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Český juniorský tým ve složení Erik 
Klemš, Martin Melčák, Lukáš Ko lek 
a Jakub Vojtík dosáhl dalšího skvě lého 
výsledku, když získal koncem března 
stříbro na tradičním prestižním junior-
ském turnaji v Amsterdamu.

Následující elegantní rozdání je z kni-
hy Roberta Darvase a Paula Lukacze 
„Spotlight on Cardplay“ vydané v roce 
1960.

Západ Sever Východ Jih
pas pas pas 6BT
pas…

Jistě 6♦ je lepší závazek, ale Jih se v ko-
merčním bridži a s neznámým partne-
rem raději vyhnul spletitým zákrutám 
složité dražby. Po výnosu ♦J, na který 
i Východ přiznává, se ukazuje stůl, na 
první pohled velmi pěkný, ale na druhý 
již vyplouvají na povrch značné problé-
my s přechody. Zkuste závazek napřed 
splnit sami.
Prvním problémem je naše pýcha, ká-
rová barva. Pokud budou kára 3-1, má 
hlavní hráč ve skutečnosti jen čtyři 
kárové zdvihy. Kára by však šlo od-
blokovat odhozením čtvrtého kára na 
některou drahou barvu. Kdyby hlavní 
hráč zahrál například ♠A, ♠Q a obrana 
zdvih vzala, má již 12 zdvihů doma - 
pět kárových, dva trefové, dva srdcové 
a tři pikové.
Obrana však zdvih odmítne. Hlavní 
hráč by pak sice mohl odblokovat kára, 
ale již se na ně ani na vypracovaný pik 
nikdy nedostane. Ve skutečnosti však 
musí hlavní hráč v druhém zdvihu za-
hrát ♠Q bez odehrání esa, aby si zacho-
val po propuštění kontrolu nad barvou. 
Po získání zdvihu na ♠Q stačí vypraco-
vat v drahé barvě již jen jeden zdvih. 
Zopakuje proto manévr v srdcích. Ode-
hraje ♥A a pokračuje ♥J. Když obrana 
vezme ♥Q, získá hlavní hráč zdvih na 
♥10 i odhoz blokujícího kára.
A pokud ♥J obrana opět propustí, hlav-
ní hráč již prostě vypracuje dvanáctý 
zdvih v trefech. Stylové by bylo zahrát 
napřed ♣10. Pokud se obránci stanou 
obětí svého propouštěcího zvyku, mohl 
by hlavní hráč někdy získat i nadzdvih.

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 15. 10. 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
10. 10. 2018 v 1800 hodin

♦ Ukázková hodina zdarma 10. 10. v 1800 hodin.– 
NUTNÁ REZERVACE. Kurz má 10 lekcí, vždy ve 
středu od 1800 do 2000 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 čísla 17. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu.

White House 
2018
Tomáš Fořt

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

♠J1072
♥10652
♦Q6542
♣-

♠AQ
♥AKJ
♦AK87
♣AKJ10
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Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 3 zdvihy?

 ♠AK82 ♠J94

Oproti poslednímu příkladu z minulé-
ho čísla zde máme o jednu kartu méně. 
Rozdíly mezi jednotlivými zahráními 
jsou velmi malé. Nejmenší šanci z těch 
dobrých dává výnos klukem a hra na 
dvojitý impas – 78%. O trochu lepší je 
zahrání na expas ke klukovi, případně 
do devítky – 83%. Ještě o chloupek lep-
ší je před expasem ke klukovi napřed 
odehrát eso – 84%. Celkem populární 
odehrání AK s šancí na rozlohu 3-3 
nebo na vypadnutí dubl dámy, případně 
desítky, dává jen necelých 70%.
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠KJ932 ♠654

Zahrajte z Východu malou a položte 9, 
případně pokryjte kartu Západu. Splní-
te, pokud má Západ AQ, Q10, AQ10, 
Q10x a ještě také při AQ10x. Celkem 
téměř 23%.
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠KJ432 ♠1086

Největší šanci 24% dává zahrání osmič-

kou nebo šestkou do kluka. Zahráním 
desítkou si snížíte šanci o dubl dámu 
v impasu na pouhých 20%.
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠K2 ♠1098765

Nabízejí se dvě cesty. První je zahrát do 
krále. Ta nám přinese splnění závazku 
téměř ve 49% případů. Druhá je pro-
pustit desítku. Při ní splníme v přípa-
dě, že Jih má singl J nebo Q, případně 
dubl J nebo Q, případně QJ dubl nebo 
v třílistu. To není tak málo, avšak dá to 
dohromady jen 40%.
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠K962  ♠Q10873

Pokud nemáte žádné indikace, zahrajte 
malou do krále nebo malou do dámy. Je 
to stejná šance 64%.
Ale téměř vždy máte o rozdání ales-
poň drobné indikace, které však mohou 
značně změnit naše rozhodování o způ-
sobu rozehrání této kombinace.
Například, pokud víme o Severu, že 
má více známých karet než Jih, tedy 
méně místa na chybějící klíčové karty, 
je značně větší šance zahrát napřed ma-
lou do dámy. A není to malý rozdíl. Při 
diferenci tří karet jde o 8 až 14% rozdílu 
zahrání do dámy nebo do krále.
Podobně, pokud víme o Severu, že je 
u něj větší pravděpodobnost na držení 
esa, má větší šanci zahrát napřed skrz 
hráče s esem tedy malou do dámy.

Bylo, nebylo. Na klubovém párovém 
turnaji konaném 1. dubna na pěti sto-
lech se odehrálo několik zajímavých 
rozdání.
Rozdání 3, EW v druhé, rozdával S.

Západ Sever Východ Jih
   2♣
pas 2♦ pas 2BT
pas 3♠ pas 4BT
pas 5♣ pas 5BT
pas 6♦ pas 6BT
pas…

Jih dražil samé nepasovatelné hlášky. 
2BT ukazovaly 24+ bodů a byly forcing 
do hry. Blackwood sice nic neřešil, ale 
také nešel zapasovat. Když partner slíbil 
dotazem na krále všechna esa, měl Se-
ver ještě dražit 7♠. Nakonec však Sever 
partnerovu suverénní dražbu zapasoval.

Vše by mohlo ještě dopadnout dobře, 
kdyby Západ vynesl tref, káro nebo srd-
ce. Ale ten zvolil výnos ♠7. A po něm se 
již šance na splnění zcela vypařila.

Po skončení turnaje se ptal hlavní hráč 
ostatních, jak se s tímto rozdáním vy-
pořádali oni, a doufal, že se s někým 
dalším o svou smůlu podělí.
Na druhém stole vydražili 7♠. Hlavní 
hráč snapl třikrát na stole a splnil je na 
trumfové zahrání.

Na třetím stole vydražili 7♥ a soupeři 
nic nezadali pikovým výnosem. Hlav-
ní hráč snapl třetí kolo kár a protože se 
právem obával špatné pikové rozlohy, 
zahrál hned trefový impas, když ten se-
děl, zahrál srdcový impas, vytrumfoval 
a také splnil.
Na čtvrtém stole Splnil hlavní hráč na 
stejný proces 7♦.

A na pátém stole popletli hráči Gerbe-
ra a skončili v 7♣. Po pikovém výnosu 
odehrál hlavní hráč své vysoké karty 
v červených barvách a snapl srdce. Pak 
zkusil zahodit na ♠K své ztrátové káro, 
ale Východ jej snapl. Ale Jih přesnapl, 
přebil poslední káro a ukázal karty.
Všichni tedy splnili velký slem, i když 
každý v jiné barvě a na hlavního hráč 
z prvního stolu tak po zásluze zbyla 
nula.
Následující rozdání je nešťastné. Na 
3BT je v něm příliš mnoho bodů, ale 
je zde jen devět zdvihů shora a většina 
hráčů se v něm dostala příliš vysoko.

Jak rozehrát 
barvu
Tomáš Fořt

Aprílový turnaj
Eva Fořtová

♠KQ105432
♥32
♦54
♣109

♠A
♥AKQ10
♦AKQ10
♣AKQ8

♠6
♥J654
♦J932
♣J732

♠J987
♥987
♦876
♣654
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Nyní přejde hlavní hráč na stůl ♠A a po-
kud Západ zahodí srdce, zahraje hlavní 
hráč ze stolu ♥10. Pokud zahodí srdce 
Východ, přijde ze stolu ♥3. Oba soupe-
ři tak raději zahodili tref. Hlavní hráč 
však odehrál ♣A, elegantně do něj při-
dal ♣3, přešel snapem srdcovým do 
ruky a získal poslední zdvih na ♣2.

V článku byla použita rozdání z inter-
netu.

Všichni jistě máme dobrý pocit z toho, 
že se na bridžových soutěžích objevu-
je víc a víc mladých hráčů, kteří mají 
i výrazné mezinárodní úspěchy. Hezky 
se na ně dívá a je i příjemné je mít za 
soupeře. Většina z nich rychle bridžově 
„roste“, chovají se mile a jejich chování 
u bridžového stolu bývá mnohdy lepší 
než naše. Jak ale čas běží, všímáme si, 
kolik bridžistů ubývá.

Mnozí aspoň díky moderní technice po-
kračují v bridži doma hraním na interne-
tu. Oproti těm, co hrají mezi lidmi, mají 
i jednu výhodu - mohou hrát nejen s růz-
nými partnery, ale i s roboty, kteří se zatím 
veřejných soutěží nezúčastňují. Bohužel 
mnozí naši přátelé, blízcí i vzdálenější, se 
již přemístili do bridžového nebe. Chtěla 
bych připomenout aspoň ty, kteří odešli od 
začátku roku 2016 do doby, kdy píši tento 
článek. S některými jsme se přišli naposle-
dy rozloučit, o některých jsme se dozvědě-
li jen náhodou. Víme, že zemřeli Zdeněk 
Jelínek, Anna Krásová, František Pavlů, 
Marie Bazalová, Lumír Ochvat, Tomáš 
Jirout, Věra Hlavačková, Zuzana Rovin-
ská, Bohumil Ludvík, Libuše Balounová, 
Libuše Vyskočilová, Jiří Smitka, Bohu-
mil Picmaus, Josef Kubišta, Jiří Kňourek, 
Jiří Medlín st., Kitty Volejníková, Jitka 
Matoušková a jen doufáme, že jich není 
a v brzké době nebude víc. Byli to naši bri-
džoví partneři i soupeři, považovali jsme 
je za přátele, i když jsme mnohdy o jejich 
soukromí mnoho nevěděli. Je to často po-
dobné, jak to při projevu při posledním 
rozloučení se svým partnerem v Nizo-
zemsku vyjádřil jeho spoluhráč. Mnohdy 
se bridžoví partneři znají i mnoho let, aniž 
by se dostali v hovoru k jinému tématu než 
k partiím. A pokud se dva bridžisté baví 
o ženských, bývají to jen piková, srdcová, 
kárová a trefová dáma. Ale u bridžových 
stolů nám s těmi, kteří už mezi námi ne-
jsou, bylo dobře, měli jsme společného 
velkého koníčka, a i když jsme se třeba 
s některými blíže neznali, neměli bychom 
na ně zapomínat.

Rozdání 11, oba v první, rozdával S.

Západ Sever Východ Jih
   1♣
1♠ 2♠ pas 2BT
pas 4BT pas…

Jih správně zapasoval výzvu, ale i tak 
se zdá, že se dostali o zdvih výše než 
se dá splnit.
Západ odmítl zadat desátý zdvih pikem 
a místo toho vynesl ♥9. Hlavní hráč 
stejně jako na ostatních stolech zkusil 
neúspěšně srdce i kára. Pak ještě ode-
hrál trefy a zahrál ze stolu pik. Východ 
však pozorně položil desítku a závazek 
porazil.
Když po turnaji vyprávěl hlavní hráč 
starému mistru o své dnešní smůle, 
nedostalo se mu soucitu, ale poučení: 
„Kdyby ses naučil základní bridžovou 
techniku, kterou je propouštění, mohl 
jsi závazek splnit.“

A opravdu, pokud Jih propustí první 
srdce a pak odehraje své vysoké zdvihy, 
dostanou se soupeři po zahrání piku do 

neřešitelné situace. Koncovka je nyní 
jen tříkartová a ať si v ní Západ zacho-
vá ♠AQJ nebo se odblokuje a ponechá si 
jen AQ6, musí hlavní hráč získat klíčo-
vý desátý zdvih.

Rozdání 13, oba v druhé, rozdával N.

Po zahájení Severu 1♣ a zásahu Výcho-
du 1 BT vydražil odvážný Jih 7♦, které 
Východ samozřejmě kontroval. Západ 
zvolil výnos ♥8 a opravdu se zdá, že 
rozdání nelze nijak splnit.
Dvanáctý zdvih dává kárový impas. 
Dovedete ale odhadnout, na kterou kar-
tu získal hlavní hráč třináctý zdvih?

Hlavní hráč pokryl osmičku devítkou 
a dámu Východu snapl opatrně ♦7. Pak 
přešel na stůl, odkud zahrál ♦4, a když 
Východ přiložil ♦3, přidal ♦2. Nic by se 
nezměnilo, ani kdyby Východ přidal 
krále. Ze stolu pak pokračoval ♥J po-
krytým ♥K a snapnutým. Pak následo-
valo stažení většiny kár, až zůstala kon-
covka, ve které sice oba obránci stále 
drží obě klíčové barvy - srdce i trefy, 
ale není jim to nic platné.

♠987
♥K104
♦AK94
♣AK9

♠K32
♥AQ32
♦Q32
♣QJ2

♠104
♥J865
♦J876
♣874

♠AQJ65
♥97
♦105
♣10653

♠AK
♥J1093
♦64
♣AQJ109

♠82
♥-
♦AQJ1098752
♣32

♠Q1065
♥AKQ2
♦K3
♣K86

♠J9743
♥87654
♦-
♣754

♠A
♥103
♦-
♣A

♠8
♥-
♦8
♣32

♠-
♥A2
♦-
♣K8

♠-
♥76
♦-
♣75

Trochu 
nostalgie
J. a J. Kulišanovi
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Hotel Starý Mlýn je už tradičně na-
ším oblíbeným místem. Je zde vlídné 
zacházení, milý personál a skvělá gas-
tronomie, za kterou by se nemusela 
stydět ani francouzská restaurace. A na 
horách na jaře bývá klid a pohoda. Je 
zde omezené množství pokojů, takže 
vždy bývá už dlouho dopředu obsaze-
no. Krakonoš nám dopřál hezké poča-
sí jen tak napůl, ale o to víc jsme si ho 
užili. Terasa u hotelu poskytuje krásné 
prostředí k debatám o partiích i užívá-
ní si horského vzduchu a sluníčka. A ti 
zdatnější zde mají spoustu možností 
na krátké i delší výlety nebo na golf na 
krásné hřiště v Českém Dubu.
Turnaje se hrály dva denně – dopoledne 
a večer. Nechyběl ani odpolední indivi-
duál, kterého se zúčastnilo 24 hráčů.

Uprostřed pobytu ve čtvrtek jsme si 
odpočinuli od hraní a udělali si večírek 
s rautem a zpěvem při kytaře.

Výsledky turnajů
Úvodní párový, neděle 13. 5., 19 dvojic
1. Gucklerová – Bečka 64,75%
2. Petrovská – Literák 62,11%
3. Meduna – Berglová 60,52%
4. Vilím – Říha 59,83%
5. Gerychová – Albrechtová 58,07%

Jackpot 1, pondělí 14. 5., 18 dvojic
1. Coňková – Nešev 72,73%
2. Kulišanová – Kulišan 66,19%
3. Bečka – Petrovský 59,38%
4. Albrechtová – Meduna 57,39%
5. Berglová – Henzlová 55,68%

Večerní, pondělí 14. 5., 19 dvojic
1. Literák – Tomčíková 71,09%
2. Roninová – Talpa 61,30%
3. Gucklerová – Bečka 59,90%
4. Nešev – Neševová 58,33%
5. Laštovička – Petrovský 58,17%

Jackpot 2, úterý 15. 5., 16 dvojic
1. Laštovička – Petrovský 60,81
2. Paříková – Coňková 58,95
3. Fořt – Meduna 58,58
4. Kulišan – Kulišanová 58,57
5. Bečka – Říha 56,21

Večerní úterý, 15. 5., 19 dvojic
1. Kulišan – Kulišanová 68,95%
2. Paříková – Meduna 62,44%
3. Tomčíková – Fořt 61,17%
4. Laštovička – Petrovská 59,48%
5. Literák – Petrovský 55,38%

Jackpot 3, středa 16. 5., 17 dvojic
1. Kulišanová – Kulišan 64,03%
2. Fořt – Literák 61,92%
3. Dvořáková – Müllerová 60,25%
4. Bečka – Janoušková 56,33%
5. Gucklerová – Paříková 54,29%

Večerní, středa 16. 5., 20 dvojic
1. Petrovská – Literák 66,33
2. Batelová – Batela 64,10
3. Fořt – Petrovský 57,48
4. Paříková – Tomčíková 56,15
5. Ronin – Roninová 56,13

Starý Mlýn 
Rokytnice
Eva Fořtová
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Velký Jackpot 8, neděle 20. 5., 17 dvojic
1. Albrechtová – Meduna 62,99%
2. Pick – Tomčíková 62,50%
3. Batela – Batelová 59,64%
4. Becka – Zieleniec 58,93%
5. Petrovská – Fořt 54,87%

Toto nejlepší cukroví na světě napekla 
a přivezla Marcela Coňková.

V sobotu večer před závěrečným turna-
jem jsme rozdělili ceny i medaile a tím 
týden zakončili.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:

Hráči:
1. Fořt Tomáš 272
2. Literák Lubomír 267
3. Bečka Jiří 265
4. Petrovský Mario 247
5. Meduna Jan 211
6. Talpa Vlastislav 186
7. Pick Petr 181
8. Laštovička Zdeněk 180
8. Batela Luboš 173
10. Kulišan Jiří 135

Hráčky:
1. Tomčíková Zdena 247
2. Petrovská Alena 186
3. Gucklerová Katarina 177
4. Batelová Eva 173
5. Coňková Marcela 162
6. Albrechtová Zuzana 156
7. Paříková Libuše 144
8. Kulišanová Jarmila 135
9. Roninová Renata 96
10. Gebertová Alena 84

Kompletní výsledky všech soutěží a fo-
tografi e jsou zveřejněné na internetu:
http://eva.fort.cz/Rokytnice18/v.html

Těším se nashledanou příští rok na jaře 
opět v Rokytnici v našem oblíbeném 
hotelu Starý Mlýn.

Jackpot 4, čtvrtek 17. 5., 17 dvojic
1. Fořt – Fořtová 65,26%
2. Literák – Tomčíková 64,29%
3. Albrechtová – Pick 57,47%
4. Berglová – Dvořáková 57,14%
5. Roninová – Talpa 55,84%

Individuál, čtvrtek 17. 5., 24 hráčů
1. Müllerová Božena 61.4%
2. Talpa Vlastislav 60.5%
3. Suková Marta 57.7%
4. Bečka Jiří 55.9%
5. Petrovský Mario 54.1%
6. Laštovička Zdeněk 53.6%
7. Henzl Josef 53.2%
7. Coňková Marcela 53.2%
9. Henzlová Irena 52.3%
9. Albrechtová Zuzana 52.3%

Jackpot 5, pátek 18. 5., 17 dvojic
1. Batela – Batelová 68,57%
2. Pick – Tomčíková 66,43%
3. Coňková – Laštovička 65,36%
4. Zieleniec – Talpa 65,00%
5. Gebertová – Meduna 56,79%

IMP, pátek 18. 5., 21 dvojic
1. Batela – Batelová +76,00 IMP
2. Bečka – Gucklerová +52,00 IMP
3. Talpa – Pick +48,00 IMP
4. Tomčíková – Petrovská +47,00 IMP
5. Laštovička – Petrovský +35,00 IMP

Jackpot 6, sobota 19. 5., 18 dvojic
1. Fořt – Literák 69,03%
2. Batela – Batelová 64,77%
3. Bečka – Petrovský 63,07%
4. Talpa – Gerychová 59,94%
5. Petrovská – Tomčíková 57,95%

Závěrečný, sobota 19. 5., 20 dvojic
1. Fořt – Petrovský 63,46%
2. Bečka – Gucklerová 63,25%
3. Petrovská – Pick 61,54%
4. Batela – Batelová 61,32%
5. Paříková – Meduna 58,33%
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Krabice 8, rozdával Západ, oba v první.

V pondělním večerním turnaji přišlo 
rozdání sice jednoduché na sehrávku, 
ale s vysokými nároky na představivost 
v dražbě. Oblíbeným závazkem tak 
byly 4♥ + 3 na totální křížové snapy.

Po dvoubarevném zahájení Západu se 
již dá snadněji představit 11 zdvihů, ale 
hrozí, že Západ bude mít krále v pikách 
místo v levné barvě a pak už jen jediné 
trumfnutí slem zboří.

Na našem stole jsme však udělali vše 
pro to, abychom soupeře do slemu do-
hnali nebo alespoň mu zajistili výsledek 
na podobné úrovni. Po pasu Západu 
dal Jih kontra na zahájení 1♥ a po 4♥ 
Východu přidal Sever na 4♠. To je sice 
překvapivě o dva zdvihy lepší obrana 
než 5♣, ale i tak by byly za 800. Vý-
chod však předražil do 5♥ a myslím, že 
Západ by si již nyní mohl představit, že 
partner má ♥AQ a minimálně jedno eso.
I úterní ranní jackpot přinesl zajímavé 
rozdání. Krabice 6, rozdával E, EW 
v druhé.

Západ Sever Východ Jih
1♣ 1♥ 1♠ 3♥
pas…

Do 3♥ vynesli soupeři podle očekává-
ní tref a odehráli v nich tři kola. Hlavní 
hráč na třetí tref odhodil káro a Západ 
pokračoval pikem. Ten vzal Jih krá-
lem a zahrál kárové eso a káro do sna-
pu. Pak následovalo ♠A a další kárový 
snap. Kára se rozpadla a Západ ukázal 
♦Kxx. Rozloha Západu je nyní zřejmá 
2-2-3-6. Otázkou je, kde je trumfová 
dáma. Východ má ještě ♠QJxxx, takže 
♥Q bude spíše u Západu, ale ten mohl 
s pěkným šestilistem trefovým zahájit 
slaběji i jen s 11 body.

Hlavní důvod pro zahrání shora je však, 
že pokud by impas neseděl, soupeři nás 
odřežou od kár a spadneme. Proto hlav-
ní hráč hraje ♥K a pak ♥J, kterého pře-
bírá esem. Kdyby dáma nevypadla, spl-
nil by hraním vysokých kár. Ale když 
Východ přidal do esa dámu, hlavní hráč 
dotrumfoval ♥10 a dohrál na kára

Hned od prvního turnaje se objevovala 
zajímavá rozdání. Následující je z úvod-
ního nedělního turnaje.

Krabice 18, rozdával E, NS ve druhé.

Topem byly na lince EW 3BT +1. Ne 
každý měl ale odvahu je po srdcovém 
zásahu vydražit. Někteří odvážlivci se 
tak dostali do druhého nejlepšího zá-
vazku 4♠ =, a ti méně agresivní skon-
čili v částečném závazku. Hrála jsem se 
Zdeňkem Lašťovičkou a skončili jsme 
v 5♦, na které jsme dostali kontra. Jih 
vynesl ♥A a pokračoval malým srdcem 
do krále. To již stačilo. Vytrumfovala 
jsem, odehrála všechny piky a zahodila 
z ruky čtvrtý tref. Pak jsem pokračovala 
♣A a malým trefem z obou listů. Sever 
byl bezmocný. Expertně sice odblokoval 
dámu, ale ♣10 také splnila svoji úlohu. 
Jih může desítku převzít králem nebo 
nechat partnera zahrát do dvojité šikeny.
V prvním ranním jackpotu přišlo roz-
dání číslo 3, ve kterém se hned v prv-
ním zdvihu rozhodovalo o osudu partie. 
Rozhodnutí o to těžší, že nebylo na prv-
ní pohled zřetelné.

Na většině stolů sehrával Jih 3BT po 
výnosu ♠5 do partnerovy dražené bar-
vy. Hlavní hráči přidávali ze stolu ma-
lou, Východ bral králem a vracel ma-
lou. Nyní následovalo propuštění kára 
a další pik.
Po stažení kár zůstává čtyřkartová kon-
covka, ve které si musí Východ nechat 
dva piky, jinak by závazek již nepora-
zil. Na stole zůstávají ♥AQ a ♣KJ. Po-
kud hlavní hráč pozná v koncovce, o co 
jde, zahraje prostě tref a má splněno.

Kdyby měl Východ ještě ♣A a zahodil 
pik, pustil by jej hlavní hráč trefem. 
Nejlepší obranou by pak bylo osinglo-
vat si ♥K. Většina hlavních hráčů ale 
oslněna možností splnit s četnými nad-
zdvihy zahrála srdcový impas a padala. 
Ve skutečnosti si mohl Východ zajistit 
poražení závazku tím, že by propustil 
první pik. Ale i hlavní hráč měl rozdání 
ve svých rukou a měl vzít hned první 
zdvih esem. Horší to měli hlavní hráči, 
kteří sehrávali závazek ze Severu. Ti 
pak museli položenou ♠10 stolu převzít 
v ruce esem.

♠9764
♥Q1064
♦765
♣Q10

♠83
♥AJ982
♦J8
♣K974

♠AJ10
♥73
♦AKQ4
♣J865

♠KQ52
♥K5
♦10932
♣A32

♠A7
♥AQ62
♦3
♣KJ9652

♠Q104
♥J104
♦AK8642
♣3

♠KJ963
♥K83
♦Q105
♣Q4

♠852
♥975
♦J97
♣A1087 

♠10432
♥5
♦J107
♣KJ1095

♠AKQ8
♥74
♦Q954
♣A87

♠-
♥AQ1083
♦A832
♣A632

♠J9765
♥KJ962
♦K6
♣4

♠A8
♥A105
♦A10762
♣Q96

♠K642
♥KJ876
♦93
♣83
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Známý varšavský turnaj vděčí za svůj 
název místu pořádání v Prymasowském 
paláci. Jde o exklu zivní záležitost a ve 
startovní listině si můžeme přečíst 
mnoho jmen známých z mistrovsví Ev-
ropy. V letošním fi nále se však sešly 
dva čistě polské týmy a vítězem se stalo 
družstvo INGIELE WICZ. Z fi nále také 
pochází následující divoké rozdání.

Západ Sever Východ Jih
Narkiewicz Henclik Buras Omernik
 1♠ 2♣ 2♥
5♦ 5♠ pas pas
6♣ pas 6♦ 6♠
pas pas 7♣ kontra
pas…

Po klidnějším začátku se dražba pěkně 
rozdivočila.
Po srdcovém výnosu by byl klid, ale 

nelze se příliš divit Jihu, že vynesl ♠A. 
Hlavní hráč snapuje a nyní vše závisí na 
uhodnutí trumfového krále. Z dražby se 
zdá, že piky jsou spíš 8-3 než 9-2. Také 
srdce se jeví nejspíš 6-3 a kára nejspíš 
1-1. Vypadá to, že Sever má singl a tak 
po snapu piku již by případného krále 
nešlo u Jihu vyimpasovat. Také bodo-
vá bilance ukazuje po zahájení na krále 
u Severu. Buras tedy zahrál v druhém 
zdvihu ♣A a získal pro svůj vítězný tým 
17 IMP, když na druhém stole skončila 
dražba na 6♦. Zde nebyl důvod hrát na 
menší šanci a tak hlavní hráč zaimpaso-
val trefy a spadl i z malého slemu.
Vzhledem k tomu, že zápas skončil 
rozdílem 3,1 IMP, tak šlo o klíčové 
rozdání. Nehledě na to, že soupeři byli 
i v několika následujících rozdáních sil-
ně otřeseni.

Na přelomu dubna a května se odehrál 
již 11. ročník turnaje ve Slavonicích. 
Letos se zúčastnilo 15 družstev široké-
ho spektra výkonností. Tradiční zahra-
niční účastníci z Rakouska a Maďarska 
se letos nedostavili, a tak mezinárodní 
status turnaje zachraňoval rumunský 
tým.
Turnaj se hraje systémem kvalifi kace 
– fi nále a ceny tvoří výrobky z tradiční 
mařížské keramiky vytvářené pro tur-
naj na zakázku místními umělci.

Velké emoce vzbudilo divoké rozdání 
číslo 8 ze středečního večerního turna-
je.
Rozdával W, oba v první

Kdyby zahajoval Východ a zvolil 3BT 
ukazující dlouhou pevnou levnou barvu 
a skoro nic vedle, měl by Západ jasnou 
volbu 6♣. Ale zahajoval Západ, kte-
rý propagoval postupně obě své barvy 
a nakonec i zádrž srdcovou. Z deseti 
stolů tak jen jeden vydražil 6♣ a jeden 
5♣. Ostatních osm skončilo v beztrum-
fovém závazku a pět z nich dokonce 
v 6BT.
Z osmi sehrávajících BT jich však plná 
polovina splnila, protože Sever k vel-
ké radosti hlavního hráče často volil 
pasivní „nezadávající“ trefový výnos, 
čímž zadal jen osm zdvihů. Jen jednou 
sehrával 3BT Východ a tak trefový vý-
nos nepřicházel v úvahu. Ale osud nelze 
oklamat a tak tento Jih vynesl malé srd-
ce a zadal závazek stejně jako ostatní.

Z turnaje IMP je následující rozdání, 
které však pro mnohé hráče nedopadlo 
dobře.

Zahajoval Jih a rutinovanější hráči spo-
čítali 11 zdvihů. Proto zvolili zaháje-
ní 2♣, které forsovalo do hry. Poté již 
snadno vydražili 4♠, které plnili. Okra-
je herního spektra se naopak shodly na 
zahájení 1♠. Začátečníci proto, že spo-
čítali, že mají 12-20 bodů a „experti“, 
kteří se obávali, že by se po zahájení 2♣ 
mohli poprvé dostat k nabídce své bar-
vy až na pátém stupni.

Bohužel, u zhruba poloviny stolů jak 
partneři, tak soupeři zahájení 1♠ zapa-
sovali a tak hlavní hráč sehrával tento 
neambiciózní závazek. Sehrávka konči-
la většinou výsledkem 1♠+4. U jednoho 
stolu si však hlavní hráč uhráním pěti 
nadzvihů, tedy dvanácti zdvihů, zajistil 
alespoň průměr.
Výnos károvým esem Jih přebil a za-
hrál vysoký trumf. Když vypadla de-
sítka, přešel devítkou na stůl a zahrál 
tref do krále. Další tref staví obranu 
do bezvýchodné situace. Pokud zůsta-
ne u zdvihu Západ, umožní hlavnímu 
hráči přebít tref. A pokud přebije dámu 
Východ esem, je již po partii.

♠85
♥J964
♦Q83
♣9754

♠J863
♥A10753
♦652
♣8

♠107
♥Q
♦74
♣AKQJ10632

♠AKQ42
♥K82
♦AKJ109
♣-

♠973
♥97
♦AJ10876
♣104

♠AKQJ65
♥A
♦-
♣KJ9852

♠854
♥KQJ3
♦432
♣A63

♠10
♥1086542
♦AK94
♣Q7

Palace Cup 
2017
Tomáš Fořt

♠KQJ98732
♥A108
♦7
♣K

♠A106
♥QJ9765
♦5
♣752

♠54
♥K3
♦A103
♣QJ10963

♠-
♥42
♦KQJ98642
♣A84 Slavonice 2018

Tomáš Fořt
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Tokijský turnaj se v posledních le-
tech stává cílem špičkových světových 
týmů. Není ani příliš divu vždyť díky 
jeho sponzoru, panu Chen Yeh, získal 
vítěz 175 000 $ a ani další ceny nejsou 
zanedbatelné.
Zde jsou dvě ukázky toho, jak hrají hrá-
či, kteří o takové ceny úspěšně bojují, 
a že i oni jsou jen lidé.
Rozdání 27, oba v první, rozdával S.

  
Západ Sever Východ Jih
Wooldridge Auken Hurd Welland
 1♣
1♦ pas 2♣ pas
3♦ pas 3BT pas…

Západ správně ocenil svůj kárový 6list, 
což vedlo k optimálnímu závazku. Jih 
vynesl ♥Q a pokračoval ♥3. Jeho part-
nerka však tento nestandardní výnos 

nepochopila a na devítku stolu přidala 
malé srdce. Hlavní hráč tak získal jede-
náct zdvihů místo devíti.
Také v druhé místnosti ukázali Ame-
ričané moderní bridž se třemi SOS re-
kontry a s úspěšným výsledkem.

Západ Sever Východ Jih
Stamatov Kranyak Danailov Demuy
   1BT
pas pas kontra rekontra
pas 2♣ kontra pas
pas rekontra pas 2♦
kontra pas pas rekontra
pas 2♥ pas pas
3♦ pas…

Američané nakonec našli optimální 
zá vazek 2♥, které spadnou při nejlepší 
obraně maximálně za 300. A není příliš 
divu, že se Bulhaři po této dražbě nedo-
stali do 3BT. V každém případě 8 IMP 
pro Američany.

Další rozdání je z fi nále:
Rozdání 33, oba v první, rozdával N.

Po sedmi kvalifi kačních kolech se druž-
stva rozřadila do fi nále A, B, C a D. 
Do nejvyšší skupiny se zařadila druž-
stva Soňa, Bohušky, Nyúl vihar a Tvo-
je máma. Favorité z minulých let jako 
ACOL, Bahníci, 6 Tigers as Zia nebo 
Hangover skončili tentokrát ve skupině 
B nebo dokonce C. Pořadí skupiny A:

1. Nyúl vihar 41.92 VP
 Králík, Bouřa, Vozábal, Šlemr, Mar-

tynek, Žylka, Pulkrab.
2. Tvoje máma 26.60 VP
 Botur, Klemš, Kohutová, Kolek, 

Melčák, Vojtík.
3. Soňa 25.92 VP
 Hájková, Vachtarčík, Tomis, Janas, 

Macura, Macurová.
4. Bohušky 25.56 VP
 Humpál, Kyptová, Böhmová, Schul-

zová.

Pro letošní rok bylo evidentně vítěznou 
strategií nazvat družstvo podle jmen 
svých členů (nebo alespoň odkazem na 
nejbližší rodinu). Pro neznalé maďaršti-
-ny i název vítězného týmu odkazuje 
na jeho členy a tvoří jej slova „králík“ 
a „bouře“.

Vítězové dalších skupin:
B: 6 TIGERS as ZIA 45.00 VP
 Erdeová, Laštovička, Nulíček, Ma-

šek
C: Kupka pěkných zaječích hnát a ohá-

něk 38. 58. VP
 Kupková, Pěkný, Zajíček, Hnátová, 

Scháňka
Jen nechápu, jak je možné, že se s tímto 
názvem nedostali do fi nále A.
D: Lepě švihlí tlové 26.92 VP
 Schulzová, Dolanská, Štrbová, Lap-

číková, M. Králík, J. Králík

Hlavní párový turnaj (23 dvojic):
1. Kolek – Melčák 62.92%
2. Svobodová – Svoboda 59.42%
3. Hnátová – Kupková 59.38%

Yeh Bros Cup
Tomáš Fořt

♠853
♥J652
♦1072
♣QJ5

♠J1064
♥AKQ3
♦J
♣K842

♠KQ97
♥87
♦K85
♣A1093

♠A2
♥1094
♦AQ9643
♣76

♠952
♥8532
♦KJ8
♣832

♠AKQ10
♥AK10974
♦64
♣9

♠7643
♥-
♦AQ1092
♣AJ107

♠J8
♥QJ6
♦753
♣KQ654
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Západ Sever Východ Jih
Shi Ekeblad Palmer Dwyer
   3♣
kontra 5♣ 6♥ 7♣
kontra pas…

Západ Sever Východ Jih
Rodwell Gill Meckstroth Shore
   4♣
kontra 5♣ 6♥ pas
pas 7♣ 7♥ pas…

Dwyer sám zvýšil svou preventivní 
hlášku, což se většinou nepokládá za 
správné. Z tohoto pohledu se jeví jako 
stylovější hláška 4♣, kterou zahájil na 
druhém stole Shore. Ale obrana 7♣ za 
1100 by pořád přinesla 8 IMP, pokud by 
na druhém stole hráli bezpečné 6♥. Ale 
zde proti 7♥ obrana trefi la výnos a stáh-
la ♣A. Takže z pohledu Floridy ztráta 
15 IMP. To nebyl dobrý začátek pro 
Floridu, která po první čtvrtině zápasu 
prohrávala 3:42 a po polovině 16:70.

Rozdání 48, NS v druhé, rozdával E.

Západ Sever Východ Jih
Shore Rodwell Gill Meckstroth
  1♦ 4♥
pas pas kontra pas…

Hlavní hráč snapl vynesené ♠A, přešel 
na stůl na ♣A a úspěšně zahrál kárový 
impas. Pak odehrál ♦A a snapl káro. 
Ztratil tedy jen jeden tref a ♥K, což mu 
přineslo velmi pěkných +990 bodů.

Západ Sever Východ Jih
Bathurst Palmer Coren Shi
 1♦ 4♥
pas pas kontra rekontra
pas…

Po trefovém výnosu získala hlavní 
hráčka stejných 11 zdvihů a ještě lep-
ších 1480 a 10 IMP.
V třetí čtvrtině však Florida snížila 
ztrátu jen na 64:80. Ale předchozí roz-
dání ji opět trochu vzdálilo od postupu 
do fi nále. Před posledním rozdání se-
mifi nále pak Florida prohrávala 86:96.

Rozdání 60, Oba v první, rozdával E.

Západ Sever Východ Jih
Kalita Bergens Nowosadski Cheek
 pas 1♦ kontra
1♥ pas 1♠ 2♥
pas pas 3♣ pas…

Psychologická hláška 1♥ přibrzdila sou-
peře a zabránila jim dražit výše, tak -že 
rozdání skončilo jen výsledkem 150 pro 
EW.

Západ Sever Východ Jih
Kokish Hampton Gitelman Greco
 pas 1♦ kontra
1♠*) pas 2♣ kontra
3♣ 3♥ 3♠ 4♥
pas…
*) Bez drahé barvy.

EW mohou na dvojitý kárový impas spl-
nit 5♣, ale Kokish s jistým trumfovým 
zdvihem zvolil raději „bezpečný“ malý 
zisk. Gitelman vynesl ♣A a Kokish 
přidal ♣6. Ta nebyla pro jeho partnera 
příliš čitelná, takže po delším uvažová-
ní pokračoval ♦A. 4♥ již nešlo prohrát. 
Jako velký trenér měl dát Kokish jed-
noznačnější marku ♣K. Po pikovém po-
kračovaní spadne závazek sám.

Ve fi nále soutěže se utkali týmy 
KOKISH a PEPSI. Nakonec zvítězil 
121:103 Kokish (Kokish – Gitelman, 
Cheek – Bergens). Získal zlatou medai-
li i cenu za první místo. Bronz získalo 
Monako, které v zápase o něj porazilo 
americký tým Kranyak.

Již stopadesáté mistrovství Severní 
Ameriky se odehrálo v létě v Toron-
tu. Do Grand Nationals Teams vysílá 
družstvo každý z 25 amerických okrs-
ků (Districts), když všichni členové 
družstva musí být členy okrsku. Po 
úvodním švýcaru postupuje prvních 16 
družstev do KO. Favoritem byla, jako 
každoročně, Florida s kmenovými hrá-
či Meckstroth (13 vítězství) a Rodwell 
(12 vítězství). Rodwell se totiž přistěho-
val na Floridu o rok později.
V semifi nále se jejich tým COREN 
(Bathurst – Coren, Dwyer – Ekeblad, 
Meckstroth – Rodwell) s týmem SHO-
RE z Merylandu. A šlo o jeden z nejví-
ce vzrušujících zápasů v historii tohoto 
mistrovství. A samozřejmě nejdůleži-
tější roli v tomto dramatu hrály slemy. 
Podívejme se na některé z nich.

Rozdání 3, EW v druhé, rozdával S.

Grand National 
Toronto
Tomáš Fořt

♠10954
♥6
♦AJ85
♣9532

♠2
♥4
♦109632
♣AQJ1087

♠AJ863
♥KQJ9872
♦-
♣6

♠KQ7
♥A1053
♦KQ74
♣K4

♠J1098754
♥105
♦65
♣A6

♠-
♥AQJ98432
♦AQ9
♣85

♠K632
♥-
♦KJ10872
♣KJ2

♠AQ
♥K76
♦43
♣Q109743

♠AKQJ5
♥AKQ10
♦J
♣AQJ

♠10
♥J75
♦AKQ84
♣10876

♠4
♥942
♦109653
♣9543

♠987632
♥863
♦72
♣K2
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Každoročně však pokračuje trend sni-
žování počtu rozdání a tak se zápasy 
dnes hrají na 4x15, tedy 60, rozdání 
místo původních 72.
Letos na rozdíl od minulých let postu-
povali v pavouku až na výjimky favori-
té. V minulých letech totiž organizátoři 
často podceňovali silná, ale v USA ne-
známá zahraniční družstva. Ta pak pře-
kvapivě vyřazovala již počáteční fázi 
turnaje domácí týmy.
Letos došlo jen k jednomu takovému 
překvapení, když 21. nasazené družstvo 
BERG vyřadilo ve čtvrtfi nále LAVAZ-
ZU. I když vlastně nešlo až o takové 
překvapení, protože tým vítězů hrál 
v sestavě: Berg - Feldman, Narkiewicz 
- Buras, Kwiecien – Lesniewski, tedy se 
třemi mistry světa. Ale ani zde nevzni-
kala příliš velká pochybnost o nízkém 
nasazení, neboť mezi prvními 25 nasa-
zenými družstvy jen jedno nemělo na 
soupisce nějakého mistra světa. Navíc 
tým LAVAZZA citelně oslabilo, že se 
turnaje nemohl zúčastnit Duboin a mu-
sel hrát v improvizovaných sestavách.
Také na třetím nasazeném týmu DIA-
MOND se zřejmě projevilo, že hráli 
jen ve čtyřech, a tak se do fi nále podle 
předpokladu dostala první dvě nasaze-
ná družstva. FLEISHER rozhodl zápas 
již v první čtvrtině, ve které překvapivě 
zvítězil 56:0. NICKELL pak drtivě do-
tahoval a snížil po druhé čtvrtině nás-
kok soupeřů až na pouhých 17 IMP, ale 
pak už se dostali ke slovu opět soupeři. 
Finálový zápas skončil vítězství týmu 
FLEISHER 133:95.

Bridžový materiál
Na ME Ostende je možné zakoupit bri-
džové materiály za výhodné ceny. Ty 
platí, pokud si je objednáte na mailu 
order@jannersten.com do 18. 5. Platba 
pak proběhne při vyzvednutí v Osten-
de.
Oblíbené, i když možná trochu méně 

skladné, jsou na-
příklad bidding 
boxy „Neo“. Jeden 
bidding box je za 
5.50 € nebo čtyři 
bidding boxy na 
celý stůl za 16 €.

Další variantou 
jsou „TH box“ 
za 4 € za kus. 
Jejich výhodou 
je skladnost. 
Možností je výběr ze čtyř barev: mod-
rá, zelená, bíla a žlutá.

A pokud si někdo 
chce připlatit za 
kvalitu je zde ješ-
tě možnost „Ele-

gance Bidding“ z tvrdého červeného 
dřeva po 24 € za čtyři kusy.

Bridge Magazine
Nejstarší bridžový časopis světa brit-
ský „Bridge Magazine“ založený v roce

Západ Sever Východ Jih
Shore Rodwell Gill Meckstroth
  pas 1♦
pas 1♠ pas 2♦
pas 2♥ pas 2BT
pas 3♠ pas 4♦
pas 7BT pas…

Barvy se sice nijak moc dobře nedělí, 
ale 14 zdvihů je zcela shora. +1510.

Západ Sever Východ Jih
Bathurst Palmer Coren Shi
  pas 1♦
1BT kontra 2♣ pas
pas 6BT pas…

Západ spekulativně zasáhl 1 BT, ale 
i tak měl Sever po zahájení partnerky 
jasně vědět, že jde o zásah s extrémně 
slabým listem a tedy destruktivní.
Přeskočení až pěti stupňů je z toho dů-
vodu značně lehkomyslné také v praxi 
stálo 11 IMP. Avšak ještě horší bylo, že 
to stálo jejich tým postup, protože Flo-
rida zvítězila 97:96.

Po tomto semifi nále si byla většina di-
váků jistá, že tým s takovouto morálkou 
jistě opět zvítězí i ve fi nále. Ale Florida 
fi nále proti okrsku 21 Severní Kalifor-
nie vzdala pro obrovskou ztrátu již po 
třetí čtvrtině. Florida získala počtvrté 
v přeboru severní Ameriky druhé mís-
to.
Vítězi se tak stali David Grainger – 
De bbie Rosenberg, Chip Martel – Kit 
Woolsey, JoAnna a Lew Stansby.

8.-18. března se ve Philadelphii odehrál 
další ročník asi nejznámějšího světové-
ho turnaje týmů Vanderbildt KO, který 
se koná od roku 1928.

Vanderbildtův pohár

Letos se přihlásilo 77 družstev, která 
byla do vyřazovacího pavouka pečlivě 
vybírána a na první čtyři pozice byli, 
počínaje loňskými vítězi, nasazeni:

1. NICKELL Nickell - Katz, Mec-
kstroth - Rodwell, Weinstein - Levin

2. FLEISHER Fleisher - Martel, Moss 
- Grue, Hampson - Greco

3. DIAMOND Diamond - Platnick, 
Brogeland - Lindqvist

4. LAVAZZA Madala - Bianchedi, Se-
menta - Bocchi, Bilde - Duboin

Vanderbildt 
KO
Tomáš Fořt

Krátce
Tomáš Fořt
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1926 přestal koncem roku 2017 kvůli 
stále se zvyšujícím nákladům vycházet. 
Nicméně jeho Editor Mark Horton začí-
ná vydávat „A New Bridge Magazine“ 
online na webu a měl by být zdarma. 
Pokud chcete být informováni o vydá-
ní nového čísla, stačí se registrovat na 
www.newbridgemag.com.
Commonwealth National Teams 2018
Pravidelně každý rok se konají mistrov-
ství zemí, které většinou bývaly domi-
nií nebo kolonií Velké Británie. Kromě 
evropských, tedy Spojeného království, 
Malty a Kypru, je to ještě dalších pa-
desát zemí celého světa, které uznávají 
za svou formální hlavu anglickou krá-
lovnu. I když ne všechny země využijí 
právo se tohoto mistrovství zúčastnit, 
jde o velmi silně obsazenou soutěž. Le-
tos těsně předcházela Australský Gold 
Coast a zvítězila v ní Indie ve složení: 
Nadar – Satyanarayana, Shivdasani – 
Tewari, Anklesaria - Chokshi.
Celostátní liga 2018
Tým Acol ve složení Josef Kurka, Ota-
kar Svoboda, Daniela Hnátová, Jan 
Diamant, Lukáš Pavlík, Luboš Spálov-
ský, Martin Scháňka a Lucie Kohutová 
se stal vítězem letošního ročníku první 
celostátní ligy. Z první ligy sestupují 
Trumf a NMM a do ní postupují Cali-
mero a Chaos.
Polská kvalifi kace na ME 2018
V dubnu fi nišují v mnoha zemích kva-
lifi kace na Mistrovství Evropy v Osten-
de. V Polsku se ke třem týmům z kva-
lifi kace připojil loňský reprezentant 

a tyto čtyři týmy pak sehrály semifi nále 
na 128 krabic a fi nále na 160 rozdání. 
Vítězem a reprezentantem na 54. ME 
v Ostende se stal silný tým BRID GE24.
PL ve složení: Buras - Narkie wicz, Ka-
lita – Nowosadski, Gawel – Jagniewski.
Možnost získat bridžový titul Ph.D.
Fakulta sociálních věd na skotské uni-
verzitě v Stiringu nabízí tříletý zcela 
hrazený projekt v oblasti Sociologie 
bridže. Projekt se soustřeďuje na oblasti 
proč lidé hrají a jak zlepšit jejich učení 
bridže. Závěrka je 22. července 2018. 
Podrobnosti najdete na webové adrese:
https://www.fi ndaphd.com/search/
ProjectDetails.aspx?PJID=97713

• Na kurzu začátečníků, po delším boji 
s biddingboxem, draží kurzistka 2♠. 
Upozorňuji ji, že její list by spíš po-
psala hláška 1♠. „Když já jsem v něm 
hlášku 1♠ nenašla,“ vysvětluje začá-
tečnice.

• „Proč jsi nehrál individuál?“ ptají 
se na bridžovém týdnu v Rokytnici 
experta. „Víš, já už nemůžu hrát indi-
viduál, už jsem starý dědek a moc 
bych se u toho rozčiloval.“

• „Zahrál jsem to zdvih za zdvih,“ říká 
po skončení partie hlavní hráč. „Ano, 
já vím“ poznamenává suše ti chý hráč. 
„Vyměnil jsi náš zdvih za zdvih sou-
peře.“

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Léto 2018
Hotel Lions Nesuchyně je 
koncipo ván jako školicí středisko 
a patří stejnému řetězci jako hotel 
Jeseni ce. Leží cca 30 minut ces-
ty od kraje Prahy směr Rakovník. 
Všechny pokoje jsou s příslušen-
stvím, jsou vybaveny zdravotními 
matracemi, LCD televizory a bez-
drátovým přístupem na internet. 
Možnost posezení na zastřešené 
terase, kde se bude také konat raut 
s venkovním grilováním.
RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ 
MOŽNOSTI V HOTELU
• v ceně je volné využití vyhříva-

ného krytého bazénu 10x5m se 
slanou vodou a vířivým schodiš-
těm, whirpoolu a parní sauny

• za příplatek balneo centrum 
s hydromasážními koupelemi, 
oxygenoterapií, nabídkou masáží 
a privátní vířivkou pro 2 osoby

• v hotelu jsou dvě bowlingové drá-
hy, sportovní hala na badminton, 
kurt na squash, stolní tenis, stolní 
fotbálek, šipky, kulečník

• půjčovna kol, elektrokol, kolobě-
žek, venkovní adventure golf

Termín a cena
19.–25. 8. 2019 7 dní / 6 nocí

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5.750 Kč
• V ceně: ubytování s plnou penzí (celá skupina 

stejně), příplatek za večírek s rautem a využití 
hrací/školící místnosti.

• Příplatek za samostatný pokoj 200 Kč/noc
Máme rezervovaných 25 pokojů s možností opera-
tivního navýšení podle volných kapacit hotelu.
Zvířata v hotelu nejsou povolena.
Je možné prodloužení pobytu o jeden den, po-
kud to dovolí kapacitní možnosti hotelu za cenu 
900 Kč/den.
Přihláška vznikne zaplacením zálohy 1.000 Kč za oso-
bu a potvrzením z mé strany. Pokud pobyt zrušíte po 
31. 5. a nenajde se za vás náhradník, bude záloha použita 
jako stornopoplatek.

Hotel LIONS Nesuchyně

Bridžový program (pro účastníky zdarma):
• večerní párové turnajej
• IMP turnaj a Barometr
• dopoledne jackpotové turnaje
• odpolední individuál v den večírku s grilováním
• zdokonalovací odpolední lekce

Léto 2018

Odposlechnuto
Eva Fořtová



Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Silvestr 2018
Hotel Jesenice leží 80 km – 
cca hodinu cesty – z Prahy 
směrem na Karlovy Vary. Velká 
část cesty je po karlovarské dál-
nici. V hlavní budově hotelu je 
celkem 40 pokojů, máme objed-
naný celý hotel exkluzivně pro 
nás. Každý pokoj je vybaven tele-
vizorem a nově rekonstruovanou 
koupelnou. V hotelu se můžete 
připojit k internetu pomocí sítě 
WIFI.

RELAXAČNÍ VYŽITÍ V HOTELU
• venkovní vířivky pro 2 až 4 

osoby
• solná jeskyně z pravé soli z Mrt-

vého moře - jedna z mála v ČR
• perličkové masážní koupele
• tepelné rašelinové zábaly
• oxygenoterapie
• klasické relaxační masáže
• masážní a relaxační křesla
• vibrační plošiny
• solárium

Termín a cena
27. 12. 2018–2. 1. 2019 7 dní / 6 nocí

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5.850 Kč

• V ceně: ubytování s plnou penzí (celá skupi-
na stejně), příplatek za silvestrovský večer

• Příplatek za samostatný pokoj 200 Kč/noc

Zvířata v hotelu nejsou povolena.
Kratší pobyty jsou možné, pokud je budu mít s kým 
vystřídat. Přednost mají pobyty na celý týden.
Přihláška vznikne zaplacením zálohy 1.000 Kč 
a potvrzením z mé strany. Pokud pobyt zrušíte 
po 26. 10. , bude záloha použita jako stornopo-
platek.

Hotel Jesenice ***

Bridžový program (pro účastníky zdarma):
 • večerní párové turnajej
 • IMP turnaj a Barometr
 • dopoledne jackpotové turnaje
 • silvestrovský individuál
 • zdokonalovací odpolední lekce

Silvestr 2018


