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Výhry v bridži mohou být různé. Bri-
džový kroužek BK 13 pořádal každý 
rok mixový turnaj zvaný Botič. Botič se 
nazýval proto, že první turnaje se kona-
ly v hospodě na břehu Botiče. Začátek 
turnaje byl přesně ve 13 hodin 13 mi-
nut. Každý hráč přinesl dárek – něco 
vtipného nebo to, co vám doma překáží. 
Třeba chechtací pytlík, hodnotnou kni-
hu Čuk a Gek, nebo třeba Komunistic-
ký manifest.
Jeden rok jsem tak získala malou mo-
torku na odpalovací rampě. Natáhli jste 
pero a pak stiskli odpalovací knofl ík. 
Všech pět mých vnoučat z toho bylo 
postupně nadšených. Jen ta první – Ve-
runka se rozplakala, když se motorka 
s jezdcem ve vzduchu obrátila a spadla. 
Její tatínek totiž v té době jezdil do prá-
ce na motorce.
Výhry v tomto turnaji byly slušné. Ale 
mělo to jeden háček. Putovní pohár měl 
obsah 0,5 litru. A vítěz ho musel napl-
nit: obvykle to byl Fernet nebo Rum. 
Všichni pak z poháru svorně popíjeli. 
Když byl prázdný, naplnil ho držitel 
druhého místa.
Kamarádi si vybudovali svůj klub ve 
Zborovské, ale povodeň zničila nejen 
místnosti, ale i karty a biddingboxy. 
Třináctka už sice neexistuje, ale bývalí 
členové se účastní soutěží v Italské ve 
svůj tradiční hrací den ve středu.

V sedmdesátých letech a na začátku 
osmdesátých let minulého století pořá-
dala a vedla Vilma Loupalová bridžové 
týdny v podnikové chatě Jitony přímo 
na břehu Lipenského jezera.

Zájem pražských, píseckých a budějo-
vických hráčů byl veliký, a tak přízemní 
pokojíky pro tři bývaly většinou obsa-
zeny čtyřmi až pěti hráči, všem stačilo 
společné příslušenství na dlouhé chod-
bě. Týdny se pořádaly většinou začát-
kem října, kdy se ještě odvážlivci kou-
pali ve studeném jezeře. Ostatní vzali 
za vděk pramičkami nebo šlapadly, své 
si užili rybáři. Sportovní akce většinou 
pořádala parta ze Skochovic – bridžis-
té, kteří měli velkou společnou chatu 
u Vltavy, kde trávili víkendy. Z praž-
ských bridžistů jsou ještě pamětníky 
Jirka Šubrt a Pepík Kňákal (hrající ve 
Vršovicích). Na menším hřišti se hrála 
pálkovaná s dřevěnými pálkami a teni-
sovými míčky, platila tenisová pravidla.

Začátky
Zdena Tomčíková

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.

Bridžové týdny 
na Lipně
Jarmila Kulišanová
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Nejpopulárnější hrou byly podkovy, 
které skochovičtí vozili s sebou, byly to 
pravé koňské podkovy, které se házely 
na kovový kolík, zabodnutý do země 
a podle umístění podkov se přidělovaly 
body. Bridžové turnaje se hrály každý 
večer a přes den se operativně organi-
zovaly podle chuti a počasí.

Rodiny s sebou vozily i malé děti, ty se 
přes den tak vyřádily, že po večeři dob-
ře spaly a nechaly rodiče hrát. Přes den 
to bylo horší, ale vždycky se to nějak 
vyřešilo, aby si užili velcí i malí. Když 
malý Pavel Tomčík brečel v kočárku, 

rodiče po upozornění prohlásili, že si 
musí zvyknout nebrečet, když mamin-
ka s tatínkem hrají karty a navíc, že 
jedna nehrající účastnice slíbila hlídání. 
Ten den si ale ještě Pavel nezvykl, pro-
tože se po turnaji ukázalo, že příčinou 
pláče bylo vosí žihadlo. Další rok už 
problémy nebyly, naopak - při jednom 
večerním turnaji si najednou rodiče 
všimli, že Pavel klidně spí v pyžamu 
pod jejich bridžovým stolem.

Naše tři děti jsme mívali také s sebou. 
Nejvíc si jeden rok užila naše šestiletá 
Hanka, která se skamarádila s mladou 
číšnicí a pomáhala jí obsluhovat brid-
žisty. Po příjezdu z Lipna pokračovala 
Hanka v návštěvě logopedky, ke které 
tehdy Hanku naštěstí doprovázela ba-
bička. Logopedka se v rámci opravy 
výslovnosti Hanky ptala, čím chce být. 
Odpověď byla, že číšnicí. Paní doktorka 
se zeptala, zda si to někdy Hanka zku-
sila. „Ano, v hospodě na Lipně“. „A co 
jsi tam dělala?“ „Roznášela pivo.“ „Pro-
boha, a co dělali rodiče?“ „Hráli karty.“ 
Doktorka se zhrozila a babička musela 
ujišťovat, že dohlédne na dítě i rodiče, 
aby se ty hrozné věci neopakovaly.
Díky bridži jsme tedy s logopedií mu-
seli přestat, ale Hanka se při opakování 
domácího úkolu (básnička „Mařenka 
s Jiřinkou přikryly se peřinkou, pod 
peřinkou dobře je, peřinka je zahřeje.“) 
velmi rychle naučila „ř“ správně vyslo-
vovat a další rok zase mohla na Lipně 
roznášet pivo bez nebezpečí, že bude 
rodičům odebrána.

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

 ♠AQ109432 ♠-

Nesplníme samozřejmě, při rozlohách 
6-0 (1%) a 5-1 (7%). Překvapivě také 
většinou potěšitelná rozloha 3-3 (36%) 
nepřeje splnění. Ani dubl král nám spl-
nění nedá a tak největší šance je dubl 
kluk, který má je 16%. Správné je proto 
odehrát v prvních dvou kolech A a Q. 
Tentokrát na pořadí nezáleží.

Podobná kombinace je

 ♠Q109432 ♠A

Zde je opět dobré po odehrání esa přejít 
do druhého listu a zahrát dámou. Šanci 
na pět zdvihů pak máme stejných 16%.

Další variantou této kombinace je na-
příklad

 ♠Q10943 ♠A2

Potřebujeme -li 4 zdvihy, je opět správ-
né odehrát v prvních dvou kolech 
A a Q. Proto zahrání esem a pak ma-
lou do dámy stejně jako expas do dámy 
hned v prvním kole dává 34%. To je 
zásluhou rozlohy 3-3 se správně polo-
ženým králem více než dvojnásobek 
oproti předcházejícím kombinacím. Té-
měř stejná procenta nám dává zahrání 

dámou v prvním kole. Ve skutečnosti je 
to však jen 32% protože v případě, že 
před esem je sec KJ, vypracuje se jeho 
partnerovi osmička.
Ve většině kombinací velice záleží i na 
středních kartách, a tak pokud zamění-
me čtyřku za osmičku, změní se najed-
nou i poměr pravděpodobností.

 ♠Q10983 ♠A2

Zahrání esem dává nyní 39%, ale za-
hrání dámou na impas je nyní až 43%. 
To je způsobeno tím, že sice přijdeme 
o splnění při singl králi (-2%), ale zato 
splníme při dubl králi před esem (+6%).
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠Q432 ♠10965

První co nás napadne, je zahrát desít-
kou impas na kluka. Ale nepřítomnost 
osmičky způsobuje, že ani při sedícím 
klukovi není toto zahrání lepší než pro-
sté zahrání pětkou do dámy. Pokud by 
totiž kluk seděl a soupeř jím pokryl de-
sítku, musíme ještě doufat ve šťastné 
položení naší devítky. Nejlepší je tedy 
přímý expas do dámy s 23%.

 ♠Q432 ♠10985

Prostá záměna šestky za osmičku však 
dramaticky mění pravděpodobnosti. 
Zahrání pětky do dámy dává nyní sice 
již 26%, ale zahrání desítkou na impas 
se zvýšilo na 40%. Nyní splníme při 
sedícím klukovi v rozlohách 3-2. A do-
konce ještě také při singl klukovi před 
impasem.

Jak rozehrát 
barvu
Tomáš Fořt
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Ty nejčastější si postupně rozebereme. 
Pravidla se čas od času mění a upravují, 
takže začneme jednou drobnou změ-
nou, která se však v praxi vyskytuje 
poměrně často.

Oprava jedním dechem
Ve starších pravidlech existovala moz-
nost opravit se tzv. „jedním dechem“. 
Tedy bez prodlení změnit hlášku nebo 
zahranou kartu. I v nových pravidlech 
z roku 2017 možnost opravy zůstává, 
ale již není vázána na rychlost opravy, 
ale na důvod této změny.
Hlášku nebo zahranou kartu mohu změ-
nit, pokud naše strana ještě neučinila 
žádnou akci a pokud šlo o mechanický 
omyl (přeřeknutí nebo přehmátnutí) 
a ne o změnu názoru, třeba i plynoucí 
z předchozí nepozornosti.
V pravidlech je k dražbě i sehrávce na-
psáno (vybral jsem jen důležité části 
pravidel):

PRAVIDLO 25 – PRÁVOPLATNÉ 
A NEPRÁVOPLATNÉ ZMĚNY HLÁ-
ŠEK
A. Nezamýšlená hláška
1. Jestliže hráč zjistí, že neučinil hlášku, 
kterou zamýšlel, může, za předpokladu, 
že jeho partner poté ještě nedražil, na-
hradit nezamýšlenou hlášku skutečně 
zamýšlenou hláškou. Druhá (skutečně 
zamýšlená) hláška platí a podléhá pří-
slušným pravidlům.
2. Jestliže původním záměrem hráče 
bylo učinit hlášku, která byla učiněna, 

tato hláška platí. Změna hlášky je pří-
pustná z důvodu mechanického omylu 
nebo přeřeknutí, ne však z důvodu ztrá-
ty soustředění v souvislosti se záměrem 
učinit hlášku.
6. Je -li změna hlášky umožněna, může 
soupeř po levici odvolat svou hlášku 
učiněnou po původní hlášce. Informa-
ce z odvolané hlášky je oprávněná pro 
jeho stranu a neoprávněná pro soupe-
ře. K žádné další nápravě nedochází.

PRAVIDLO 45 – HRANÁ KARTA
4. B) Hráč smí změnit nezamýšlené 
označení karty, jestliže tak učiní před 
svým dalším zahráním ze svého lis-
tu nebo z listu tichého hráče. Změna 
označení je možná v případě přeřeknu-
tí, ne však v případě ztráty koncentrace 
nebo přehodnocení akce. Jestliže však 
soupeř v pořadí již právoplatně zahrál 
kartu před změnou označení, může vzít 
tuto kartu zpět, vrátit ji do listu a zahrát 
jinou.

PRAVIDLO 47 – VZETÍ HRANÉ KAR-
TY ZPĚT
D. Po soupeřově změně zahrané karty 
může být hraná karta bez nápravy vrá-
cena zpět do listu a nahrazena jinou.

PRAVIDLO 16 – OPRÁVNĚNÁ A NEO-
PRÁVNĚNÁ INFORMACE
C1. Informace z odvolané akce jsou pro 
neprovinilou stranou oprávněné, ať se 
jednalo o vlastní akci nebo o akci sou-
peřů.

V jednom z velkých světových turnajů 
přišlo následující rozdání.
Rozdání 3, EW v druhé, rozdával S.

Západ Sever Východ Jih
   3BT
pas 4♣ 5♠ pas
6♠ kontra pas pas
7♦ kontra 7♠ pas
pas kontra pas…

Dražba byla divoká. Jih zahájil 3BT, 
které ukazovaly pevný levný 7list bez 
krále nebo esa vedle. Sever bez drahých 
barev z nich, ale pak se začaly dít věci. 
Východ ukázal soběstačné piky a jeho 
partner dorazil do slemu. Po kontru se 
však Západ vylekal, že piky partne-
ra nejsou až tak pevné a zkusil, zda to 
v červených barvách nebude lepší. Part-
ner však jen opravil do piků na sedmém 
stupni.

Sever dal postupně tři kontra a tak se 
asi Jihu po cestě ztratil význam toho 
prvního na 6♠, které říkalo: „Nenes 
naší barvu.“ Zkusil přesto stáhnout 
♣A a bylo dokonáno. EW získali 2470 
bodů a tučný zisk. Z šestnácti stolů, na 
kterých se toto rozdání hrálo, jen čtyři 
vydražily malý slem. A ani jediný Jih 
nenašel porážející kárový výnos.

Jedna z nejdůležitějších věcí, které bys-
te si měli zapamatovat je, že rozhodčí je 
vždy na vaší straně. Měli byste jej za-
volat při jakékoliv nesrovnalosti, a hned 
v okamžiku, kdy bylo na nesrovnalost 
upozorněno, aby ji napravil. Pokud je 
již na nesrovnalost upozorněno, může 
vedoucího přivolat libovolný hráč, včet-
ně tichého hráče. Nikdy nesrovnalosti 
neřešte sami, i když se domníváte, že 
víte jak.

Uvědomte si, že nevoláte rozhodčího na 
soupeře, ale potřebujete odborníka na 
vyřešení problému. Pravidla řeší celou 
řadu situací, které se při bridži běžně 
stávají a to i na nejvyšších světových 
soutěžích. Jde na příklad o výnos z ne-
správné strany, nepřiznání barvy, ne-
dostatečná nabídka v dražbě a mnoho 
dalších.

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

♠85
♥9762
♦AK74
♣963

♠1073
♥8
♦106
♣AKQJ874

♠AKQJ9642
♥K104
♦53
♣-

♠-
♥AQJ53
♦QJ982
♣1052

Rozhodčí na 
vaší straně
Tomáš Fořt



Strana 7Strana 6

Letošního 54. mistrovství Evropy ko-
naného v belgickém Ostende se v kate-
gorii Open zúčastnilo 33 zemí. A jako 
vždy šlo nejen o medaile, ale bojova-
lo se také o osm postupových míst na 
Bermuda Bowl a o deset míst na pohár 
šampionů.

Postup na mistrovství světa si nakonec 
zajistili:
1. Norsko 417,25 VP
2. Izrael 415,34 VP
3. Rusko 406,06 VP
4. Švédsko 396,16 VP
5. Holandsko 392,03 VP
6. Monako 386,89 VP
7. Anglie 381,80 VP
8. Itálie 375,36 VP

Norský tým hrál ve složení: Terje Aa, 
Boye Brogeland, Nils Kare Kvangra-
ven, Espen Lindqvist, Allan Livgard 
a Ulf Haakon Tundal.

Norové rozhodli o svém vítězství až 
v posledním rozdání turnaje, kdy proti 
3 BT vynesl Boye Brogeland promyšle-
ného ♠J a Espen Lindqvist se odbloko-
val desítkou.

Krabice 16, rozdával W, EW v druhé.

Bylo jen správné, že šampionát zakon-
čilo rozdání s tak pěknou obranou 
v prvním zdvihu.

A nyní ještě několik dalších pěkných 
rozdání. Hned v prvním kole se objevi-
lo rozdání, které vzbudilo velké emoce.

Krabice 8, rozdával Západ, oba v první.

Západ Sever Východ Jih
1♠ pas 3♥* kontra
pas pas 4♠ pas…

Sever poslušně vynesl ♥2. Jih vzal esem 
a vrátil ♥10. Sever převzal klukem a po-
kračoval třetím kolem srdcí.
Kára sice kompletně nesedí, ale to Mis-
trovství Evropy není problém. Hlav-
ní hráč vytrumfuje, vyeliminuje trefy 
a pak zahraje káro do desítky.

Jih vrací ♦6 a v následující koncovce se 
cesty hlavních hráčů rozcházejí.

Kromě na první pohled zřejmé varianty 
položit kluka je zde i možnost přidat os-
mičku a zahrát na to že má krále Zá pad 
a devítku Východ. Takže hlavní hráči 
hledali indikaci pro tu či onu variantu.

Východ měl singl ♠J, pravděpodobně 
♥AQ10xx a třetí trefovou dámu. Tedy 
zbývají čtyři kára s dámou nebo mariá-
šem. Někteří hráči usoudili, že pokud 
by měl Východ ♦KQxx, mohl Západ 
závazek porazit zahráním kára v třetím 
kole, pokládali osmičku a padali.

To je jistě pravda, ale ani na této úrovni 
nemusí hrát soupeři zcela jako z otevře-

ných karet. A tak jiní hráči dali přednost 
indikaci ze zahrání ♥10 jako marky na 
kára, přidávali kluka a plnili.

Z 32 stolů skupiny Open vydražilo 4♠ 
18 stolů a 7 z nich jich hru splnilo. Dal-
ších 10 stolů hrálo jen částečný záva-
zek, ale pouze dva z nich splnili deset 
zdvihů. Tedy asi jen 1/3 hráčů uhodla 
situaci v kárech. Na čtyřech stolech 
sehrávali naopak NS trefový závazek. 
To nebylo příliš šťastné, protože podle 
kvality obrany 5♣ padá dva až tři krát. 
A šance na 4♠ byla, jak je vidět, pouze 
třetinová.

Český tým hrál na jednom stole 2♠+1 
a na druhém 5♣-3, naštěstí bez kontra. 
Takže remíza.
Další ze zajímavých a diskutovaných 
rozdání přišlo v 21. kole.

Krabice 16, rozdával W, EW v druhé.

Na všech stolech se hráli piky a hro-
madným závazkem byly 4♠ ze Severu, 
do kterých přicházel výnos ♥J.

ME 2018
Ostende
Tomáš Fořt

♠3
♥KQJ8
♦963
♣K10843

♠KQ7
♥102
♦AJ1087
♣AJ6

♠105
♥A9743
♦542
♣952

♠AJ98642
♥65
♦KQ
♣Q7

♠85
♥KJ2
♦932
♣J7542

♠J
♥AQ1074
♦KQ76
♣Q93

♠K7643
♥653
♦A104
♣106

♠AQ1092
♥98
♦J85
♣AK8

♠-
♥-
♦93
♣J7

♠-
♥Q7
♦K6
♣-

♠76
♥-
♦A4
♣-

♠Q10
♥-
♦J8
♣-

♠AJ42
♥A87
♦A98
♣AK9

♠K873
♥K9
♦J7654
♣Q3

♠Q1065
♥J10432
♦K
♣1062

♠9
♥Q65
♦Q1032
♣J8754
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Turecký Belek jako destinace pro výlet 
letos na jaře se ukázal jako skvělá vol-
ba. Pětihvězdičkový hotel Spice hotel 
and Spa byl perfektní po všech strán-
kách a prožili jsme v něm nezapomenu-
telně krásnou dovolenou.

Ať už preferujete stín u bazénu, sluníč-
ko na molu u teplého moře, opalování, 
klidná zákoutí, cvičení a cachtání ve 
vodě, pohodlí na lehátku, hraní golfu na 
mistrovských hřištích v Beleku, každý 
si zde přišel na své. Moře mělo 28 stup-
ňů, bazén ještě o stupínek víc. Hotel 
nebyl začátkem sezóny přelidněný, ni-
kde nebyly fronty, málo dětí a nevtíravé 
animace, které někteří rádi využívali. 
Nejpopulárnější ale bylo cvičení s Klár-

kou Kuklíkovou, která s námi jezdí již 
pravidelně a její cvičení, přizpůsobené 
naší skupině, je mezi našimi účastnice-
mi velmi oblíbené. Až poté následova-
la různá cvičení s místními animátory 
jako např. taichi, zumba, aqua zumba, 
jóga atd.

K lehátkům na pláži a na molu rozná-
šeli úslužní číšníci nápoje a zmrzlinu. 
„Ale jen Magnum.“ posteskla si jedna 
z účastnic.“
Každé odpoledne měl Tomáš své po-
pulární přednášky na různá bridžová 
témata, které se vždy konají někde na 
klidném stinném místě v blízkosti baru.
Bridž jsme hráli každý večer, hrací 
místnost byla prostorná, klimatizovaná 
a s donáškou nápojů až pod nos.

Hrací místnost, prostorná a klimatizo-
vaná

Jak karty leží, musí hlavní hráč ode-
vzdat dvě kára a tak hlavním úkolem 
zůstává neodevzdat dva trumfové zdvi-
hy. Jde o klasickou úlohu rozehrání 
jedné barvy. Pokud v této kombinaci 
trumfů potřebujete tři zdvihy, je správ-
né napřed odehrát ♠A. To dává šanci 
92,4%, kdežto běžné zahrání králem 
a pak impas do kluka, které nejlepší 
pokud potřebujeme všechny čtyři zdvi-
hy, přinese minimálně tři zdvihy jen 
v 86,7%.
Když se pak v prvním zdvihu objevila 
u Západu ♠9, následoval automaticky 
bezpečný impas do osmičky. Většina 
obránců však toto bezpečné zahrání 
znala a tak kladla odpor tím, že položili 
do druhého trumfu ♠10. Tím sice získa-
li kontrolu nad trumfy, ale hlavní hráč 
měl již dostatek zdvihů a plnil 4♠.
Bezpečné zahrání však asi nebylo tak 
známé, protože z 32 stolů jich 15 splni lo 
deset zdvihů, ale až 17 splnilo jen de-
vět. Mezi nimi bohužel i ten český, kde 
v zápase proti Norům, naši ze 4♠ spad-
li, kdežto Norové je splnili.
České družstvo odjíždělo na mistrov-
ství s vysokými ambicemi, avšak ještě 
8 kol před koncem drželo předposlední 
32. místo. Naštěstí posledních pět zápa-
sů sehrálo dobře a postoupilo tak na ko-
nečné 27. místo. I tak se však toto umís-
tění historicky neřadí k těm úspěšným.
Družstvo dosáhlo na 12 vítězství a jed-
nu remízu z 32 zápasů. Získalo skalp 
postupujícího Monaka a pravděpodob-
ně svým vítězstvím připravilo Polsko 
o postup, který mu unikl jen o 3 VP. Ze 

silných družstev porazilo ještě Bulhary 
a Němce. Prohrálo však příliš mnoho 
zápasů, ve čtrnácti z nich získalo méně 
než 5 VP a zápasy s Dánskem a s Nors-
kem prohrálo dokonce 0:20.
I když hodnocení dvojic butlerem ne-
lze brát zcela absolutně, přece jen něco 
o našich dvojicích vypovídá. Nejlépe 
skončili Aleš a Jirka Medlínovi, kteří 
se umístili ve středu stovky nejlepších 
evropských dvojic. To je určitě velice 
pěkné. Ostatní dvě dvojice však bohu-
žel skončily v poslední desítce, a tomu 
pak odpovídá i výsledek družstva.
Trochu nezvyklé je, že jedna dvojice 
musela vzhledem k pracovním povin-
nostem odjet již před polovinou soutěže 
a tak druhou polovinu hrálo družstvo 
jen ve čtyřech. Pro dvě dvojice to bylo 
v Open první nebo druhé vystoupení 
a tak lze očekávat, že při příštím mis-
trovství to již bude lepší.

Reprezentant Martin Scháňka na ME

Ženy vyhrálo Polsko: C. Baldysz, Z. 
Baldysz, Dufrat, Kazmucha, Sarniak 
a Żmuda. Seniorský titul získala Fran-
cie: Abecassis, Lasserre, Lebel, Levy, 
Poizat, Soulet.

Belek
Eva Fořtová
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Úterý 12. 7., 7 dvojic
1. Roninová – Ronin 72,22%
2. Neševová – Nešev 62,50%
3. Tomčíková – Fořt 56,94%
4. Bihelerová - Rosolová 51,39%
5. Bosáková – Paulusová 45,83%

Středa, 13. 7., 10 dvojic
1. Tomčíková – Fořt 69,64%
2. Nešev – Neševová 61,31%
3. Fořtová - Holý 54,17%
4. Havlínová – Jungová 52,38%
5. Vlasák – Tešíková 49,40%
5. Rosolová – Bihelerová 49,40%

„Po snídani jdeme cvičit, přidáš se 
také?“ ptá se jedna z účastnic. „Já jdu 

raději ještě jednou na jídlo.“

V hotelu byly k dispozici skvělé bary 
All incusive s míchanými nápoji jako 
Piňa Coláda, Mojito, Carpiriňa ale také 
vínem nebo tvrdým alkoholem včetně 
whisky Chivas Regal nebo Jim Beam, 

případně Campari nebo třeba likéry 
jako Jägermeister. V cukrárnách byly 
k dispozici dortíky a italské zmrzliny.

Turecký Belek je opravdový ráj pro ka-
ždého golfi stu. Je zde možnost si zahrát 
na mistrovských hřištích, která jsou 
jedno hezčí než druhé.

Za týden jsme hráli na třech různých 
hřištích a opravdový golfový zážitek 
byla noční Carrya – dokonale osvětlené 
hřiště, kde jsme hráli za zvuků cikád, 
muezzina a kuňkání žab a Jura Ručný 
zde zahrál svůj první noční par na hřiští 
PGA.

Plameňáků je vidět čím dál tím víc.
Asi se tu někde rozmnožují.

Čtvrtek 7. 6., 10 dvojic
1. Fořtová – Tomčíková 69,52%
2. Fořt – Holý 63,01%
3. Vondráčková – Hlaváčová 55,65%
4. Vlasák – Tešíková 48,51%
5. Kolářová – Šmitberský 46,28%

Mají tu i plameňáka

Pátek 8. 7., 11 dvojic
1. Fořt – Fořtová 69,38%
2. Nešev – Neševová 62,50%
3. Rosolová – Bihelerová 55,00%
4. Ronin – Roninová 53,75%
5. Tomčíková – Holý 51,25%

Zařízení hotelu bylo dokonalé. Nechybělo 
ani křeslo pro rozhádané bridžové páry.

Sobota 9. 7., 11 dvojic
1. Holý – Fořtová 71,25%
2. Roninová – Ronin 63,13%
3. Fořt – Tomčíková 56,25%
4. Neševová – Nešev 54,38%
5. Hlaváčová – Vondráčková 53,13%

„Dělám stále stejné chyby,“ zlobí se na 
sebe hráčka. „To by ještě chybělo, abys 

vymýšlela stále nové a nové chyby.“ 
uklidňuje jej partnerka.

Neděle 10. 7., 11 dvojic
1. Fořt – Holý 70,00%
2. Ručná – Ručný 53,75%
3. Neševová – Nešev 51,88%
4. Bosáková - Jungová 51,25%
5. Farkašová – Havlínová 50,63%

Po turnaji
Pondělí 11. 7., 11 dvojic
1. Fořtová – Fořt 67,50%
2. Neševová – Nešev 64,06%
3. Paulusová - Bosáková 61,72%
4. Havlínová – Jungová 54,22%
5. Tomčíková – Holý 53,63%
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Výsledky soutěží
Sobota večer, úvodní, 19 dvojic
1. Fořt - Tomčíková 67.2%
2. Kulišanová - Kulišan 60.7%
3. Grusová – Gebertová 60.4%
4. Kyptová – Humpál 59.6%
5. Benák – Petrovská 57.0%

Neděle, jackpot 1, 18 dvojic
1. Meduna – Pick Petr 62.5%
2. Wirthová – Vondráčková 59.7%
3. Kulišanová – Kulišan 57.1%
4. Weberová – Gebertová 56.8%
5. Literák – Fořt 56.5%

Neděle večer, barometr, 20 dvojic
1. Grusová - Gebertová 66.0%
2. Benák – Mödritzer 62.8%
2. Tomčíková – Pick 62.8%
4. Talpa – Janoušková 60.5%
5. Petrovský – Fořt 57.7%

Pondělí, jackpot 2, 19 dvojic
1. Mužík – Macek 68.8%
2. Benák – Mödritzer 62.9%
3. Petrovská – Fořtová 57.8%
4. Tomčíková – Fořt 56.3%
5. Gebertová – Rokosová 54.2%

Pondělí večer, mixy, 20 dvojic
1. Literák – Tomčíková 63.7%
2. Petrovský – Fořtová 59.8%
3. Mužík – Homolka 59.6%
4. Vávra – Wirthová 56.8%
5. Mödritzer – Grusová 56.4%

Úterý, jackpot 3, 20 dvojic%
1. Talpa – Pick 68.7%
2. Fořt – Fořtová 67.7%
3. Literák – Tomčíková 66.4%
4. Kulišanová – Kulišan 65.2%
5. Humpál – Kyptová 58.1%

Noční Carrya – nevšední zážitek pro 
každého golfi stu

V rámci bridžového týdne Belek 2018 
se konal také 2. ročník Bavlnka Brid-
ge & Golf Eclectic Tournament, který 
pro nás zorganizovali a výsledky spo-
četli a vyhodnotili Jura a Iva Ruční: 
1. Holý 9, 2. Fořtová 7, 3. Ručný 5½, 
4. Ručná 4½, 5. Vlasák 4.

Pořadí nejlepších hráčů:
1. Fořt Tomáš 182
2. Fořtová Eva 152
3. Holý Jaroslav 120
3. Nešev Ivan 120
3. Neševová Olga 120
6. Tomčíková Zdena 114
7. Ronin Michal 76
7. Roninová Renata 76
9. Bosáková Zdenka 42
9. Jungová Kateřina 42

Kompletní výsledky všech turnajů 
včetně higscorera, fotografi e z hraní, 
z hotelu i z výletů jsou na internetu:
http://eva.fort.cz/Turecko18/tu18v.txt.

Lesní chata Kořenov patří k již dobře 
zavedeným místům, kam se rádi vrací-
me. Je zde dostatek pokojů i pro velkou 
skupinu, příjemné a pohodlné ubytová-
ní, dobré jídlo a vlídný personál. Počasí 
bylo příjemné, i když úvodnímu rautu 
nepřálo a museli jsme si šampaňským 
připít v jídelně. Pak už ale následoval 
krásný slunečný týden.

Okolí poskytuje hodně možností k vý-
letům na všechny strany, také se dalo jít 
na borůvky nebo si zahrát tenis.
Celý týden jsme napjatě očekávali, kdy 
porodí březí fenečka majitelů hotelu, po 
našem odjezdu v noci se jí narodilo 5 
krásných štěňátek.

Kořenov
Eva Fořtová
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Pátek, jackpot 6, 20 dvojic
1. Tomčíková – Petrovská 67.7%
2. Urbanova – Wirthová 63.4%
3. Literák – Meduna 62.4%
4. Urban – Bečka 61.1%
5. Fořt – Mödritzer 57.3%

Pátek večer, závěrečný, 19 dvojic
1. Kyptová – Humpál 61.5%
2. Vronská – Frabša 57.6%
3. Fořt – Petrovský 57.2%
4. Literák – Petrovská 55.9%
5. Benák – Vávra 54.3%

Sobota, jackpot 7, 16 dvojic
1. Laštovička – Coňková 66.6%
2. Tomčíková – Mödritzer 64.3%
3. Benák – Vávra 59.1%
4. Vondráčková – Frabša 51.3%
4. Fořtová – Jandová 51.3%

Boj o nejlepšího hráče týdne byl v kate-
gorii „muži“ opět napínavý až do konce. 
Rozhodl až závěrečný večerní turnaj.

Pořadí nejlepších hráček:
1. Tomčíková Zdena 267
2. Kyptová Monika 185
3. Petrovská Alena 166
4. Gebertová Alena 118
5. Coňková Marcela 112
6. Wirthová Daniela 108
7. Fořtová Eva 105
8. Tomanová Zuzana 87
9. Kulišanová Jarmila 86
10. Roninová Renata 75

Pořadí nejlepších hráčů:
1. Fořt Tomáš 250
2. Benák Jaroslav 248
3. Mödritzer Miloslav 237
4. Petrovský Mario 196
5. Literák Lubomír 193
6. Humpál Michael 190
7. Talpa Vlastislav 163
8. Mužík Zdeněk 162
9. Pick Petr 129
10. Bečka Jiří 126

Highscorery se stali Zdena Tomčí-
ková a Tomáš Fořt a medaili pro nej-
úspěšnější absolventku kurzu dostala za 
skvělé umístění v individuálu Marcela 
Coňková. Zuzce Tomanové pomohly 
získané body z tohoto týdne k postupu 
do vyšší výkonnostní třídy „bronzový 
klubový mistr“. Gratulujeme!

Úterý večer, IMP, 20 hráčů
1. Kyptová – Humpál +80 IMP
2. Petrovská – Tomčíková +54 IMP
3. Petrovský – Mödritzer +51 IMP
4. Ronin – Roninová +41 IMP
5. Benák – Vávra +34 IMP

Středa, jackpot 4, 17 dvojic
1. Talpa – Picková 66.1%
2. Mužík – Macek 63.0%
3. Benák – Vávra 60.7%
4. Petrovský – Fořt 57.8%
5. Grusová – Mödritzer 56.8%

Středa odpoledne, 16 dvojic
1. Literák – Fořt 69.5%
2. Benák – Mödritzer 62.3%
3. Humpál – Kyptová 58.8%
4. Vacek – Tomanová 57.1%
5. Talpa – Ronin 54.9%

Čtvrtek, jackpot 5, 18 dvojic
1. Coňková – Laštovička 60.5%
2. Benák – Roninová 59.4%
3. Mužík – Weberová 56.8%
4. Dvořáková – Tomanová 56.5%
5. Mödritzer – Neševová 56.0%

Čtvrtek večer, individuál, 28 hráčů
1. Petrovský Mario 64.6%
2. Bečka Jiří 61.3%
3. Maršíková Helena 58.6%
4. Coňková Marcela 58.3%
5. Hlaváčová Barbora 57.7%
6. Benák Jaroslav 55.7%
7. Frabša Zdeněk 54.5%
8. Mužík Zdeněk 53.6%
9. Humpál Michael 52.4%
10. Fořt Tomáš 52.1%

Vítěz individuálu
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Hlavní hráč vzal klukem a nyní hraje 
jako z otevřených karet. Následuje tref 
do dámy, srdce do ruky, stažené oba 
piky a následně srdce se skončením na 
stole. Vznikla koncovka, ve které může 
Západ zahrát cokoliv a dostane ještě je-
den zdvih a splní +2.

Ale při bližším prozkoumání se zdá, 
že obrana přece jen nebyla zcela bez 
šance. Pokud hlavní hráč zvolí vpuš-
tění trefem, musí opatrně ♣9 propustit 
a ♣J pokrýt králem. Předvídavý Jih se 
sice může cestou odblokovat a nechat 
si místo ♣10 jen ♣4, ale pak může být 
vpuštěn kárem. Může ovšem také od-
blokovat károvou dámu. Pokud by si 
však ponechal ♦9, nastává podobný ma-
névr, jako byl v trefech. Takže se jeví, 
že vyhrává ponechat si jak v kárech, tak 
v trefech u esa jen čtyřku.

Avšak v této situaci se hlavní hráč vrá-
tí k původnímu plánu a vpustí obránce 
trefem. Po stažení dvou trefů pak oba 
musí károvým výnosem zadat devátý 
zdvih.

Krabice 11, rozdával S, oba v první.

Proti 4♠ ze Severu zvolil Východ nej-
lepší možný výnos ♦3. Nejen, že na roz-
díl od všech ostatních barev nezadává 
jedenáctý zdvih, ale ještě také vytvá ří 
hlavnímu hráči naději, že zahodí ztrá-
tové srdce. To se také hlavní hráč poku-
sil udělat, když vzal ♦J králem a propus-
til ♦10. Západ vzal dámou a vrátil káro. 
Hlavní hráč tedy zahodil srdce a vzal 
zdvih esem. Pak zahrál partii křížem. 
Tref do esa a trefový snap. Srdcové eso 
a srdcový snap. Pak následoval opět tre-
fový snap.

A ještě několik zajímavých rozdání.
Krabice 9, rozdával N, NS v druhé.

Proti 3 BT vynesl Západ ♥8. Hlavní 
hráč položil kluka, Východ dámu a Jih 
vzal esem. Hlavní hráč má osm zdvihů 
v červených barvách. V srdcích lze zís-
kat devátý, pokud má Západ ♥9, ale to 
tak zatím nevypadá. V trefech bychom 
museli hned napoprvé uhodnout, jakou 
fi guru zahrát a tak obrací hlavní hráč 
svou pozornost na piky. Západ bere 
hned první zdvih, a aby nezadal nic 
navíc, hraje další dvě kola piků. Hlav-
ní hráč má nyní již splněno, ale stahuje 
kára a poohlíží se po nadzdvihu.

Na poslední káro Východ zahazuje po-
slední srdce, Jih tref a Západ si musí 
osinglovat ♣Q. Po ♥K se ukazuje, že 
devítka jistě nevypadne. Hlavní hráč 
proto hraje ze stolu ♣9. Východ má sa-
mozřejmě vzít esem a stáhnutím piky 
udržet závazek bez nadzdvihu. Doufá 
ale, že hlavní hráč trefy neuhodne a tak 
obrana získá další zdvih. Nejhorší jsou 
však splněná přání. Hlavní hráč oprav-
du ♣9 propouští, ale pak hned ukazuje 
karty a po srdcovém nuceném výnosu 
plní s nadzdvihem.
I v dalším rozdání hrál roli nucený vý-
nos. Krabice 7, rozdával S, oba v druhé.

Jih zahájil 1♦, Západ pasoval, Sever od-
pověděl 1♠ a Východ uzavřel dražbu na 
1BT. Do těch Jih vynesl podle partner-
ských dohod ♠2. Ze stolu přišla dáma, 
pokrytá králem a esem. Hlavní hráč, 
který má nedostatek přechodů na stůl, 
zrezignoval ze srdcového impasu a hned 
zahrál ♥2. Jih vzal králem a konsekvent-
ně pokračoval ♠8. Nyní nastal problém 
Severu. Vynesl partner od 872 nebo od 
J82? Nakonec neuhodl a položil do zdvi-
hu desítku.

♠QJ2
♥KJT7
♦KQ952
♣9

♠985
♥A2
♦A76
♣KJ532

♠10763
♥Q53
♦104
♣A764

♠AK4
♥9864
♦J83
♣Q108

♠-
♥KT7
♦5
♣9

♠-
♥2
♦-
♣KJ53

♠10
♥5
♦-
♣A76

♠-
♥964
♦-
♣Q10

♠K1043
♥753
♦J85
♣J98

♠872
♥K9
♦AQ94
♣A1054

♠AJ95
♥AJ82
♦K6
♣K73

♠Q6
♥Q1064
♦10732
♣Q62

♠-
♥-
♦J8
♣J9

♠-
♥-
♦AQ
♣A10

♠-
♥
♦K6
♣K7

♠-
♥-
♦107
♣62

♠A953
♥74
♦K10
♣AQ854

♠Q1072
♥AQJ62
♦A92
♣10

♠KJ64
♥83
♦8653
♣972

♠8
♥K1095
♦QJ74
♣KJ63

♠A95
♥-
♦-
♣Q8

♠Q10
♥QJ6
♦-
♣-

♠KJ64
♥-
♦8
♣-

♠8
♥K10
♦7
♣K
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Tři želízka jsme ještě měli v katego-
rii U21, jedno v U12 a dvě v ženách, 
ale ti všichni hráli společně v Presi-
dent’s Cup, útěše pro dvojice, které do 
fi nále nepostoupili. Zde z 92 dvojic zís-
kali Kubková – Štrbová s 63,98% vý-
borné 3. místo.

Štrbová - Kubková

Ještě alespoň jedno rozdání uveřejně-
né v posledním bulletinu mistrovství 
hrané proti velmi silným a zkušeným 
soupeřům, kde naši stříbrní medailisté 
získali cenné body.

Rozdával E, oba v druhé.

Západ Sever Východ Jih
Stokka Kohutová M. Rimstedt Klemš
  1♥ kontra
3♥ pas 4♥ 4♠
pas pas 5♥ kontra
pas…
4♠ za +620 by byly nejlepší výsledek, 
ale to soupeři nedovolili. Přes 5♥ již ne-
lze dražit ani trefy a tak se naši repre-
zentanti spokojili s +500 a velice pěk-
ným výsledkem.

Nový prezident EBL
Švéd Jan Kamras zvítězil ve volbách 
EBL a nahradil tak současného předse-
du Yves Aubrey. Funkce se ujal ihned 
po evropském mistrovství v Ostende.
Bermuda Bowl 2019
Následující Mistrovství světa se bude 
konat v čínské Sanya. Účastnit se na 
něm bude v každé ze čtyřech soutěžích 
24 týmů, postupujících ze zónových 
kvalifi kací. Kromě Open, žen a seniorů 
se budou nově účastnit i mixové týmy.
Mistrovství jižní Ameriky
V dubnu se hrálo jihoamerické mistrov-
ství, které zároveň sloužilo jako zónová 
kvalifi kace seniorů a žen pro mistrov-
ství světa. V seniorské kategorii zvítě-
zili brazilští favorité: Gabriel Chagas, 
Marcelo Castello Branco, Leda Pain, 
Eduardo Barcellos and Guilherme

Další srdce snapl hlavní hráč devít-
kou, ale Východ přesnapl klukem. Vý-
chod má nyní jediné porážející zahrání 
a to ♠K. Pokud vynese cokoliv jiného, 
hlavní hráč vezme zdvih, snapne srdce 
trumfovým esem, udělá ♠Q en passant 
a získá 10 zdvihů.

Na příští léto jsem opět objednala v Ko-
řenově bridžový týden v termínu od 
30. 6. do 6. 7. 2019. Kompletní výsled-
ky všech turnajů, highscorer a fotogra-
fi e z hraní, z hotelu i z rautů jsou na 
internetu:
http://eva.fort.cz/Korenov18/v.html

V první polovině 15. července se 
v chorvatské Opatiji konalo 14. párové 
Mistrovství Evropy mládeže. V mixo-
vých soutěžích nás reprezentovali dvě 
dvojice: Barbora Štrbová - Lukáš Ko-
lek a Lucie Kohutová - Erik Klemš. Do 
fi nále A postoupilo 24 párů mezi nimi 
oba naše. Lucie Kohutová a Erik Klemš 
hráli výborně a byli po první kole čtvr-
tí, po druhém kole třetí a po závěreč-

ném třetím kole získali skvělé druhé 
místo a stříbrné medaile.

Klemš - Kohutová

Na open soutěžích nás v kategorii U26 
reprezentovaly obě předcházející dvoji-
ce s jednou malou změnou, kdy Barbo-
ru Štrbovou, která pokračovala v soutě-
ži žen, nahradil Zdeněk Tomis.
Mezi 26 nejlepších dvojic open U26 
postoupili do fi nále A jen Kohutová – 
Klemš a vůbec si nevedli špatně. Znovu 
získali s 59.79% vynikající stříbrnou 
medaili, ještě mnohem cennější než 
v mixech.
Ve fi nále U13 hrály ještě Vachtarčíko-
vá – Žalská, které skončily s 60,77% na 
velmi pěkném 5. místě.

ME mládeže 
v Opatiji
Tomáš Fořt ♠42

♥J
♦A54
♣J987532

♠AKQ109
♥4
♦KJ93
♣KQ6

♠J76
♥AQ98532
♦6
♣A10

♠863
♥K1076
♦Q10872
♣4

Krátce
Tomáš Fořt
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Junqueira, kteří ve fi nále porazili druhý 
postupující tým Chile: Marcelo Carac-
ci, Jose Manuel Robles, Roberto a En-
rique Garcia.
Kvalifi kace na MS mixů
Poslední týden v únoru 2019 se bude 
v Lisabonu konat evropská kvalifi kace 
na mistrovství světa v Sanya. Osm nej-
lepších družstev pak postupuje na MS. 
Česká družstva, která mají zájem se 
zú častnit národní kvalifi kace na tento 
turnaj se musí přihlásit do 25. 9. 2018. 
Pokud se přihlásí více než jedno druž-
stvo, proběhne počátkem října v klubu 
BKP kvalifi kace.
Yeh Bros Cup
Jako každoročně se v červnu konal 
silně dotovaný a tedy i silně obsazený 
turnaj Yeh Bros. Má nezvyklý formát, 
kdy z úvodního švýcaru postoupí do 
K.O. 16 družstev, z nichž prvních osm 
spadne ještě po první prohře do druhé 
skupiny, ze které již družstva vypadá-
vají nenávratně. Jako číslo 1 je v první 
skupině vždy nasazen tým tchajwan-
ského sponzora Chena Yeha, ale to mu 
účastníci vzhledem k celkové dotaci 
přes 300 tisíc dolarů rádi tolerují. Letos 
si vítězný americký tým Demuy, Hurd, 
Kranyak, Lall odnesl 180 tisíc dolarů.
Spingold K.O. 2018
Jeden z nejslavnějších světových turna-
jů Spingold se konal v srpnu v Americ-
ké Atlantě jako součást North American 
Bridge Championships (NABC). V tur-
naji zvítězili: Piotr Gawrys, Geir Hel-
gemo, Tor Helness, Michal Klukowski, 
Franck Multon a Pierre Zimmermann. 

V dalším důležitém turnaji Grand Na-
tional Teams zvítězili Mike Becker, 
David Berkowitz, Gary Cohler, Jeff  
Meckstroth, Eric Rodwell a Warren 
Spector. Za zmínku stoji ještě prestižní 
NABC Swiss Teams kde zvítězili Drew 
Casen, Bruce Ferguson, Jim Krekorian, 
John Onstott, Richard Ritmeijera a Ma-
gdalena Tichá.

• Na bridžovém týdnu dohazují hrá-
či partnerku na turnaj. „S tou se ti 
bude dobře hrát, ta je ráda obletována 
muži.“ Což o to,“ odpovídá hráč, „to 
já bych jí obletoval velkým oblou-
kem.“

• „Co jsi to říkala?“ ptá se partnerka 
u stolu. „Říkala jsem, že jsem si mys-
lela, že špatně slyšíš.“

• Po skončení dražby říká hráč: „Víš 
přeci, že mám v bridžovém výučním 
listě napsáno - Nepouštět na beztrum-
fové závazky“

• Hráčka po polovině turnaje velice 
krátce telefonuje z mobilu manželo vi, 
kdy má pro ni přijet autem. Při jed-
nom z letních páráků volá z mís -ta, 
kde je v klubu největší ticho, z chod-
bičky sociálního zařízení. Stručně 
oznamuje: „Trvá to nějak dlouho“. 
Dostává dvě odpovědi – z mobilu: 
„Hm, ahoj“ a překvapivě i z kabinky: 
„No, ale zase tak dlouho ne!“

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Lesní chata Kořenov
30. 6.–6. 7. 2019

Celý třípatrový hotel je po cel-
kové rekonstrukci a 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, uv nitř 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. Pokud 
nás bude alespoň 60, budeme 
mít celý hotel jen pro sebe. Psí 
miláčky můžete vzít s sebou, po-
platek za pejska je 100 Kč za den 
– úhrada v hotovosti na recepci.

Polopenze (bez oběda nebo bez večeře) 4.990
Plná penze 5.290
Příplatek za samostatný pokoj za den 200

Tato cena je garantována pro naše účastníky, 
kteří se závazně přihlásí do 31. 3. Poté budou 
další přihlášky možné po dohodě dle kapacit-
ních možností hotelu.
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 po 1. 4. a nenajde se náhradník, 
bude záloha použita jako stornopoplatek.
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 

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

o nejlepšího hráče.

Pobyt začíná v neděli večeří, končí v sobo-
tu obědem. Doplatek přivezte s sebou - vybe-
ru až na místě v hotovosti po příjezdu a hned 
odevzdám za celou skupinu. Těším se na vás.

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, 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 
a nenajde se za vás náhradník, bude záloha po-
užita jako stornopoplatek.

Hotel Jesenice ***

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

Silvestr 2018


