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Dobrá káva, někdy sklenka dobrého 
vína, kulatý stůl, u stolu čtyři přátelé, na 
stole zelený ubrus - můžete hádat třikrát 
- BRAVO - hrají bridž, hrají rádi a hrají 
často. Slovo dalo slovo, trochu přesvěd-
čování naší Evičky, že by mohla vyu-
čovat bridž, tak se uskutečnil 1. kurz. 
Bylo to v roce 2003. Pak následovaly 
další kurzy a přišly i další nápady; kde 
jinde než u zeleného stolu - týdenní, 
nebo víkendové výjezdy pro bridžisty 
všech kategorií (bridžových i věko-
vých), kde by se senioři, junioři i čerství 
absolventi kurzu cítili dobře a všichni 
dohromady by vytvářeli velkou a milou 
společnost. Na vedení jsme trojhlasně 
odsouhlasili opět naší Evičku, která se 
toho ujala. Byl to těžký úkol. Není to 
tak jednoduché hledat vhodná místa, 
slušné ceny, vše to organizovat - jak to 
klape všichni víme - naše paní vedoucí 
zájezdu to dělá ráda, zodpovědně, vždy 
s úsměvem - má skvělého poradce ve 
svém manželovi Tomášovi, pružnou 
pomocnici ve své dceři Radce a dobré 
zázemí u svých přátel. Jak to klape 
všichni víme - 99% účastníků je spoko-
jena , asi 1% reptálků se najde .

První zkušební výjezd se uskutečnil 
v roce 2004, zúčastnili se ho někteří ab-
solventi 1. bridžového kurzu vedeného 
Evou. Tím byl položen základní kámen. 
Výjezdy se rozrůstaly, staly se oblíbe-
nými a žádanými. V posledních letech 

jsou nejméně 4 v republice a v roce 
2014 budou 2 v zahraničí pro seniory, 
ve dne u moře a večer u zeleného stolu.
Naší velkou společnost tvoří k dnešní-
mu dni více než 200 bridžistů všech ka-
tegorií, kteří se střídají na jednotlivých 
výjezdech. Je nám společně všem dobře 
a také se nám po letech temna vrátila 
k zelenému stolu zapomenutá etika, 
která k této hře patří: přátelský pozdrav, 
úsměv a vhodné oblečení. Věřme, že si 
to udržíme, držme si palce .

P.S. Tento časopis je interní pro přátele 
našich výjezdů a Bavlnkáře. Ne každý 
z nás žije jen u počítače, ale rád si počte 
v časopise. 

Zdar výjezdům Alena a Mario  

Cenu za licitaci roku získal Švéd Peter 
Bertheau. 
     

Licitace roku
Tomáš Fořt

Prolog
Alena Petrovská

♠AQ875
♥107
♦Q2
♣J654

♠-
♥J932
♦AJ9
♣AK10973

♠109
♥AKQ854
♦65
♣Q82

♠KJ6432
♥6
♦K108743
♣-

VELIKONOČNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN
v termínu od 19. − 27. 4. 2014

v našem oblíbeném hotelu Starý mlýn v Rokytnici
Zase máme celých osm dní od soboty do neděle!

Program bridžového týdne
♠  tříkolový hlavní párový turnaj, každý den dopoledne – populární jackpotové 

turnaje, individuál, barometr
♣ zdokonalovací lekce s hraním a rozborem připravených partií
♥ celý týden budeme hrát o body a soutěžit o nejlepšího hráče 

Cena
♠ 5.140 Kč za osobu s plnou penzí, 4.720 Kč za osobu s polopenzí 
♣ Všechny pokoje jsou I. kategorie s kompletním příslušenstvím. 
♦  Hotel je třípatrový a není v něm výtah. Celý hotel je nekuřácký.
♥ Cena obsahuje: ubytování s plnou nebo poloviční penzí, rekreační příplatek 

a karetné. Zkrácené pobyty jsou po dohodě možné, ale přednost mají pobyty na 
celý pobyt.

♦ Prosím všechny účastníky o zaplacení zálohy 1.000 Kč za osobu současně s při-
hlášením, doplatek pak do 19. 3. 2014. Číslo účtu 126279051/0300. Buď převo-
dem, nebo možno vložit bez poplatku na kterékoliv poště. Pokud budete platit 
na poště, nezapomeňte napsat své datum narození jako variabilní symbol.

Přihlášky, dotazy a informace
Eva Fořtová, 603 596 748, fortova@bridgecz.cz nebo eva@fort.cz
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Západ Sever Východ Jih
Zmud zinski Ahlesved Balicki Petesson

pas 1♥ 3♣1

4♠2 pas 4 BT pas
5♣ pas 5♥ pas
6♥ 6♠ kontra pas…
1) Piky a kára
2) Exclusion Blackwood (Zmudzinski)
   Splinter (Balicki)

V zavřené místnosti došlo k jedné z ve-
lice výjimečných situaci, kdy si dvojice 
Zmudzinski - Balicki v dražbě nerozu-
měla. Je vidět, že se to může stát i těm 
nejlepším. Výsledkem byl sice zisk 
+100, ale přinejmenším měli soupeři 
padat ze 7♠ alespoň za 300.

Západ Sever Východ Jih
Bertheau Narkiewicz Culin Buras

pas 2♥ 4♦1

4♥ 5♠ pas pas
6♥ 6♠ pas pas
7♥ kontra pas…
1) Piky a kára

V otevřené místnosti uchystal Bertheau 
na soupeře pastičku, když věděl, že mají 
velice levnou obranu piky. Napřed veli-
ce silně podlicitoval 4♥, a teprve když 
soupeři blokovali na 5♠, předražil na 6♥ 
a po 6♠ na 7♥. To už soupeři nevydrželi 
a kontrovali. 

Z Východu je 7♥ ložených a tak rozdání 
přineslo 2470 pro Švédy. 20 IMP se ve 
výsledkové listině opravdu skvělo.

V hotelu Vltava jsme letos již podruhé. 
V loňském roce se zde sešlo a postupně 
vystřídalo celkem 75 hráčů a rodinných 
příslušníků. Účastníci si hotel hodně 
oblíbili, je prostorný a příjemný, pokoje 
pohodlné a dobře vybavené. Personál 
je příjemný, je zde výtah a byli jsme 
v celém hotelu sami, takže jsme se tam 
všichni bez problémů vešli. Jak je vidět 
na fotografii, počasí loni připomínalo 
spíš Velikonoce než silvestrovský nebo 
vánoční čas a krásné okolí hotelu lákalo 
k výletům a procházkám do přírody. 

Vzpomínka na 
loňský Silvestr
Eva Fořtová

Jídla bylo hodně a velice dobré. Měli 
jsme zajištěné i místní masérky, což ně-
kteří účastníci rádi využili, stejně jako 
hotelovou tělocvičnu.

Bridžový program byl pestrý – tříkolo-
vý hlavní turnaj, individuál, oblíbené 
dopolední jackpoty až na 12 stolech. 
Jedno odpoledne bylo také věnováno 
výuce – zdokonalovací lekce na téma 
Odblokování, jedno z témat ze zdoko-
nalovacího pondělního kurzu, který je 
vhodný pro všechny pokročilosti kromě 
úplných začátečníků.

Zdokonalovací lekce na téma
Odblokování

Na Silvestra jsme hráli odpolední tur-
naj, kde dostali věcné ceny všichni 
zúčastnění hráči i jejich rodinní přísluš-
níci. Pak jsme začali s oslavami Silves-
tra, zpívali, tančili, hráli na kytaru, hráli 

si s parukami 
a užívali si neu-
věřitelného rautu 
se spoustou jíd-
la. A o půlnoci 
jsme společně 
zazpívali státní 
hymnu. 

Nejlepší hráči týdne byli Alena Petrov-
ská a Mario Petrovští. Podaří se jim 
i letos obhájit tento prestižní titul?

Zde je loňské pořadí nejlepších hráček 
a hráčů, abyste věděli, na koho si máte 
letos dávat největší pozor .

Hráčky:  1. Petrovská Alena 204
 2. Roninová Renáta 140
 3. Vajdová Pavlína 127
 4. Volhejnová Marie 119
 5. Henzlová Irena 112
 . Kulišanová Jarmila 112
 7. Sochorová Jiřina 102
 8. Gerychová Libuše 101
 9. Gucklerová Kateřina 100
 10. Coňková Marcela 97

Hráči: 1. Petrovský Mario 229
 2. Fořt Tomáš 220
 3. Literák Luboš 208
 4. Špírek Jan 193
 5. Vozábal David 152
 6. Špírek Aleš 144
 7. Laštovička Zdeněk 140
 8. Pick Petr 134
 9. Bečka Jiří 123
 10. Čech Jan 121



Strana 4 Strana 5

Lonští nejlepší hráči

V září proběhla na Bali nejen volba 
Miss World, ale i mistrovství světa 
v bridži, známé jako Bermuda Bowl. 
To se stalo zcela evropskou záležitostí, 
když na medailových místech skončila 
jen ostřílená evropská družstva.

V kategorii Open se stali 
mistry světa opět, a to již po 
patnácté, Italové: Norberto 

Bocchi (který zde oslavil své naroze-
niny) Lorenzo Lauria, Agustin Madala, 
Alfredo Versace, Giorgio Duboin, An-
tonio Sementa, Gianni Medugno a ne-
hrající kapitán Giuseppe Failla.

Itálie ve finále porazila 
Monaco: Fulvio Fantoni, 
Geir Helgemo, Tor Helness, 

Franck Multon, Claudio Nunes, Pierre 
Zimmermann a nehrající kapitán 
Jean Charles Allavena, jediný rodilý 
Monačan. 

Třetí skončilo Polsko: Cesa-
ry Balicki, Krzysztof Buras, 
Krzysztof Jassem, Marcin 

Mazurkiewicz, Grzegorz Narkiewicz, 
Adam Zmudzinski, Piotr Walczak neh-
rající kapitán Marek Wojcicki. 

V soutěži žen, Venice Cup, zvítězily 
hráčky USA2: Hjordis Eythorsdottir, 
Jill Levin, Jill Meyers, Janice Seamon-
-Molson, Jenny Wolpert, Migry Zur-
-Campanile a nehrající kapitánka Sue 
Picus.

Druhá skončila Anglie: Sally Brock, 
Fiona Brown, Heather Dhondy, Nevena 
Senior, Nicola Smith, Susan Stockdale 
a nehrající kapitán Dhondy.

A bronzové Holandsko: Carla Arnolds, 
Marion Michielsen, Jet Pasman, An-
neke Simons, Wietske van Zwol, Meike 
Wortel, Alex van Reenen a nehrající 
kapitán Hans Kelder.

V seniorské kategorii, poháru d’Orsi, 
zvítězilo Německo: Michael Elinescu, 
Ulrich Kratz, Reiner Marsal, Bern-
hard Sträter, Ulrich Wenning, Entscho 
Wladow, Kareen Schroeder a nehrající 
kapitánka Karin Wenning.

Stříbrné bylo USA2: Roger Bates, 
Garey Hayden, Marc Jacobus, Carolyn 
Lynch, Mike Passell, Eddie Wold a neh-
rající kapitánka Donna Compton.

Bronzové medaile získalo, stejně jako 
v Bermuda Bowl, Polsko: Julian Klu-
kowski, Apolinary Kowalski, Krzysz-
tof Lasocki, Victor Markowicz, Jacek 
Romanski, Jerzy Russyan a nehrající 
kapitán Wlodzimierz Wala.

Další soutěž, která se při mistrovství 
světa pořádá, je zcela otevřený turnaj 
týmů Transnational Teams Champions, 
kterého se mohou zúčastnit i hráči, 
kteří nepostoupili do finálových kol 
vlastního mistrovství světa. Zde zvítězil 
silný americký tým Gordon: David Ber-
kowitz, Mark Gordon, Jacek Pszczola, 
Pratap Rajadhyaksha, Michael Seamon, 
Alan Sontag.

Druhá skončila Čína: Dai Jianming, 
Shao Zi Jian, Yang Lixin, Zhuang Ze-
jun, Hu Mao Yuan, Liu Yi Qian, Zhang 
Jiangliang npc.

Zajímavé a velice příjemné pro nás je 
hlavně třetí mís-
to, které získal 
Holandský tým 
White House: 
Jan Jansma, 
Gert-Jan Paulis-
sen, Richard 
Ritmeijer a Mag-
daléna Tichá.

První titul si také odnesli Holanďané, 
jejichž program Jack 5 zvítězil v 17. 
mistrovství světa počítačů již tradičně 
pořádaném při Bermuda Bowl Al Le-
vym.

Autoři programu Jack
a president WBF Gianarrigo Rona

V kvalifikaci jako obvykle Jack šetřil 
síly a zuby ukázal až ve finále.

Kvalifikace:
1. WBridge5 Francie 69,45
2. Jack Holandsko 60,33
3. Q-Plus Německo 54,81
4. Micro Bridge Japonsko 48,03
5. Shark Bridge Dánsko 39,13
6. Bridge Baron USA 28,47

Bermuda 
Bowl 2013
Tomáš Fořt
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Ve finále Kuifův nizozemský Jack po-
razil francouzský WBridge5 153:131. 
V posledních dvou partiích finále ztratil 
Jack po 11 IMP, ale jeho náskok byl již 
tak masivní, že si mohl dovolit závěr 
vypustit. Není také bez zajímavosti, že 
Jack využíval na přemýšlení zhruba ¾ 
času svého soupeře.

Pro zájemce uvádím webové stránky 
jednotlivých programů:
Bridge Baron www.bridgebaron.com
Jack www.jackbridge.com
Micro Bridge www.osk.3web.ne.jp
Q-Plus Bridge www.q-plus.com
RoboBridge www.robobridge.com
Shark shark-bridge.software.informer.com
WBridge5 www.wbridge5.com

A že se na Bermuda Bowl hrál skvělý 
bridž ukazují i následující rozdání.

Západ Sever Východ Jih
Balicki Zmud zinski
pas pas 1♣1

pas 1♥2 pas 2♦3)

pas 2♥4 pas 4♥
pas pas pas
1) Trefy s 15+, 12-14, pravidelné nebo 
18+ cokoliv.
2) 7+, alespoň 4list.
3) Dotaz, forcing do hry.
4) Minimum (7-9) a jen 4list.

Pro znalce klasického Polského trefu 
nic nového. Obrana stáhla A, K a další 
tref, který Balicki snapl. Pak chytře za-
hrál ♥J, pokryté králem a esem. Západ 
přidal ♥4. Pak hlavní hráč odehrál ♦A, 
♠AK a snapl pik. Východ přesnapl ♥8 
a zůstala následující koncovka:

Východ nyní zahrál tref. Balicki snapl 
na stole ♥3 a v ruce přesnapl ♥7. Pak 
odehrál ♦KQ, a splnil závazek na trum-
fové zahrání.

Zde je celé rozdání:

V dalším rozdání se zase vytáhl mo-
nacký (dříve norský) internacionál 
Helness.

Západ Sever Východ Jih
Helgemo Bakhshi Helness Gold

pas pas
pas 1 BT pas 2♣
pas 2♦ pas 2 BT
pas 3 BT pas…
V tomto byl populární závazek 3 BT, 
a tak kde přišel přívětivý pikový nebo 
trefový výnos, plnívali občas s nadzdvi-
hem. Většinou ale přicházel nepříjemný 
srdcový výnos, po kterém musel hlavní 
hráč uhodnout piky.

Helness také vynesl ♥3, Helgemo vzal 
esem a vrátil ♥4 (!). Hlavní hráč odblo-
koval dámu, Helness vzal králem a po-
kračoval ♥8. Hlavní hráč vzal na stole 
a pokračoval kárem do devítky. Helness 
vzal králem, ale neodehrál srdce (!), ale 
vrátil pasivně káro. Hlavní hráč má nyní 
osm zdvihů a potřebuje devátý. Helness 
je jasný bezpečný soupeř a hlavní hráč 
tedy impasuje piky „bezpečně“.

Na mistrovství také ordinovali populár-
ní němečtí doktoři Elinescu - Vladow.

♠64
♥J765
♦JQ1075
♣Q8

♠AKQ32
♥AQ93
♦A
♣643

♠-
♥7
♦KQ107
♣-

♠Q3
♥Q93
♦-
♣-

♠64
♥J765
♦JQ1075
♣Q8

♠J875
♥4
♦J864
♣J1072

♠109
♥K1082
♦932
♣AK85

♠AKQ32
♥AQ93
♦A
♣643

♠K104
♥Q92
♦AQ93
♣AJ9

♠9876
♥A54
♦J54
♣765

♠Q2
♥K1082
♦K87
♣Q1083

♠AJ53
♥J76
♦1062
♣K42

♠974
♥K104
♦Q542
♣AJ3

♠AK532
♥QJ32
♦A96
♣7

♠J8
♥8765
♦KJ
♣KQ1094

♠Q106
♥A9
♦10873
♣8652
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Západ Sever Východ Jih
Sawiruddin Elinescu Hartono Vladow

pas pas
1♠ pas 1 BT pas
2♥ pas 3♥ pas
4♥ pas pas pas
Sever vynesl ♣A a Jih namarkoval sudý 
počet. Sever tedy pokračoval dalším 
trefem a když se dostal na ♥K, zahrál 
ještě třetí tref. Jih pak dovršil dílo zká-
zy, když po dobrání ♥A zahrál čtvrtý 
tref na promoci.

Ve stejné době jako se konalo na Bali 
mistrovství světa Bermuda Bowl, pořá-
dalo Slovensko v Košicích Hry malých 
federací. Jednoznačně šlo o organizační 
úspěch Slovenska, které mělo vzhledem 
k síle špičky slovenského bridže asi 
i větší sportovní ambice. Ale 6. ročník 
Her malých federací vyhrál český tým 
ve složení Eva Bahníková, Pepa Kur-
ka, Michal Kopecký a Milan Macura. 
Zdá se, že téměř domácí a tedy méně 
exotické prostředí, než předcházející 
Monako a San Marino našemu týmů 
svědčí.

Český tým nastoupil impozantně a té-
měř celou dobu suverénně vedl. Před 
posledním kolem jej však na čele vy-
střídalo Estonsko. V průběhu poslední-
ho zápasu pak ještě na své konkurenty 
ztrácelo a propadalo se tak ještě více 

dolů v aktuálním pořadí. Náš tým však 
ukázal morální sílu a v závěru něko-
lika dvoucifernými výsledky soutěže 
dramaticky zvrátil výsledek. V důleži-
tém posledním zápase proti Litvě tak 
zvítězil a opět se vrátil na první místo. 
O tom, že nejde jen o zanedbatelný 
úspěch, svědčí i to, že o vítězství České 
republiky psali i v bulletinu na MS na 
Bali.

Poř. Družstvo VP
1. Česká republika 152.60
2. Estonsko 147.77
3. Ukrajina 143.72
4. Bělorusko 111.36
5. Slovinsko 109.92
6. Slovensko 109.13
7. Bosna a Hercegovina 107.28
8. Litva 103.36
9. Monako 100.28
10. Kypr 96.33
11. Lucembursko 92.52
12. Lotyšsko 44.23

Sportovně zklamaní byli asi domácí 
Slováci, kteří již poznali chuť vítězství 
na tomto turnaji a dlouhou dobu se 
drželi v těsné blízkosti medailových 
pozic. V posledním kole ale pozici ne-
udrželi a klesli na 6. místo.

Z původně malého turnaje se stává 
uznávaná bridžová záležitost a zúčast-
ňuje se jí čím dál tím větší okruh zemí. 
Monako přijelo samozřejmě bez svých 
kooptovaných hvězd, které v té době 
bojovaly ve finále Bermuda Bowl na 
Bali.

Na soupisce byl alespoň napsaný kapi-
tán Jean-Charles Allavena, i když se na 
turnaj fyzicky nedostavil.

A to ještě nepřijeli původně ohlášení 
Libanon a Gruzie. Na poslední chvíli 
se také pokusilo přihlásit Bulharsko 
a Rumunsko, ale ty nesplňují podmínky 
počtu členů pod 500. Na stránkách EBL 
mají uvedený počet členů 508 a 586, ale 
možná je to jako s Českou republikou, 
která zde má uvedeno 506 členů, ale 
platících členů je podle matriky o dost 
méně. 

Na slovenské Hry malých federací na-
vázalo i Mezinárodní mistrovství Slo-
venska. Letos se proto výjimečně ne-
konalo v Tatrách, ale v Košicích. Hrálo 
se ve stejných, skvěle připravených, 
prostorách, kde probíhaly Hry malých 
federací. I když všichni hráči z před-
cházejících Her nezůstali, byla účast 

i tak velmi vysoká. Soutěž 30 družstev 
z 11 států vyhráli Poláci, ale již druhý 
se umístil česko-maďarský tým, kde 
hráli Anatol Filip a Aleš Medlín. Český 
reprezentační tým (Kopecký, Macura, 
Bahníková, Kurka) byl pátý, hned za 
cenou, a tým Nulda (Holý, Nulíček, 
Svobodová, Svoboda) šestý.

Poř. Družstvo VP
1. ZAWADA  139.74
2. SYL KOSICE  133.27
3. VISOFT  126.27
4. BOGUSIE  123.95
5. PEPA  116.90
6. NULDA  105.28

Také v párovém turnaji byla slušná 
účast 59 dvojic ze 12 států. Zvítězili 
sice Poláci, ale hned za nimi se umístily 
dva české páry. Zahraniční účast byla 
mimořádné vysoká a tak titul mistrů 
Slovenska získala dvojice Šikra – Šikra, 
která se umístila ve výsledkové listině 
až na 13. místě. Pikantní je, že hned na 
14. místě skončila pražská dvojice Filip 
– Medlín, která si ovšem platí i členství 
ve slovenském svazu a tak jim jen o je-
diné místo unikl titul mistrů Slovenska.

Nejlepším ženským párem byla sloven-
ská dvojice Horňáková – Zlámalová 
a nejlepší mix získala další česká dvo-
jice Bahníková – Kurka. Nejlepšími 
seniory byli Poláci Osiňski - Baryla nej-
lepšími juniory Slováci Jakabšic – Kvo-
ček. Kvočka známe i z české 1. ligy, 
kde hraje v družstvu ó Leitermann.

Hry malých 
federací
Tomáš Fořt

Mistrovství 
Slovenska
Tomáš Fořt
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 1. M Pietraszek J Znamirowski 59.90
 2. Z Lauer L Spálovský 57.98
 3. M Macura M Kopecký 57.63
 4. L Molnar L Szilágyi 57.39
 5. J Sadar B Rašula 57.23
 6. W Strzemecki P Zawada 56.96
 7. P Bahník E Velecky 56.70
 8. E Bahníková J Kurka 56.43
 9. T Danylyuk  V Danylyuk 56.02
 10. D Minelga V Kartanas 55.94

Mistrovství se celkem zúčastnilo 125 
hráčů. Rozhodovali kvalifikovaní polští 
rozhodčí a samozřejmě spolupracoval 
i Dušan Šlachta, bez kterého se větší 
soutěž v našem regiónu téměř neobe-
jde.

Na Kypr jsme letěli opět s cestovní kan-
celáří Capro. Přes počáteční problémy 
s ubytová ním jsme si zájezd moc hezky 
užili, hotel byl skvělý, se spoustou pro-
storu u moře i u dvou bazénů, krásnou 
písečnou pláží přímo u hotelu. Jídlo 
bylo výborné až moc a turnaje jsme 

hráli na 5 až 5½ stolech. Někteří účast-
níci jeli na organizované výlety nebo 
se jen podívat hotelovým autobusem 
do blízké Famagusty. Počasí nám přálo 
a moře bylo teploučké a klidné. Každé 
odpoledne probíhala na zahradě výuka 
s Tomem na témata, která si účastníci 
sami vybrali. 

Cvičení v bazénu

Také jsme cvičili zumbu s lektorem 
z Prahy Vildou a vodní aerobik v bazé-
nu, vodní sporty s míčem v moři, boccu 
a další sportovní aktivity podle nálady 
nebo jen odpočívali na lehátkách na 
pláži a u bazénů a užívali si sluníčka. 

Odpolední přednášky na terase
se konaly každý den a byly populární

Výsledky turnajů
Středa večer, 11 dvojic

1. Kolářová, Plosová 64,26
2. Neševovi 61,78
3. Krausová, Ludvík 58,91
4. Albrechtová, Slaninová 58,04
5. Fořt, Petrovský 54,34

Zumba s Vildou

Čtvrtek večer, 12 dvojic
1. Albrechtová, Slaninová 72,27
2. Fořtová, Petrovský 70,91
3. Krausová, Ludvík 64,09
4. Petrovská, Fořt 60,45
5. Gerychová, Gucklerová 54,09

Relaxace v bazénu

Pátek večer, 11 dvojic
1. Albrechtová, Slaninová 66,88
2. Petrovská, Fořt 63,75
    Fořtová, Petrovský 63,75
4. Gerychová, Gucklerová 55,00
5. Krausová, Ludvík 52,50

Témata z licitace i sehrávky pro příští
přednášku si vždy vybírali sami účastníci

Sobota večer, 11 dvojic
1. Krausová, Nešev 61,88
2. Pickovi 58,91
3. Petrovská, Fořtová 55,73
4. Petrovský, Fořt 55,16
5. Albrechtová, Slaninová 52,34

Brydžový týden 
na Kypru
Eva Fořtová
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Odpolední siesta

Neděle večer, 11 dvojic
1. Slaninová, Suková 60,63
2. Gucklerová, Petrovská 58,13
3. Krausová, Ludvík 56,88
4. Pickovi 55,00
5. Neševovi 53,13

Pondělí večer, 10 dvojic
1. Petrovský, Fořt 64,88
2. Krausová, Ludvík 63,10
3. Petrovská, Picková 60,12
4. Albrechtová, Slaninová 55,95
5. Gucklerová, Suková 48,81

Skvělé grilované ryby

Úterý večer, 11 dvojic
1. Gucklerová, Pick 71,56
2. Krausová, Ludvík 59,03
3. Plosová, Kolářová 58,44
4. Albrechtová, Slaninová 55,78
5. Tomanová, Fořt 55,16

Pořadí nejlepších hráčů: 
  1. Slaninová Jiřina 141
  2. Krausová Anna 139
  3. Ludvík Bohumil 110
  4. Albrechtová Zuzana 109
  5. Petrovský Mario 107
  6. Petrovská Alena 98
  7. Fořt Tomáš 94
  8. Gucklerová Katarina 87
  9. Pick Petr 84
10. Nešev Ivan 75

11. Fořtová Eva 68
12. Kolářová Blanika 66
13. Plosová Anna 66
14. Picková Helena 63
15. Suková Marta 55

Na příští rok plánuji opět dva zahraniční 
zájezdy – na začátku června do Andalu-
sie a koncem září na Menorku. A pokud 
se podaří najít nějaký hezký zájezd za 
rozumnou cenu, tak třeba i začátkem 
března do tepla na Kanárské ostrovy. 

Kompletní výsledky všech turnajů, 
highscorer a fotografie jsou na inter-
netu: 
http://www.bridgecz.cz/Eva/Kypr2013/
v.htm

Jedním z nejlépe organizovaných a nej-
silněji obsazených turnajů se v posled-
ních letech stává Velká cena Znojma. 
Je to bezesporu zásluha velkého úsilí 
organizátorů, kteří zajišťují nejen spor-
tovní úroveň ale i zajímavý doprovodný 
program.

Letos se turnaje párů zúčastnilo 44 dvo-
jic včetně hostů z Běloruska. Příjemná 
byla také účast mladších hráčů, kteří se 
zde již tradičně dobře umísťují.

Vítězové hlavního turnaje

Velká cena 
Znojma
Tomáš Fořt
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 1. Schulzová V. – Maňák 59.62%
 2. Machát – Vrkoč 58.42%
 3. Hoderová – Martynek ml 57.60%
 4. Dudková – Kopecký 57.23%
 5. Bahníková – Svobodová 57.21%
 6. Hájková – Erde 57.01%
 7. Bahník O. – Barnet 56.41%
 8. Králík J. – Žylka 55.91%
 9. Ertner – Horáček 55.31%
 10. Macura – Volhejn 54.85%

Rozrůstá se taky turnaj týmů, které se 
letos zúčastnilo 14 družstev.

1. 4men 123.81
Nulíček, Holý, Haman, Winter

2. Markéta 97.61
Dudková, Kopecký, Macura, Volhejn

3. Svišti 96.59
Emmer, Kupková, Pojman, Vajdová

4. KST 91.96
Erdeová, Mašek, Erde, Hájková,

5. Mladé seno 86.90
Suchá, Trávníčková, Botur, Melčák

Jako každoročně se hrálo v sálech se 
štukovaným stropem a byla zajištěna 
(alespoň zpočátku) řízená ochutnávka 
vín ve sklepích Louckého kláštera.

Organizátoři - manželé Pivničkovi

Po dvou kolech ligy se zatím podle 
předpokladů na čele drží favorité. Pří-
jemným překvapením je jen prozatimní 
3. místo mladého týmu ó Leitermann.

1. liga
  1. Acol 94.66
  2. Jas 70.87
  3. ó Leitermann 69.63
  4. P.S. 69.92
  5. Star 66.59
  6. Triga 65.49
  7. Callimero 51.82
  8. Faja 51.11
  9. Chaos Gamblers 39.88
10. Ladies 18.73

2. liga
  1. Labe 81.84
  2. Logik 75.61
  3. SUKL 74.35
  4. Teplice 69.38
  5. LGM 64.80
  6. Eso 63.68
  7. Dorost Havířov 53.62
  8. Infernetto 43.87
  9. Pernštejn 43.14
10. Krakonoš 12° 25.96

3. liga (skupina Čechy)
  1. Seno 56.97
  2. Chaos 35.39
  3. Pat 22.21
  4. Mat 5.43

Pěknou partií se v týmu Labe představil 
Milan Franz. 

Západ Sever Východ Jih
Franz Kálal Fořt Petera

pas pas 1♣
1♥ 1♠ 2 BT1) kontra
3♦ pas 4♥ pas…
1) Fit a alespoň výzva

Vůbec se mi nechtělo 2 BT dát, protože 
moje pikové body jsou znehodnocené, 
a hra tam spíš nebude, ale nakonec jsem 
usoudil, že se piky možná budou hodit 
a partner alespoň bude vědět, jak jsem 
silný. Milan dal ještě výzvu s káry, kde 
hledá doplnění. To se mi zalíbilo a dora-
zil jsem do hry.

Soupeři vynesli kárového kluka a já 
vyložil stůl. Na dámu dali krále, což mi 
udělalo radost, protože jsem si chvíli 
myslel, že nám vypracovali kára a deset 
zdvihů je doma. Pak ale král podržel 
a přišlo ještě eso (když Sever nepři-
znal, tak se Milan pěkně odblokoval 
desítkou!) a snap. Tak jsem si zase řekl, 

že jsem měl původně správnou intuici 
a místo 2 BT jsem měl dát jen 2♥. Ale 
Milan vzal trefové vrácení esem, přešel 
na stůl trumfem, vysnapl piky. Tím vy-
pracoval krále, a protože trumfy vypad-
ly na dvoje trumfnutí, už to má doma. 
Na dvě vypracovaná kára zahodil tref 
a pik, pak jednu trefu snapl a jednu za-
hodil na krále pikového.

Partii poráží běžný trefový výnos do 
barvy partnera, protože hlavní hráč 
pak nemůže vytrumfovat (to by soupeři 
stihli stáhnout tref nebo či spíš dva), ani 
hrát kára před vytrumfováním, protože 
teď si ten snap dají a odehrají vypraco-
vaný tref. Ve skutečnosti závazek porazí 
jakýkoliv výnos, protože obránci mají 
dvě zádrže kárové, tak vlastně na výno-
su nezáleží. Rozhodnutí o zahrání trefy 
mohou odložit do okamžiku, až budou 
na tahu příště.

Na další učebnicovou partii mě upozor-
nil Ota Svoboda. 

Sehráváte 6♥. Musíte vyřešit situaci 
v trumfech a máte ztrátový tref. Toho se 
můžete zbavit, pokud sedí pikový im-
pas. Správné je ale zahrát pikový impas 
napřed. Pokud sedí, rozehrajete bezpeč-
ně trumfy do esa a pak teprve do dámy. 
Pokud by pikový impas neseděl, musíte 
hrát srdce na největší šanci na všechny 
zdvihy a to je ihned impas do dámy.

I., II. a III. 
celostátní liga
Tomáš Fořt

♠Q87642
♥752
♦J
♣J75

♠-
♥AQ986
♦97652
♣A42

♠KJ1095
♥KJ10
♦Q104
♣86

♠A3
♥43
♦AK83
♣KQ1093

♠AQ
♥8432
♦AK109
♣A96

♠3
♥AQ1097
♦QJ87
♣K52
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U našeho stolu byla situace to horší, že 
Sever zasáhl pikem. Milan Franz přesto 
odvážně (možná spíš rezignovaně) im-
pas zahrál a ten seděl, když Sever ještě 
odvážněji (také to možná není správné 
příslovce) zasáhl jen na pátého kluka 
s desítkou a jen ♣QJ10 v kartě. Samo-
zřejmě bez ♥K, ale naštěstí se srdcovým 
dublem.

V pátém kole se skvělým výnosem 
předvedl Zdeněk Jelínek z družstva 
Triga. 

Západ Sever Východ Jih
Erdeová Holý Fořtová Jelínek Z.

pas
pas pas 1♠ 2♦
2♠ pas 4♠ pas…
„Vyloučíme-li všechno nemožné, pak 
to, co zůstane, musí být správný výnos, 
ať je to jakkoli nepravděpodobné,“ ko-
mentoval svůj jediný porážející výnos 
♣6 po partii Zdeněk.

V říjnu jsme vyzkoušeli nové místo 
– Lesní chatu v Kořenově. Bylo nás 
téměř 70 a turnaje se hrály až na 16 
stolech. Počasí se vyvedlo – pravé 
„babí léto“. Hotel je uprostřed nádherné 
přírody, ubytování je v nově renovova-
ných hezkých pokojích a jídlo dobré. 
Uskutečnil se také napínavý turnaj 
v pétanque, u kterého jsme si užili hod-
ně legrace. 

Pátek 25.10. večer, 27 dvojic
1. Fořt – Petrovský 69,59%
2. Picmausová – Picmaus 64,13%
3. Ludvík – Kraus 62,02%
4. Paříková – Tomčíková 59,58%
5. Petrovská – Rovinská 58,14%

Sobota 26.10. jackpot, 24 dvojic
1. Ludvík – Kraus 65,70%
2. Roninová – Sochorová 62,40%
3. Kulišanová – Kulišan 61,57%
4. Wirthová – Fišer 59,09%
5. Petrovská – Maršík 55,79%

Sobota 26.10. večer, 30 dvojic
1. Rovinská – Talpa 62,04%
2. Vajdová – Vozábal 62,02%
3. Pardubová – Parduba 61,93%
4. Kulišanová – Kulišan 60,22%
5. Petrovská – Fořt 60,01%

Neděle 27.10. jackpot, 25 dvojic
1. Gerychová – Pardubová 69,20%
2. Maršíková – Maršík 62,89%
3. Kulišanová – Kulišan 60,86%
4. Albrechtová – Slaninová 59,50%
5. Picmausová – Picmaus 59,50%

Vítězky nedělního turnaje

Neděle 27.10. večer, 32 dvojic
1. Krásová – Kloudová 65,22%
2. Pardubová – Parduba 63,78%
3. Kulišanová – Kulišan 60,10%
4. Fořt – Petrovský 59,13%
5. Ludvík – Kraus 58,97%

Pondělí 28.10. jackpot, 25 dvojic
1. Tomčíková – Petrovský 62,05%
2. Pick – Talpa 60,92%
3. Petrovská – Fořt 59,92%
4. Maršíková – Maršík 56,78%
5. Poláčková - Neševová 56,64%

♠Q
♥AJ1054
♦10932
♣Q53

♠A73
♥Q763
♦K86
♣942

♠KJ108652
♥K
♦Q
♣A1087

♠94
♥982
♦AJ754
♣KJ6

Bridžový víkend 
v Kořenově
Eva Fořtová
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Ze sobotního turnaje pochází následu-
jící rozdání.

Jih zahajuje odvážně slabým BT, Zá-
pad ukazuje obě drahé a Sever posléze 
dotlačí partii do 6♦, hraných ovšem 
po Blackwoodu z Jihu. Západ naštěstí 
vynáší srdce, ale ve skutečnosti hraje 
jen deklarovaný impas. Umožňuje tak 
zahodit jednu černou kartu ze stolu, ale 
i tak nevypadá situace dobře. 

Západ má zřejmě obě pikové figury 
a nejspíš i ♣K. Ale to je právě to, co 
hlavní hráč potřebuje. 

Stahuje všechny červené barvy a v tří-
kartové koncovce vpouští Západ pikem 
a ten musí vynést od ♣K. 

Lákavá cesta zahodit jeden tref a vyim-
pasovat trefy proti trumfům havaruje na 
nedostatku přechodů. Slem, a to platí 
i pro BT, jde ale splnit po jakémkoliv 
výnosu, například i po károvém. Hlavní 
hráč odehraje svých sedm kár a v šesti-
kartové koncovce se musí Západ něče-
ho vzdát. Zbaví-li se černé karty, vypra-
cujeme ji a vyskvízujeme jej ve zbylých 
barvách. Zahodí-li srdce, zahrajeme již 
známý nucený výnos pikou. 

Kde budou světová mistrovství
Na Bali byly také zveřejněny místa 
dalších mistrovství světa.

2014 – Sanya, Čína. Populární letovi-
sko a turistická destinace na ostrově 
Hainan. Juniorské mistrovství světa 
bude v Istanbulu, Turecko.

2015 – Goa, Indie. Známé turistické 
středisko v západní Indii. Současně 
se také uvažuje o Opatii v Chorvatsku 
nebo Kusadasi v Turecku.

2016 – Zatím nerozhodnuto. Ve hře je 
Švédsko, Polsko a Itálie.

2017 – Lyon, Francie.

2018 – Orlando, Florida, USA.

Odvážný mexický rozhodčí
V poslední době významně ovlivnilo 
přidělování trestných bodů několik 
důležitých mezinárodních zápasů. Jeden 
z těch méně kontraverzních se odehrál při 
kvalifikaci americké skupiny na Bermuda 
Bowl v Mexiko City. V zápase Mexiko 
– Kanada, ve kterém se rozhodovalo 
o postupu na Bali, přidělil domácí mex-
ický rozhodčí domácímu týmu dvakrát 
penaltu za mobilní telefon. Obě ve výši 
3 IMP. Kanada pak zvítězila celkem o 4 
IMP. O osudu odvážného rozhodčího 
agentury již dále nic nepíší. 

 Na celostátní lize se Jana Erdeo-
vá pokouší sledovat hru jejího týmu. 
Soupeři ji neustále odmítají ke stolu 
vlastního týmu pustit. Když konečně po 
dvaceti minutách a již třech odehraných 
krabicích vybojuje pomocí rozhodčího 
své právo, sedá si a pozoruje čtvrtou 
krabici. V té končí partie katastrofic-
kým výsledkem pro její tým. Jana se 
zvedá a odchází se slovy, že tohle tedy 
sledovat nemusí.

Na turnaji v Kořenově se nově sesta-
vená dvojice před turnajem domlouvá, 
co bude hrát. „Budeme hrát podle té 
barevné tabulky,“ říká hráčka. „Tu ne-
znám, já znám jen černobílou,“ odpoví-
dá partner.

Na turnaji v Kořenově draží Kuliša-
novi proti začátečníkům složitou sek-
venci. „Nechcete se zeptat na význam 
dražby?“ nabízí po jejím skončení Ja-
ruška Kulišanová. „To bude jistě nějaká 
kulišárna,“ odpovídá soupeřka beze-
lstně. „Vy nás znáte?“ diví se Jaruška.

V párovém turnaji VC Prahy - me-
moriálu Hanky Pokorné upozorňuje 
dvojice, že stále přichází k rozházeným 
bidingboxům. „Když je špatně založená 
hláška, tak jsme udělali nulu,“ vysvět-
luje hráč chodící před nimi. „A když 
je rozházený celý bidingbox, tak obě 
dvě,“ dodává. 

♠J6
♥AJ
♦AKQJ1094
♣Q9

♠AQ107
♥Q7532
♦2
♣K63

♠5432
♥864
♦76
♣7542

♠K98
♥K109
♦853
♣AJ108

Zajímavosti
Tomáš Fořt

Odposlechnuto
Eva Fořtová
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Nový kurz pro začátečníky začne
22. 1. 2014 v 19 hodin

Hrajete rádi karty? Baví Vás mariáš, 
whist, žolíky, kanasta nebo jiné karetní 
hry? Bridž patří mezi nejoblíbenější ka-
retní hry, hrají ho spousty lidí na celém 
světě. Pokud bridž dosud neznáte, zkus-
te to, určitě Vás bude bavit, užijete si 
u něho spoustu zábavy a poznáte nové 
přátele. Nový kurz bridže pro začáteč-
níky začne ve středu 22. ledna v 19 
hodin. Nebojte se to zkusit, i když jste 
bridž nikdy nehráli a vůbec nevíte, o co 
jde, právě pro takové je tento kurz ur-
čen. První hodina je nezávazně zdarma, 
abyste nemuseli platit, pokud ještě ne-
víte, do čeho jdete. Kdo přijde na další 
hodinu, platí už kurzovné, cena kurzu je 
1.950 Kč. Lekcí je celkem 10 (vždy ve 
středu večer) včetně té první ukázkové. 
Jednotlivé lekce probíhají tak, že vždy 
v první části je teorie, ve druhé části se 
procvičuje při hře to, co jsme se naučili. 
V ceně kurzu je učebnice, podle které 
se budeme učit a členský příspěvek 
do Českého bridžového svazu na rok 
2013/14, současně předplatné časopisu 
na tuto sezónu.

Hrajeme v krásných prostorách bridžo-
vého klubu v centru Prahy. Po skončení 
kurzu pořádáme soutěže pro úplné 
začátečníky, zdokonalovací dopolední 
lekce, můžete hrát spoustu různých 

soutěží  nebo s námi jezdit na společné 
dovolené.
Ještě váháte? Přijďte se nezávazně po-
dívat.

Další informace o ukázkové hodině: 
Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz

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.

Zdokonalovací kurz v bridžovém klubu 
20. 1. 2014 v 10 hodin v Italské

Další běh kurzu bude probíhat od 
20. ledna do 17. února 2014 (pět dvou-
hodinových lekcí) vždy v pondělí od 
10 do 12 hodin. Probírat budeme různá 
témata z licitace včetně konvencí, se-
hrávky i obrany. Výuka probíhá formou 
hraní připravených partií a jejich ná-
sledným rozborem.

Cena kurzu: 800 Kč, absolventi někte-
rého z mých předchozích kurzů mají 
sníženou věrnostní cenu 650 Kč. Vhod-
né pro hráče všech pokročilostí, kromě 
úplných začátečníků.

Přihlášky a další informace: 
Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz

Pozvánka na 
kurzy
Eva Fořtová

MENORCA S BRIDŽEM – ZÁŘÍ 2014
Aparthotel Blanc palace****

Termín 14. – 21. 9. 2014
Cena zájezdu 13.490 Kč

Hotel se nachází asi 2 km od centra města Ciutadela a 50 m od menší písčité pláže. 
V okolí hotelu se nacházejí bary, restaurace a supermarkety.

Vybavení hotelu
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, internetový koutek, Wi-fi zóna, venkovní 
bazén, zahrada, lehátka a slunečníky u bazénu.

Vybavení pokojů
Ubytování v apartmánech s klimatizací, WC/koupelnou, vysoušečem vlasů, SAT/
TV, telefonem, trezorem (za poplatek), balkonem nebo terasou.

Cena zahrnuje
♠ Zpáteční letenku Praha – Menorca – Praha (včetně všech tax a poplatků)
♣ Transfer letiště – hotel – letiště
♥ 7 nocí ve 4* hotelu s polopenzí včetně 0,35 l vody a 0,2 l vína
♦ 1x polodenní výlet
♠ Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu
♣ Zákonné pojištění CK proti úpadku

♠ Příplatek za samostatný pokoj pro jednu osobu je 3.700 Kč
♣ Sleva pro třetí osobu na přistýlce je 500 Kč

Rezervační poplatek je 1.500 Kč
Přihlášky a další informace – Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz



ANDALUSIE S BRIDŽEM – ČERVEN 2014
Playa Almunecar Spa hotel****

Termín 8. – 15. 6. 2014
Cena zájezdu 13.990 Kč

Tento kvalitně vybavený hotel se nachází v centru letoviska Almunecar, pouhých 
30 metrů od písčité pláže. V bezprostředním okolí hotelu k dispozici mnoho restau-
rací, barů nebo obchodů, historické centrum je pak vzdáleno pouhých pár minut 
chůze.

Vybavení hotelu
Non stop recepce, 5 výtahů, 2 panoramatické výtahy, Wi-Fi v lobby (30 min zdar-
ma), 3 venkovní tematické bazény, vyhřívaný vnitřní bazén, dětský bazén, jacuzzi, 
lehátka a slunečníky u bazénu, pétanque, minigolf.

Vybavení pokojů
Koupelna/wc s vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů, klimatizace/vytápění, satelitní 
TV, telefon, psací stolek, minibar (za příplatek), stropní ventilátor, trezor (za přípla-
tek), terasa s posezením. 

Cena zahrnuje

Rezervační poplatek je 4.000 Kč
Přihlášky a další informace – Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz

♠ zpáteční letenka Praha-Malaga-
-Praha včetně všech tax, letištních 
poplatků a občerstvení na palubě 
letadla

♣  transfer letiště – hotel – letiště
♥  7 nocí ve 4* hotelu s polopenzí for-

mou švédských stolů
♦  voda 0,35 l a víno 0,2 l na osobu 

k večeři

♠ 1x autobusový polodenní výlet
♣ služby česky/slovensky hovořícího 

delegáta po celou dobu pobytu
♥ pojištění CK pro případ úpadku
♦  příplatek za samostatný pokoj pro 

jednu osobu je 3.700 Kč
♠  sleva pro třetí osobu na přistýlce je 

500 Kč 
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