 krát. 

Francie, Velká Británie, Brazílie a Is-
land vyhráli dvakrát a po jednom zlatu 
mají Island a Polsko.
Letos bojovalo o medaile ve francouz-
ském Lyonu v každé kategorii 22 týmů.
Francie, Holandsko, Švédsko, Bulhar-

sko a oba týmy USA měli v Bermuda 
Bowl postup do K.O. jistý celou kvali-
fi kaci. Ale Monako s Itálií, které jsme 
byli vždy zvyklí sledovat na čele tabul-
ky, tentokrát těžce bojovali o postup 
mezi prvních 8 týmů. Ten nakonec 
ne získaly, když skončily na 10. na 11. 
místě. Finálovou osmičku doplnila Čína 
a skvělým fi nišem i Nový Zéland (All 
Blacks), který v posledních třech kolech 
vysoce porazil své přímé konkurenty.

Do semifi nále z čtvrtfi nálových bojů 
postoupili a spolu se utkali o fi nále

Francie : Nový Zéland 187:48
USA 2 : Bulharsko 216:182

Ve fi nále nakonec i přes velký fi niš 
Francie zvítězil tým USA 2: Fleischer, 
Grue, Martel, Moss, Pszczola a Rosen-
berg, který ve fi nále porazil o pouhé 
2 IMP domácí Francii. Bronz získalo 
Bulharsko a černý kůň soutěže Nový 
Zéland se nakonec musel spokojit 
s bramborovou medailí.
V kategorii žen (Venice Cup) vyhrála 
Čína před Anglií a Švédskem. Holand-
sko v sestavě s Magdou Tichou nakonec 
žádnou medaili nezískalo. V kategorii 
seniorů (D‘Orsi Trophy) se mistrem 
světa stal tým USA2 před Itálií a Švéd-
skem.

Občas čítám ve vašem časopise zprá-
vičky týkající se anglické hráčky Ni-
coly Smith. Myslím, že by Vás mohlo 
zajímat následující.
V srpnu 1968, když jsme byli „na útě-
ku“, jsme se ocitli v Londýně. Neměli 
jsme tušení, co a jak či kudy kam. Měli 
jsme jen malé letní zavazadlo, žádné 
peníze a neuměli žblepnout anglicky. 
Irský reprezentant Enda Boland, se 
kteým jsem se znal z Mariánek a z mis-
trovství Evropy, se dozvěděl o našem 
pobytu v Londýně a požádal svého 
syna Fergala (který pracoval v Londý-
ně), aby se nás v rámci možností ujal. 
Finanční pomoc jsme tak moc nepotře-
bovali, protože se nám podařilo získat 
„na černo“ přechodné zaměstnání. Šlo 
spíše o orientaci a společenské styky.
Fergal zorganizoval několik komerč-
ních partií a při jedné byla mojí part-
nerkou půvabná 19letá dívka jménem 
Nicola, dcera slavného anglického in-
ternacionála a majitele London school 
of Bridge Nico Gardenera.
Naše partnerství klaplo perfektně. Hráli 
jsme spolu ještě několikrát a také jsme 
se zúčastnili nějakého turnaje s fi nanč-
ní dotací, kde jsme skončili na druhém 
místě za legendární dvojicí Fritzi Gor-
don a Rixi Markus. Nicola mi nabíd-
la zaměstnání u svého otce, ale to už 
jsme měli vyřízené vízum do Kanady 

a já neměl v té době zájem o bridžovou 
kariéru. Nikola si ale vzala mojí adresu 
a zanedlouho po příjezdu do Kanady 
došel od ní velký balík plný bridžových 
učebnic a pomůcek - kdybych si prý ně-
kdy potřeboval přivydělat pomocí bri-
dže.
Uplynulo 32 let a já byl požádán repre-
zentovat Československo na Olympiádě 
v Belgii. Setkal jsem se s celou řadou 
bývalých soupeřů - francouzských, ir-
ských, polských i dalších reprezentan-
tů včetně Omara Sharifa - a přestože 
jsme teď hráli za seniory, většinou jsme 
se poznali. S Nikol nyní Smith jsme si 
příjemně popovídali, ale absolutně si na 
mne nedokázala vzpomenout.
Věnoval jsem jí kytičku, bonboniéru 
a nějaké víno a poděkoval za bridžové 
pomůcky, které mi kdysi poslala. Tak 
skončila moje romance se stále půvab-
nou Nikol.

Nicola Smith

Začátky
Miloš Polák

Akademické 
ME
Tomáš Fořt

Bermuda Bowl 
v Lyonu
Tomáš Fořt
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Ve fi nále nakonec rozhodovaly slemy. 
Dvě rozdání před koncem vedly USA 
2 celkem pohodlně o 19 IMP. Z po-
hledu americké dvojice Grue – Moss 
však musel závěr vypadat katastrofi c-
ky. V předposlední partii netrefi li slem 
a v poslední vydražili 7♠ s ♣J95 proti 
♣AK87, když se ztrátového trefu neda-
lo nijak zbavit a spadli. Podle očitých 
svědků vypadali američtí hráči velice 
nadšení, když zjistili, že rozdání naštěs-
tí stálo „jen“ 17 IMP a USA 2 nakonec 
celkově zvítězili o 2 IMP.
Podrobněji se rozdáním z mistrov-
ství světa včetně těch klíčových, které 
roz hodovaly o osudu Bermuda Bowls 
i Transnational Teams budeme věnovat 
v dalším čísle.

Zápas žen Holandska proti Anglii se 
zpočátku na MS v Lyonu nevyvíjel pro 
Holanďanky dobře. Napřed spadly ze 
slemu, kdy jediný problém byla trumfo-
vá barva rozdělená AJ1098xx proti xx 
a KQx bylo před esem. Přitom dvojitý 
impas dává asi o 10% větší šanci než 
zahrání esem.
Pak ale několika brilantními zahráními 
v obraně zvrátily výsledek, a tak před 
posledním rozdáním vedlo Holandsko 
o 13 IMP.

Rozdání 16, EW v druhé, rozdával W.

Západ Sever Východ Jih
Brown Arnolds Brock Verbeek
1♠ pas 1BT 2♠*)

4♠ pas…
*) Srdce a levná

Mírumilovná dražba v zavřené získala 
710 pro EW. V otevřené místnosti vzala 
ale dražba mnohem divočejší obrat.

Západ Sever Východ  Jih
Tichá Draper Van Zwol Smith
1♠ pas 3♦*) 3♥
6♠ 7♥ 7♠ kontra
pas…
*) Přirozené, 8-11

Magda (pro známé Magie) se bála, že 
když vydraží 6♦, soupeři najdou lev-
ných 6♥, a tak raději zvolila pikový 
slem. Zatajila tím kárový fi t a tak měla 
Draper proti 7♠ ztížený výnos. Ale vý-
nosové kontra Nikol Smith ji nakonec 
donutilo káro přeci jen vynést. 14 IMP 
pro Anglii přineslo i vítězství o 1 IMP.

Současně s Bermuda Bowl se hrálo i šes-
tidenní 21. mistrovství světa v počítačo-
vém bridži. Některá rozdání byla společná 
s lidským MS a ukazovalo se, že počíta-
čové programy jsou již na velice vysoké 
úrovni a na mnohá technická zahrání by 
byla hrdá i většina lidských expertů. Na 
druhou stranu bylo zřejmé, že stroje ne-
jsou zdaleka tolik agresivní jako lidé.
Všech sedm účastníků hrálo na stej-
ných počítačích HP8200 i7 3.4 GHz 
a po kvalifi kačních kolech, kdy hrál ka-
ždý s každým, postupovali čtyři nejlep-
ší do semifi nále.

1. Wbridge5 (Francie) 74.36 VP
2. Synrey Bridge (Čína) 69.65 VP
3. Micro Bridge (Japonsko) 65.87 VP
4. RoboBridge (Holandsko) 62.52 VP
5. Bridge Baron (USA) 60.79 VP
6. Q -Plus Bridge (Německo) 59.83 VP
7. Shark Bridge (Dánsko) 26.98 VP

Překvapil čínský nováček Synrey, který 
se vklínil mezi dva fi nalisty z poslední-
ho mistrovství. Ze semifi nále pak po-
stoupili Wbridge5 a Synrey a zlato zís-
kal opět jako vloni Wbridge5, i když 
letošní vítězství bylo jen o jediný IMP 
(+4,7 IMP přenosu).
Senrey však měl, ve třetím segmentu ze 
čtyř fi nálových, vítězství ve svých ro-
botích rukou.

Rozdání 15, NS v druhé, rozdával S.

Západ Sever Východ Jih
Synrey Wbridge5 Synrey Wbridge5
   pas
1♥ 1♠ 2♠ 3♥
kontra pas pas 3♠
4♥ pas…

Po zabijáckém výnosu ♦8 měl hlavní 
hráč problém s přechody. Zahrál tedy 
kárový impas, Jih vzal králem a vrátil 
káro. Stále nejsou přechody na zahoze-
ní trefu a navíc ještě hrozí, že až se Se-
ver dobere na srdcové eso, přepustí Jih 
trefem a dostane ještě porážející kárový 
snap.

Synrey však našel elegantní řešení. 
Odehrál ♠A, ♠Q převzal králem a na 
♠10 zahodil ztrátový tref. Tím zničil 
obraně komunikaci a nyní již není mož-
né poslat snap. To byl klasický „scissors 
coup“.
Bohužel ani stroje nehrají z otevřených 
karet, a tak po této lahůdce zahrál Syn-
rey na trumfy 2-2 a jednou spadl.

Trochu brid-
žové Magie
Tomáš Fořt

♠85
♥Q76432
♦Q76
♣107

♠943
♥AK1095
♦-
♣KJ853

A6
♥J8
♦AJ10842
♣642

♠KQJ1072
♥-
♦K953
♣AQ9

Mistrovství 
světa robotů
Tomáš Fořt

♠J7643
♥AJ9
♦87
♣KJ7

♠985
♥2
♦K62
♣AQ10974

♠K102
♥Q1074
♦AQ5
♣632

♠AQ
♥K8653
♦J10943
♣8
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Bridžový výlet do Mariánských Lázní 
jsme uspořádali hlavně z nostalgických 
a vzpomínkových důvodů. Mnozí hrá-
či dodnes vyprávějí o velkých meziná-
rodních turnajích, které se zde hrávaly 
v hotelu Esplanade a poté v hotelu Kra-
konoš (nyní Rübezahl).

Původní hotel Krakonoš
I my jsme si pobyt zde hezky užili. 
Zúčastnilo se 44 hráčů, zahráli jsme 
hlavní párový turnaj, který byl druhý 
den rozdělený na skupiny A a B podle 
výsledků z prvního večera. Hotel má 
novou velikou hrací místnost, kde by se 
mohlo hrát na 30 i více stolech. Uby-
tování je v pohodlných pokojích s hez-

kým výhledem do zahrady nebo na 
koníky a nechybí ani krásné wellness 
s teplým bazénem.

Pondělí večer, úvodní, 22 dvojic
1. Literák – Fořt 63.1%
2. Rosolová – Meduna 61.3%
3. Gucklerová – Bečka 59.5%
4. Tomčíková – Petrovská 58.8%
5. Benák – Petrovský 57.6%

Úterý dopoledne, jackpot 1, 18 dvojic
1. Petrovský – Tomčíková 69.0%
2. Libovická – Tomanová 63.9%
3. Kulišan – Kulišanová 60.2%
4. Pick- Petrovská 56.0%
5. Urban – Bečka 55.4%

Úterý večer, hlavní A, 10 dvojic
1. Fořt – Literák 60.6%
2. Kulišanová – Kulišan 59.7%
3. Petrovská – Tomčíková 56.9%
4. Urban – Mödritzer 55.1%
5. Rosolová – Meduna 54.2%

Úterý večer, hlavní B, 10 dvojic
1. Libovická – Tomanová 59.6%
2. Čížková – Volhejnová 56.3%
3. Jungová – Zeithamlová 55.4%
4. Šaržíková – Francisová 52.1%
5. Urbanová – Urban 50.8%

Rozdání 4, oba v druhé, rozdával W.

7NT se uhraje na piko -srdcový skvíz, 
přičemž 13. zdvih může být vzat dru-
hou devítkou srdcovou z kombinace 
A - 98.

Další rozdání mluví samo za sebe.
Rozdání 11, oba v první, rozdával S.

I když optimální závazek byl 7♠ pro NS, 
velmi častých bylo 7♣x -3 jen za 300.

V sobotu 14. 10. se konala Velká cena 
Prahy. S účastí 49 dvojic se jednalo o le-
tošní největší Velkou cenu.

1. Bahník P. - Skwark 59.72%
2. Martynek j. - Šlemr 59.39%
3. Hnátová - Zajíček 58.84%
4. Fořtová - Fořt 58.02%
5. Medlín A. - Medlín J. 57.62%

Utkvělo mi rozdání 3 z druhého kola. 
Soupeři vydražili 3BT, ve kterých lze 
z otevřených karet splnit až 11 zdvihů, 
ale u nás vzalo nečekaný obrat.

Spíš ze zoufalství jsem vynesl ♥4, kte-
rou partnerka vzala esem a vrátila srd-
ce. Hlavní hráč, který neví, jak jsou 
přesně srdce dělená, zkusil impasovat 
♠Q u soupeře, který má evidentně více 
piků. Vzal jsem ♠J dámou a odehrál svá 
zbývající srdce. Tři pády daly čistý top. 

Dvě rozdání 
z pražské ligy
Adam Kubica

Velká cena 
Prahy
Tomáš Fořt

♠A97
♥A
♦109654
♣KQ54

♠K43
♥98
♦AKQ7
♣AJ106

♠QJ1085
♥KQJ103
♦82
♣8

♠62
♥76542
♦J3
♣9732

♠AKQ109
♥AK10
♦QJ1087
♣-

♠J87654
♥6
♦AK952
♣2

♠32
♥53
♦643
♣Q109543

♠-
♥QJ98742
♦-
♣AKJ876

♠Q4
♥J965432
♦-
♣8765

♠8732
♥A7
♦KJ84
♣Q104

♠A1065
♥KQ
♦A6532
♣J9

♠KJ9
♥108
♦Q1097
♣AK32

Mariánské 
Lázně
Eva Fořtová
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Dalším oblíbeným výletním místem je 
lázeňská kolonáda s četnými kavárna-
mi a známou zpívající fontánou. Zpíva-
jící fontána hraje a svítí každou lichou 
hodinu.

Protože počet hráčů golfu v naší bri-
džové rodině neustále roste, vyrazili 
jsme i na dvě golfová hřiště v okolí. Ke 
klášteru Teplá a do nedalekého zám-
ku Kynžvart. Jiní zase zkoušeli místní 
gastronomii v okolních hotelech, nebo 
si užívali všemožných wellnes procedur 
a masáží v hotelu. Kousek od hotelu má 
stanici lanovka, kterou se dá sjet dolů 
do města.

Pořadí nejlepších hráček:
 1. Petrovská Alena 156 
 2. Kulišanová Jarmila 135
 3. Tomčíková Zdena 129
 4. Tomanová Anna 126
 5. Picková Helena 81
 6. Gucklerová Katarina 72
 7. Rosolová Marie 62
 8. Gebertová Alena 61
 9. Janoušková Věra 61
10. Henzlová Irena 59

Pořadí nejlepších hráčů:
 1. Fořt Tomáš 241
 2. Petrovský Mario 178

 3. Benák Jaroslav 143
 4. Literák Lubomír 140
 5. Kulišan Jiří 135
 6. Mödritzer Miloslav 103
 7. Bečka Jiří 95
 8. Meduna Jan 89
 9. Pick Petr 86
10. Urban Jan 73

Poslední večer jsme vyhlásili vítěze 
všech turnajů, rozdali medaile a ceny 
a na závěr si poseděli a zazpívali s ky-
tarou.

Highscorery (bez posledního jackpotu, 
po kterém se posunula na první místo 
Alena Petrovská) se stali Tomáš Fořt 
a Zdena Tomčíková a nejlepší kurzist-
kou Věra Janoušková. Jardovi Benáko-
vi pomohly získané body z tohoto týdne 
k postupu do vyšší výkonnostní třídy 
„Zlatý klubový mistr“. Gratulujeme!

Kompletní výsledky všech turnajů, 
high scorer a fotografi e z hraní i z hote-
lu jsou na internetu:
http://eva.fort.cz/kra17/v.html

Středa, jackpot 2, 21 dvojic
1. Fořt – Petrovský 61.8%
2. Janoušková – Talpa 60.6%
3. Kulišanová – Kulišan 60.4%
4. Libovická – Tomanová 57.3%
5. Berglová – Štafl ová 56.8%

Středa večer, IMP, 21 dvojic
1. Fořt – Petrovská +73 IMP
2. Picková – Tomčíková +42 IMP
3. Libovická – Tomanová +38 IMP
4. Pick – Benák +28 IMP
5. Slaninová – Gebertová +21 IMP

Čtvrtek, jackpot 3, 16 dvojic
1. Kulišanová – Kulišan 62.3%
2. Mödritzer – Petrovský 61.7%
3. Benák – Fořt 61.0%
4. Janoušková – Gucklerová 58.1%
5. Bečka – Urban 57.8%

Čtvrtek večer, barometr, 20 dvojic
1. Petrovský – Fořt 65.0%
2. Picková – Benák 63.2%
3. Literák – Petrovská 61.8%
4. Bečka – Gucklerová 59.0%
5. Pick – Tomčíková 55.1%

Pátek dopoledne, jackpot 4, 16 dvojic
1. Petrovská - Fořt 65.6%
2. Benák – Mödritzer 63.3%
3. Štafl ová – Meduna 59.4%
4. Literák – Petrovský 58.4%
5. Bečka – Urban 58.1%

Miniaturpark Boheminium je nejna-
vštěvovanější atrakcí v Karlovarském 
kraji. Je zde cca 60 miniatur různých 
významných staveb a památek Čech 
a Moravy.
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Neděle 24. 9., 16 dvojic
1. Krásová – Krása 63,54
2. Dohnálková – Fořt 60,48
3. Tomčíková – Fořtová 56,68
4. Eliášová – Rosolová 56,63
5. Kurková – Vondráčková 54,73

Pondělí 25. 9., 15 dvojic
1. Tomčíková – Machát 63,33
2. Krása - Laštovička 60,83
3. Rosolova – Suková 57,92
4. Bosáková – Siničáková 57,58
5. Kordinová – Englichová 54,92

Úterý 26.9., 19 dvojic
1. Gucklerová – Pick 65,58
2. Vacek – Fořt 63,96
3. Neševová – Nešev 55,19
4. Krása – Machát 54,22
4. Picková – Tomanová 54,22

Středa 27. 9., 17 dvojic
1. Krásová – Machát 64,49
2. Neševová – Nešev 60,53
3. Fořt – Krása 58,40
4. Laštovička – Pick 58,21
5. Vondráčková – Kurková 58,06

Následující rozdání vzbudilo velké dis-
kuze nejen v hrací místnosti, ale i dlou-
ho po turnaji v hotelovém baru.

Nejčastějším závazkem byly 3 BT, ale 
našlo se i několik dvojic, které vydraži-
ly 6 BT z Jihu. Západ má jasný trefový 
výnos, po kterém lze slem splnit jen 
z otevřených karet pikovým impasem 
na nepřirozenou stranu. K cíli nevede 
ani propuštění prvního trefu, protože 
pikový impas do kluka ani srdcový im-
pas nesedí. 
Trefo -pikový skvíz také nefun guje, pro-
tože obě hrozby jsou položeny za hroz-
bami hlavního hráče. Jen Jirka Vacek 
vylicitoval a sehrál optimální závazek 
6♦. Zde trefový výnos nevadí, a pokud 
nepřijde káro, snapne hlavní hráč jedno 
srdce, a má svých 12 zdvihů. Po káro-
vém výnosu jde vytrumfovat a vypra-
covat pik.

Teplé moře, krásná pláž, sluníčko, pří-
jemný a pohodový hotel a hlavně parta 
báječných lidí – tak by se dal charak-
terizovat letošní podzimní zájezd na 
Korfu.
Na tomto řeckém ostrově jsme vybra-
li místo Dassia na východním pobřeží 
ostrova – na dohled do Albánie – které 
patří k nejteplejším místům na ostrově 
a je nedaleko hlavního města Korfu. 
Východní část Korfu si kdysi dávno za-
milovala i rakouská císařovna Alžběta 
Bavorská přezdívaná Sissy, která si zde 
nechala postavit letní sídlo Achillion. 
Často a ráda zde pobývala. Achillion 
později také použili fi lmaři, kteří zde 
natáčeli exteriery snímku s Jamesem 
Bondem Jen pro tvé oči. Většina z nás 
tedy nemohla tuto stavební památku 
vynechat a vypravili jsme se tam buď 
s organizovaným výletem při prohlíd-
ce ostrova nebo sami půjčenými auty, 
protože poloha našeho hotelu byla stra-

tegicky blízká i této historické památce. 
Dalším velkým zážitkem pro některé 
z nás byla návštěva 18jamkového gol-
fového hřiště, které bývá označováno 
jako jedno z nejlépe střežených golfo-
vých tajemství Evropy a opravdu stálo 
za to si na něm zahrát.

Pátek 22. 9., 16 dvojic
1. Bosáková – Siničáková 64,94
2. Laštovička – Fořt 62,01
3. Dohnálek – Dohnálková 58,77
4. Janoušková – Pick 58,44
5. Neševová – Nešev 57,47

Sobota 23. 9., 17 dvojic
1. Laštovička – Machát 68,21
2. Tomčíková – Fořt 67,53
3. Coňková – Pick 62,86
4. Bosáková – Siničáková 60,71
5. Eliášová – Havlínová 52,50

♠K2
♥AK104
♦AQJ1094
♣7

♠AJ1084
♥J8
♦K
♣AJ632

♠65
♥Q965
♦7532
♣954

♠Q973
♥732
♦86
♣KQ108

Bridžový týden 
na Korfu
Eva Fořtová
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Možná momentálně největší turnaj 
v Evropě se koná vždy počátkem září 
v chorvatské Pule. Počasí sice není již 
tak stabilní jako uprostřed léta, ale i tak 
se vždy najde dostatek slunečných dnů 
na koupání a posezení u romantického 
moře spojeného s rozbory partií.

Ze 42 zemí světa přijelo více než 600 
hráčů včetně některých ze světové špič-
ky. K mému příjemnému překvapení se 
na turnaji objevilo i dost hráčů, které 
jsem sledovala jako účastníky nedávné-
ho Bermuda Bowl v Lionu. Zúčastnil 
se i předseda evropské federace Ives 
Aubry a další činovníci z mnoha zemí, 
včetně té naši.
Přijelo také 10 českých dvojic vzhle-
dem k místu konání a struktuře turnajů 
většinou mixových: Svobodovi, Bah-
níkovi, Macurovi, Fořtovi, Hnátová 
– Zajíček, Kohutová – Scháňka, Holý 
– Nulíček, Krátký – Lauer, Böhmová – 
Schulcová, Kupková – Medlínová.

Část sálu pro více než 300 párů

Výsledky
Uvádím pět našich nejlepších dvojic.

Úvodní párový turnaj, 92 dvojic
11. Macura - Macurová 58.60%

IMP, 228 dvojic
29. Kupková - Medlínová +30.00 IMP
42. Nulíček – Holý +25.00 IMP
52. Svobodová – Svoboda +19.00 IMP
80. Fořtová – Fořt +10.00 IMP
136. Bahníková – Bahník -6.00 IMP

Mixové týmy, 66 družstev
11. PRAHA
 Bahníkovi, Svobodovi
24. CZE – HUN
 Kerekes, Szilagyi, Macurová, Macura
33. HONZÍK
 Böhmová, Krátký, Schulzová, Lauer
42. VARIATION OF CATS
 Hnátová, Kohutová, Scháňka, Zajíček

BAM Teams, 102 týmů
24. FRIENDS &
 Stankovic, Macura, Macurova, Jelic, 

Seker, Simic

56. PRAHA
 Bahníkovi, Svobodovi

75. VARIATION OF DOGS
 Hnátová, Zajíček, Kohutová, Scháňka

93. EMMER’S CATS
 Kupková, Böhmová, Medlínová, 

Schulzová

96. BAVLNKA
 Fořtová, Fořt, Holý, Nulíček

V rámci bridžového týdne Korfu 2017 
se tentokrát konal také 1. ročník Ba-
vlnka Bridge & Golf Eclectic Tourna-
ment, který pro nás zorganizovali a vý-
sledky spočetli a vyhodnotili Jura a Iva 
Ruční. Výsledek turnaje: Skvělý, všich-
ni na bedně a navíc při hře nebyl usmr-
cen ani zraněn či nezvratně frustrován 
žádný živý tvor ani senior.

Pořadí nejlepších hráčů:

Hráčky:
1. Tomčíková Zdena 99
2. Bosáková Zdenka 93
2. Siničáková Marta 93
4. Krásová Diana 81
5. Neševová Olga 81
6. Dohnálková Jarmila 67
7. Gucklerová Katarina 66
8. Rosolová Marie 55
9. Coňková Marcela 55
10. Suková Marta 46

Hráči:
1. Fořt Tomáš 138
2. Machát Vladimír 130
3. Laštovička Zdeněk 124
4. Krása Mikuláš 100
5. Pick Petr 93
6. Nešev Ivan 81
7. Vacek Jiří 45
8. Dohnálek Jaromír 31
9. Ručný Jiří 13

Kompletní výsledky všech turnajů, 
high scorer a fotografi e z hraní, z hotelu 
i z výletů jsou na internetu: 
http://eva.Fořt.cz/Korfu17/v.html

Turnaj v Pule
Eva Fořtová
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1. kolo, rozdání 8, oba v první, zahajuje 
Západ.

Tomáš zahájil 5♣. Nebyla jsem z toho 
s rozlohou 6-6 moc nadšená, ale Sever 
nás naštěstí zachránil hláškou 5♠, kte-
rou všichni zapasovali. Srdcový výnos 
sice závazek poráží, ale nevynést part-
nerovu barvu si nemohu dovolit, takže 
samozřejmě volím ♣5. Západ bere esem 
a vypadá přirozené vrátit ♣10. Je zde 
ale jedno nebezpečí. Za normální situa-
ce hlavní hráč určitě neuhodne trumfo-
vou dámu a spadne. Pokud ale pošleme 
snap, hlavní hráč může zahodit ztrátový 
zdvih nebo snapnout jen devítkou, vše 
se prozradí a hlavní hráč snadno splní. 
Proto Západ odolal zahrání do snapu, 
zahrál káro a hlavní hráč samozřejmě 
neuhodl trumfy a spadl.

Eva Bahníková

Board -a-match, 4. kolo, rozdání 20, oba 
ve druhé, zahajuje Západ.

Většina párů vydražila 6♥ ze Severu, 
ale v turnaji BAM jsou nadzdvihy ži-
votně důležité. Tomáš bere trumfový 
výnos v ruce, a pokud by vytrumfoval, 
bude muset odevzdat ještě jedno káro. 
Získat nadzdvih není tak těžké, jen je 
potřeba o něj bojovat hned od počátku. 
V druhém zdvihu zahraje hlavní hráč

Pak následovaly tři hlavní soutěže.

Mixed Pairs, 170 dvojic
  7. Hnátová – Zajíček 61.43%
13. Svobodová – Svoboda 60.33%
22. Macurová – Macura 59.13%
26. Kohutova – Scháňka 58.00%
49. Fořtová – Fořt 54.31%

Kromě vítězky Justiny Żmudy, dostaly 
ještě čelenku pro nejlepší hráčku mixů 
také vítězky minulých ročníků této sou-
těže, jejichž čelenka bývala dříve pouze 
putovní. Mezi nimi i Pavla Svobodová, 
která ji získala v roce 2013 jako první.

Hlavní týmy, 129 družstev
Dvoudenní kvalifi kace ve čtyřčlenných 
a posléze švýcarem hraných skupi-
nách rozdělila týmy do čtrnácti fi ná-
lových skupin. Finále A (10 družstev), 
B (27 družstev) a pak C až N po osmi 
druž stvech. Ve skupině A nebyl nikdo 
z Čech, do skupiny B se dostal jeden 
český a jeden transnational tým.

18. BLONDE STUFF
 Hnátová, Zajíček, Kohutová, Scháňka

22. SULTANS OF SWING
 Levy, Lewis, Macurová, Macura, 

Muller, Mestric

Ve skupině D hrál jeden tým.
7. Buštěhrad
 Fořtová, Fořt, Holý, Nulíček

Ve skupině E hráli
4. Praha
 Bahníkovi, Svobodovi

a ve skupině M
7. EMMERS CATS
 Böhmová, Kupková, Medlínová, 

Schulzová

Hlavní párový turnaj, 315 dvojic:
Turnaj měl hráčsky zajímavé uspořádá-
ní šesti kol po deseti krabicích.

  6. Kohutová - Scháňka 59.99%
11. Bahníková – Svobodová 58.93%
80. Svoboda – Bahník 53.80%
85. Fořtová – Fořt 53.50%
90. Macura – Macurova 53.33%

Naše nejlepší dvojice v párovém turnaji

Jako v každém naplno hraném turnaji 
se objevilo mnoho hezkých a občas i di-
vokých rozdání. Zde je několik z nich, 
která se odehrála u našeho stolu.
První rozdání je z turnaje mixových 
a paralelně hraných nemixových týmů.

♠A98763
♥A752
♦107
♣K

♠KJ104
♥Q84
♦AJ4
♣QJ3

♠-
♥KJ10963
♦KQ9865
♣5

♠Q52
♥-
♦32
♣A10987642

♠KQJ8
♥K10942
♦Q72
♣8

♠A62
♥AQ86
♦A4
♣AJ32

♠943
♥753
♦KJ108
♣K94

♠1075
♥J
♦9653
♣Q10765
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Pláž jako dělaná pro rozbory rozdání

Tomáš sehrával 3♥ ze Západu. Sever 
vynesl ♣J, kterého Jih vzal králem 
a hned vrátil káro. Hlavní hráč propus-
til, ale Sever vzal zdvih králem a pokra-
čoval v kárech. Nyní získal zdvih esem 
hlavní hráč a potřebuje vyřešit situaci 
v trumfech. Přešel tedy pikem na stůl 
a zahrál ♥J, kterého vzala dáma Severu. 
Ten pokračoval dalším pikem. Hlavní 
hráč má nedostatek přechodů na stůl, 
odkud musí hrát trumfy i trefy, a tak 
bere opět zdvih na stole a hraje napřed 
tref. Jih vskočil esem a zahrál třetí pik. 
Ten však vzal hlavní hráč králem:

Nyní hlavní hráč snapl malý tref a po-
kračoval ♥9. Jih pokryl králem, Západ 
esem a Sever nepřiznal. Ale naštěstí byl 
čtvrtý tref u Jihu, takže hlavní hráč sna-

pnul vysokou trefovou dámu a nyní má 
vyšší ♥107 za ♥83, na které musí získat 
poslední dva zdvihy.
Hlavní hráč zahrál velmi přesně i násle-
dující rozdání 28, NS v druhé, rozdával 
Západ.

Západ zahájil blokem 2♠, Sever zasáhl 
3♦ a u toho již zůstalo. Východ samo-
zřejmě vynesl ♠Q. Hlavní hráč pokryl 
králem a Západ vzdal zdvih esem. Zpět 
následoval ♥J. Hlavní hráč neriskoval 
a vzal hned zdvih esem. Pak následova-
lo ♦A a po něm ♦Q. Východ vzal králem 
a zkusil poslat srdcový snap. Ale bylo 
již pozdě. Hlavní hráč dotrumfoval 
a stáhl poslední srdce a všechny trum-
fy. V tříkartové koncovce pak vpustil 
Západ pikem, a ten musel zahrát od 
trefového krále. Za splněná tři kára byl 
výsledek velmi blízký topu.

Dobrý bridž a výhodný termín, kdy je 
ještě počasí stabilní a moře teplé, dělá 
z Puly jeden z nejatraktivnějších tur-
najů v Evropě. A tak se tam chystáme 
příští rok vyrazit opět.

tref do esa a pak přebije tref. Následuje 
přechod na ♥A a další snap. Pak přejde 
na ♠A a snapne poslední tref srdcovou 
desítkou. Zbývá jen přejít na ♦A, do-
trumfovat a dohrát na piky. V našem 
zápase to nakonec byla remízová partie, 
protože oba hlavní hráči splnili svých 
13 zdvihů.
Poněkud komediální nádech mělo 
u jednoho z českých stolů následující 
rozdání z hlavního turnaje týmů.

Rozdání 15, NS v druhé, rozdával Se ver.

Západ Sever Východ Jih
 pas pas 1♥
pas 2♥ 3♦ 4♦
pas 4♠ pas 6♥
pas…

Jih, který si před zahájením neprohlédl 
dobře svou kartu, si před druhou hláš-
kou pečlivěji přepočítal body a zjistil, že 
jich má 22, zvolil v druhém kole forsu-
jící 4♦, která ovšem znamenají krátkost. 
Západ přesto káro vynesl a hlavní hráč 

vzal zdvih esem. Počet bodů však ne-
byla jediná nepřesnost, které se hlavní 
hráč při prvním prohlížení listu dopus-
til. Domníval se ještě, že má srdcový 
6list. Zahrál proto srdce shora a spoko-
jeně pokýval hlavou, když z Východu 
vypadla v druhém kole dáma. V do-
mnění, že je vytrumfováno, zahrál tref 
do esa a trefový impas. Už si byl jistý 
třinácti zdvihy, ale naštěstí hned neu-
kázal karty, ale ještě odehrál ♣K. Toho 
Západ nepochopitelně snapl. Když se 
ověřilo, že se nikdo ze soupeřů se nedo-
pustil nepřiznání, smířil se Jih s jistým 
pádem. Západ se však příliš upnul na 
dražbu, a protože si byl stoprocentně 
jistý singlem károvým u hlavního hrá-
če, pokračoval pikem a nechal tak zá-
vazek splnit. Tak tohle rozdání snadno 
mohlo méně odolným jedincům přivo-
dit značnou zdravotní újmu.

Další rozdání jsou již z hlavního páro-
vého turnaje. 2. kolo, rozdání 12, NS 
v druhé, rozdával W.

♠KJ9
♥J102
♦43
♣K7652

♠AQ10
♥AK854
♦A7
♣AJ4

♠642
♥Q3
♦KQJ85
♣Q109

♠8753
♥976
♦10962
♣83

♠J95
♥Q
♦KJ10754
♣J104

♠1072
♥K832
♦63
♣AK96

♠AQ63
♥J954
♦Q82
♣83

♠K84
♥A1076
♦A9
♣Q752

♠-
♥-
♦J1075
♣10

♠-
♥K83
♦-
♣96

♠6
♥954
♦Q
♣-

♠-
♥A107
♦-
♣Q7

♠76
♥AQ4
♦AQJ1087
♣Q7

♠K105
♥1083
♦92
♣A10862

♠Q3
♥K97652
♦K63
♣J9

♠AJ9842
♥J
♦54
♣K543
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První bridžová kniha
Když bylo v roce 1940 vybombardová-
no východní křídlo Britského muzea, 
bylo také zničeno mnoho knih a mezi 
nimi i ta z roku 1886, která je pokládá-
na za první bridžovou knihu „Biritch, 
or Russian whist“ od Johna Collinsona 
a nejspíš dala i název bridži.
Angličan David Rex -Taylor se rozhodl 
tuto škodu napravit a v roce 1977 ne chal 
dotisknout omezený počet výtisků této 
knihy. Jeden z nich poslal do Brit ského 
muzea a další královně Alžbětě ke stří-
brnému výročí jejího nástupu na trůn. 
Dotisk byl proveden ručně ze zin kových 
desek na ruční papír a svázán v kůži.

Osobnost roku 2017
Bridžovou osobností roku 2017 by zvo-
len Benito Garozzo, který letos v září 
oslavil 90 let. V srpnu letošního roku 
byl členem národního italského Open 
družstva na mistrovství světa Bermuda 
Bowl v Lyonu. Tedy 56 let poté, co se 
zúčastnil za italskou reprezentaci svého 
prvního mistrovství světa. Za tu dobu 
získal mimo jiné deset vítězství v Ber-
muda Bowl, tři na Olympiádě, pět na 
evropských mistrovstvích, jeden na ote-
vřeném mistrovství Evropy a jeden na 
mixovém. 25 let žil v USA, ale v roce 
2012 se vrátil do Itálie a opět začal hrát 
na nejvyšší úrovni.

Jednou Nor, vždycky Nor
Geig Helgemo a Tor Helness mají sice 
Světovou bridžovou federací schvále-
ný přesun do Monaka, ale pro fi nanční 
správu v jejich rodném Norsku to nepla-
tí. Obvodní soud v Oslu je oba odsoudil 
za neplacení daní z výdělku přes 2 mi-
liony dolarů na 14, respektive 16 měsí-
ců vězení a každého k pokutě kolem 40 
tisíc dolarů. Oba sdělili, že se odvolají.

• Absolventka kurzu odpovídá na Blac-
kwooda hláškou 5♦. Partner tedy 
brzdí a zastavuje v pětitriku. Po vý-
nosu pokládá hráčka na stůl dvě esa. 
„Proč jsi dražila 5♦,“ diví se partner. 
„Podle tabulky, mám přece 1 až 4 
esa,“ říká hráčka.

• Na turnaji v Pule pokládají soupeřky 
Blackwooda na pět es, aniž by pře-
dem dohodly trumfy. Na dotaz pak 
odpověď 5♥ vysvětlují jako dvě esa 
bez dámy. „Jaké dámy?“ ptají se sou-
peři. „Jakékoliv“, zní odpověď.

• Do závazku, kde má hlavní hráč na 
stole J10 a v ruce A3 přichází výnos 
dvojkou. Stůl pokládá kluka a druhý 
obránce s Qxxx propouští. Po partii 
se jej partner ptá: „Proč jsi nepoložil 
dámu?“ Pokrývá se přeci až druhá fi -
gura ze sledu,“ zní odpověď.

• Dotaz u stolu v Pule: „Jak markuje-
te?“ Odpověď: „My nemarkujeme. 
Good luck.“

Krátce
Tomáš Fořt

Odposlechnuto
Eva Fořtová

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Lesní chata Kořenov
30. 6. – 7. 7. 2018

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 nekuřác-
ký, tři pokoje mají balkon, na 
kterém je možné kouřit. U hotelu 
je tenisový kurt, uvnitř ping-pon-
gový stůl. V hrací místnosti jsou 
čtvercové stoly, v hotelu je wel-
lness 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 5.950
Polopenze (bez oběda nebo bez večeře) 5.600
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 sobotu 
obědem. Doplatek přivezte s sebou - vyberu až 
na místě v hotovosti po příjezdu a hned ode-
vzdám za celou skupinu.
Prosím o zaplacení zálohy 1.000 Kč za oso-
bu současně s přihlášením na číslo účtu 
126279051/0300 nebo v hotovosti v klubu. Po-
kud se odhlásíte do 31.5., zálohu vracím, pokud 
po 31.5. a nenajde se náhradník, bude záloha 
použita jako stornopoplatek.

Těším se na vás v létě v Kořenově.



Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

V červnu 
na Tureckou riviéru

SPICE HOTEL & 
SPA*****

Belek je novější letovisko 
s opravdu luxusními ho-
tely a řadou udržovaných 
golfových hřišť. Splní i ty 
nejnáročnější požadavky na 
kvalitní dovolenou. 12 km 
dlouhá písečná pláž, čet-
né piniové háje, eukalypty 
a udržované zahrady jsou 
důvodem, proč je Belek 
chráněnou přírodní rezerva-
cí.

Zájezd objednávám u CK  
Neckermann. 

Odlet 7.6.2018 1130-1545

Praha - Antalya
Návrat 14.6. 1635-1850

Antalya - Praha

Termín a cena s all inclusive (v ceně je započítána 
sleva fi rst minute 30% platná do 31.1.):

7. 6.–14. 6. 2018 1 týden
1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 19.301 Kč

Za příplatek cca 1.000 nebo 2.000 Kč je možné ob-
jednat pokoj s bočním nebo přímým výhledem na 
moře
• Hotel leží 2 km od centra letoviska Belek, přímo 

na vlastní hotelové oblázkovo-písečné pláži. Le-
hátka, slunečníky a osušky na pláži i u bazénu 
zdarma. Velké množství barů a restaurací, plážo-
vý bar. V rozlehlém venkovním areálu bazénový 
komplex (cca 5 000 m2) a 7 skluzavek, bar u bazé-
nu.

• WiFi v lobby a na pokojích zdarma.
• Wellness: Otevírací doba od 800 do 2000. Zdarma: 

krytý bazén, sauna, vířivka a solárium. Za popla-
tek: různé druhy masáží a kosmetických ošetření.

• Dětské hřiště, samostatný dětský bazén a malý 
vod-ní park. 

• Stravování all inclusive včetně barů u bazénů 
a u moře a půlnočního snacku.

• Tradiční odpolední přednášky na libovolná brid-
žová témata.

• Hrajeme každý večer.

Spice Hotel & SPA*****


