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VELIKONOČNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN
4.–11. 4. 2015

v našem oblíbeném hotelu Starý mlýn v Rokytnici

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

♣ 4.840 Kč za osobu s plnou penzí, 4.480 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 týden.
♠ Prosím všechny účastníky o zaplacení zálohy 1.000 Kč za osobu současně 

s přihlášením, doplatek pak do 4. 3. 2015. Číslo účtu 126279051/0300. Buď 
převodem, nebo možno vložit bez poplatku na kterékoliv poště.

Přihlášky, dotazy a informace  Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz
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Jo, je to tak… již potřetí zdravím všech-
ny příznivce naší společné záliby u ze-
leného stolu.
Při pročítání našeho časopisu č.1 jsem 
si uvědomila, jak náročné je tento ča-
sopis připravit, je to mravenčí práce. 
Smekám klobouk před našim šéfre-
daktorem Tomášem. Úžasně nás infor-
muje o všech bridžových událostech, 
světových i místních. Krásně nám to 
servíruje v kostce, vtipně a nechybí ani 
zajímavé partie, z kterých se můžeme 
mnohému přiučit (doporučuji: sehrávku 
každého takového příkladu několikrát 
– to je domácí cvičení – neodmlouvat! 
Budu zkoušet.). Myslím, že mohu To-
máši vyslovit dík za nás VŠECHNY.

Musím Vám také prozradit, že důležitý 
článek sehrává kontaktování pamětníků 
„bridžového obrození“ žijících na růz-
ných místech naší zeměkoule… oslovit 
je, hovořit s nimi a přesvědčit je aby 
o tom napsali… Na to máme také jed-
noho pilného mravenečka… i jemu vy-
slovuji náš společný dík. Můj názor je 
takový, když už tu hru hrajeme, máme ji 
rádi, tak bychom měli vědět něco o její 
kolébce v naší republice.
Rádi přivítáme každý příspěvek, který 
nás bude o této době informovat. Čtěte 
pečlivě, je to zajímavé. Přeji hezké spo-
lečné chvíle u zeleného stolu.

Po pondělní skupinovce, kterou hraji 
s Mariem Petrovským, jsem přišla domů 
a začala Martinovi líčit, jak probíhal ve-
čer. Když jsem už 15 minut mluvila jen 
o jedné partii, napadlo mě, že bych se 
o ni s vámi mohla podělit.
Rozdával jih, oba v druhé. Sedíc na Vý-
chodě, dostala jsem do ruky kartu:

♠K10
♥KQ109764
♦1092
♣2

Soupeři stále pasují a Mario zahájil 1♣. 
Já mám naprosto standardní odpověď 
1♥. Mario rebiduje 3♦.

První zajímavá situace:

Už 2♦ by byl reverz, tedy 16 a více bodů 
shora nelimitované. Co tedy znamenají 
3♦?
Kdybychom hráli s Mariem nějaký pro-
pracovanější systém, asi bychom měli 
nějakou domluvu. Nejspíš ve významu 
fi t srdcový a krátkost karová nebo tak 
něco podobně. To jsme ale domluvené 
neměli. Podle pravidla “co nevím co je, 
beru jako přirozené a dražím dál” jsem 
usoudila, že význam bude asi game for-
cing (od hezkých 19bodů) a nejspíš ale-
spoň 5list ♣ a 4list ♦.

Prolog
Alena Petrovská

To se mi ještě 
nestalo
Helena Maršíková
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Pro tentokrát bylo dobře nemít žádné 
domluvy, protože jsem se hned dozvě-
děla, že má Mario velmi pěkný list.
Přiznám se, že se mi začaly sbíhat sliny 
na slem. Jak už jsem zmínila, mnoho 
domluv nemáme. Ale “čtvrtá barva” 
do našeho arzenálu patří a tak jsem ji 
použila (hláškou 3♠). Mario odpověděl 
3NT.

Shrnu, co zatím o Mariovi vím:
•  19+ bodů.
•  Nepravidelná rozloha (kdyby ji Ma-

rio měl, buď by zahájil 2NT, nebo po 
mém 1♥ rebidoval 2NT).

•  Tedy alespoň 5list ♣, 4list ♦ (na drahé 
barvy zbývají čtyři karty).

•  A ochotu krát 3 NT, tedy držení ♠ 
a velmi pravděpodobně napojení srd-
cové (alespoň singl nebo dubl).

4NT jsem se tedy zeptala na esa a odpo-
vědí 5♣ jsem se dozvěděla, že má Mario 
0 nebo 3. 0 mít nemůže, to by nevychá-
zel počet bodů. Proto má 3 esa.
Jedno eso nám tedy určitě chybí. Ale 
pak už skoro nechybí nic jiného. Je 
pravda, že lze nalézt u Maria takové 
body, které budou přesně splňovat jeho 
dosavadní dražbu, a přitom tam slem 
nebude, ale rozhodla jsem se to risknout 
a řekla 6♥. (Uznávám, je to ambiciózní 
závazek, ale stalo se…). Přišel výnos ♣J 
a na Západ na stůl vyložil karty:

Na první pohled je vidět, že v žádné 
barvě nemám problém: ani nebudu mu-
set hrát impas karový, protože z ruky 
zahodím jedno káro na pik a jedno na 
tref. Jediný problém jsou trumfy. Ze 
stolu je budu moct hrát jen jednou.

Druhá zajímavá situace:
Výnos beru esem na stole a hraju srd-
ci. Sever přidává osmičku! To jsem se 
trochu zaradovala: osmička je v tomto 
rozdání dost vysoká karta. Nad ní už mi 
chybí jen dvě fi gury – kluk a eso. Jest-
liže má Sever jen tento jeden trumf, je 
vše ztraceno. Má-li 3 trumfy (eso, kluka 
a osmičku), musím hned položit desít-
ku. Ale má-li jen dva trumfy (osmičku 
a kluka nebo eso), což je pravděpodob-
nější, mám vyhráno, pokud uhádnu, 
jaká fi gura to je.
Na soupeřovu osmičku tedy dávám krá-
le, s ideou, že „se uvidí“. Dá-li Jih eso, 
zahraju v příštím trumfovém štychu 
z ruky dámu a tím hádám, že Sever má 
právě dubl kluk-osm. Jestliže Jih eso 
nedá a král bude držet, zahraju v příš-
tím štychu malou srdci s ideou, že má 
Sever dubl eso-osm.
V realitě Jih eso nedal, já zahrála v dal-
ším štychu malou srdci, Sever přidal své 
v tu chvíli už singl eso a závazek jsem 
měla splněný.

Třetí zajímavá situace: (a důvod, proč 
jsem se tento článek rozhodla napsat)
Představte si, že sedíte na Jihu a nemáte 
v srdcích J 5 2, ale A 5 2 – a pochopitel-
ně na stole vidíte karty Západu.

♠K10
♥KQ109764
♦1092
♣2

♠AQ9
♥3
♦AQ73
♣AK983
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Je naprosto legitimní a v pořádku při-
kládat karty tak, že dáte soupeřovi šan-
ci udělat chybu. Tedy v případě, že by 
Jih neměl třetího kluka, ale třetí eso, 
bylo by správně první trumfový štych 
pustit. Tím dá šanci hlavnímu hráči 
udělat chybu: hlavní hráč totiž asi pak 
zahraje na dubl eso u Severu, tím ne-
uhodne rozložení fi gur a závazek bude 
poražen.
Jihu nehrozí žádné promarnění šance, 
jestliže první trumf propustí, protože 
eso musí udělat vždy. A pokud Sever 
nemá kluka srdcového, je závazek vždy 
splněn tak jako tak.

Čtvrtá a poslední zajímavá situace:
Stále si představujte, že Jih má třetí 
trumfové eso, hlavní hráč hraje ze stolu 
trojku, Sever přidává osmičku, Východ 
krále… a Jih… se nesmí zamyslet!!! 
Musí přidat malou tzv. á tempo, tedy 
hned, normálně a v klidu. Kdyby se to-
tiž zamyslel, hlavní hráč by poznal, že 
má eso a zahrál by na dubl kluka u Se-
veru (protože by to byla jediná šance).
Jih se nesmí zamyslet ani v případě, 
že eso nemá! V bridžové etice je úplně 
v pořádku signalizovat, co máme nebo 
nemáme v listě podle toho, jak klademe 
karty. Nicméně naznačovat můžeme jen 
a pouze tím, v jakém pořadí karty při-
dáváme. Nikdy se nesmíme významně 
ošívat, pokašlávat, nebo dokonce popi-
sovat svůj list slovy. Zamýšlení se v ne-
typickou dobu k nepovoleným signálům 
také patří.

Vraťme se zpátky k tomu, jak rozdání 
doopravdy bylo: jestliže budete sedět na 
Jihu s třetím srdcovým klukem a v prv-
ním srdcovém štychu, než přidáte ma-
lou pod krále, se zamyslíte. Nejspíš 
přimějete hlavního hráče udělat chybu 
– zahraje na dubl kluka a vy závazek 
porazíte a možná i vyhrajete zápas… 
Toto vítězství by už ale nebylo o brid-
žovém umu.

Vítězem nejdůležitější domácí soutěže 
– celostátní ligy – se stalo již tradičně 
družstvo ACOL ve složení Kurka, Ko-
pecký, Svoboda, Diamant, Pavlík, Hná-
tová.
Druzí skončili P.S. a třetí STAR. Na-
opak 1. celostátní ligu opouštějí praž-
ské týmy Ladies a Calimero. Obrovský 
úspěch slaví havířovský bridž, který 
má významné zastoupení v přímo po-
stupujícím Logiku a jehož Dorost si 
vybojoval pro další rok tuto prestižní 
soutěž v barážových bojích.
Z druhé ligy padá trutnovský Krakonoš 
a pardubický Pernštejn. Zdá se, že po-
jmenovat se podle místního piva nepři-
neslo ani jednomu z družstev štěstí. Do 
druhé ligy pak postupuje, jak jinak, dal-
ší havířovské družstvo Koktejl a spolu 
s ním oživí druhou nejvyšší českou sou-
těž Honér Bratislava.

Celostátní liga
Tomáš Fořt
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Mým prvním bridžovým partnerem byl 
Zdeněk Pražák. Znali jsme se již za vál-
ky, když nám bylo 12 let. Soutěžili jsme 
ve všem možném. Naši otcové spolu 
hrávali karty a tak už v útlém mládí 
jsme znali žolíky, gin, censr, cvik, gotes, 
ferbl, poker, oko, dokonce i taroky. Na 
bridž jsme nikde nenarazili. Prim hrála 
česká karetní jednička LICITOVANÝ 
MARIÁŠ. Místo 7 bez trumfů se hrál 
Durch a 7 srdcí s dvoubarevným listem 
nahradilo „sto sedm červených, zelená 
to strká“. Roku 1947 nás rodiče zapsali 
na obchodní akademii v Masné ulici, ale 
zakázali nám sedět spolu, protože jsme 
často vymýšleli různé klukoviny. Měli 
asi dobrý důvod, protože Zdeněk dostal 
na první vysvědčení dvojku z mravů pro 
plivání z okna na zedníky. Mě vyloučili 
ze všech pražských škol pro urážku hla-
vy spřáteleného národa. Když po Únoru 
vyměnili obraz Masaryka za Stalina, 
poznamenal jsem „Toho vola nám sem 

tak rychle věšet nemuseli“. Jeden spolu-
žák to udal. Nikdo nepochopil, že už ve 
svých patnácti letech jsem bojoval pro-
ti „kultu osobnosti“. Stejnou akademii 
navštěvoval též budoucí bridžista Petr 
Jireš, který býval výborný třetí do ma-
riáše. Toto trojí přátelství trvalo až do 
Zdeňkovy smrti v devadesátých letech, 
přestože po mém vyloučení ze školy 
mne osud často zanášel dlouhodobě 
mimo Prahu. Nejdříve to bylo „vyhnan-
ství“ v Českých Budějovicích. Později 
„nucené práce“ na Nové Huti v Kunči-
cích, v Karvinských dolech a podobně. 
Následovala dvouletá vojenská služba, 
po které jsem konečně dostal povolení 
studovat na Vysoké ekonomické škole 
v Praze. Prahu jsem defi nitivně opustil 
po přátelské pomoci, které se nám do-
stalo od Sovětské armády v srpnu 1968. 
Po krátkém pobytu v Londýně jsem 
skončil v Kanadě.

Na mojí svatební fotce je v pozadí
Ota Baumel 1966

A teď k bridži. Když jsme se Zdeňkem 
Pražákem skončili vojenskou službu, 
dozvěděli jsme se o bridžové herně v ho-
telu Družba na Václavském náměstí.

Začátky
Miloš Polák
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Paní Moravcová a Milenka Rádlová 
(vdova po bývalém reprezentantovi) zde 
byly „profesionální“ bridge dámy. Hrá-
ly se většinou komerční partie - každý 
den na dvě směny – od 4 - 8 a od 8 - 12. 
Organizovaný bridž nebyl legální, a tak 
se soutěže hrály jen zřídka. Začátečníci, 
jako Zdeněk a já, byli předáváni do péče 
skoro stoleté paní Průchové, bývalé ba-
letky Národního divadla, anebo pana 
Pobera, který si bridžem se začáteční-
ky trochu přivydělával. V klubu jsme 
tehdy byli nejmladší a někteří ze „sta-
ré gardy“ byli tak trochu „hogo fogo“. 
Dívali se na nás svrchu. Když jsem si 
jednou dovolil oslovit přední hráčku 
„Paní Sylvo“, jak ji většina hráčů oslo-
vovala, dostal jsem co proto: „Pro Vás 
budu vždycky milostivá paní Grundo-
vá!“ Situace se brzy změnila, když 
jsme dosáhli svých prvních úspěchů. 
Za necelé tři roky jsme vyhráli první 
Pražskou ligu s týmem Tondy Ficka. 
Pak následoval úspěch za úspěchem: 7 
mistrovských titulů v týmech 1960, 61, 
62, 63, 64, 65, 67, dva v párech 1961, 
64, a jeden ve smíšených dvojicích; více 
než 10 prvních míst v mezinárodních 
turnajích, mimo dalších asi 20 předních 
umístění.

Základní kádr reprezentace v šede-
sátých letech tvořili „tenkrát mladí“ 
Kubišta, Hegner, Textor, Polák, Pražák 
později Jireš. Ze starší gardy zbyl pouze 
Klas. Dřívější „esa“ Vajda, Sos, Novot-
ný, Řehák, Čenský, Dohnal, Vybíral, 
Havelka, Kühnel, Ficek stále hráli vý-

borný bridž, ale „mladší“ se defi nitivně 
protlačili do čela. Příjemné bylo, že se 
o nás začalo proslýchat v bridžovém 
světě, a tak jsme dostávali celou řadu 
pozvání na mezinárodní turnaje, často 
s placeným pobytem.

Americká „OFFICIAL ENCYC-
LOPEDIA OF BRIDGE“ z konce 
šedesátých let uvádí v rejstříku před-
ních světových hráčů Kubištu, Hegnera, 
Klase, Textora a mne. Pod heslem 
„CZECHOSLOVAKIAN BRIDGE 
ASSOCIATION“ cituje: „Organized in 
1961, became member of the Europe-
an Bridge League in 1968. It hosted 
fi rst European Junior Championship in 
Prague in 1968. A Czech player listed 
separately is Milos Polak.“ Jména Ku-
bišta, Hegner, Polák se též vyskytla 
v Polské encyklopedii.

Na začátku šedesátých let jsem byl zvo-
len do čela Československé bridžové 
organizace. Ve snaze o získání ofi ci-
álního uznání jsem jednal s Ústřední 
Radou Odborů, Československou tě-
lovýchovou, se Šachovou asociací, 
Ministerstvem vnitra, Ministerstvem 
školství atd.
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Nikdo s námi nechtěl mít nic spo-
lečného. Když pomineme politickou 
argumentaci, že bridž je západní, bur-
žoazní hra, pro kterou není místo 
v socialistické společnosti, musel jsem 
připustit fakt, že jde prakticky o hrst-
ku, něco přes padesát, většinou starších 
hráčů, sdružených v jednom pražském 
a dvou či třech malých mimopražských 
klubech.

Nenechal jsem se odradit a dal se do 
práce s organizací:
• Bridžové kurzy a propagace na Vyso-

kých školách (jen na Chemii jsem měl 
přes 60 účastníků).

• Zábavné experimentální kurzy pro 
mládež (7 za 14 let).

• Pravidelný bridžový časopis (velkou 
pomocí byl Dr. Karel Pražák).

• Stručné základy bridže přikládané ke 
kartám (tiskárna Kolín).

• Bridžová kniha pro začátečníky i po-
kročilé (náklad knihy LIMIT byl 
15 000 výtisků a rozebrána byla bě-
hem několika týdnů).

• Přebory Vysokých škol (první ročník 
14 týmů).

• Týmové mistrovství republiky (kvali-
fi kace ve čtyřech oblastech – Praha, 

Brno, Bratislava, České Budějovice 
(Děčín).

• Rekreační bridžové tábory (Sv. Anna, 
Třeboň, Podbořany, Pec, Maxičky, 
atd.).

• Mezinárodní turnaj v Mariánských 
Lázních (původně z iniciativy pade-
sátičlenné skupiny amerických turistů 
- stal se jedním z nejpopulárnějších 
turnajů ve Střední Evropě – velký 
podíl na úspěchu měl Vladimír Krása 
a Andulka Jordánová, později Kráso-
vá).

• Dunajský pohár sponzorovaný Wal-
trem Krumholzem (první ročník 
sestával z turnajů v St. Polten, Bu-
dapešť, Praha) – celkový vítěz Petr 
Jireš.

• Získání mezinárodního šachové-
ho velmistra Pachmana do funkce 
předsedy (doprovázel mě na většinu 
jednání s úřady, „napsal“ Úvod k mé 
knize a jen díky jemu bylo povoleno 
její vydání).

Výsledky se projevily velice rychle. 
Během několika let jsme měli přes 50 
bridžových kroužků a přes 1000 hrá-
čů. V roce 1965 jsme byli uznáni jako 
organizace při Ministerstvu školství. 
Ofi ciální bridžový svaz se nám poda-
řilo ustavit kolem 1967. Jiří Pulkrábek, 
údajně prominentní člen kontrarozvěd-
ky a STB, měl autohavárii. Dr. Viktor 
Neuman (náruživý bridžista) měl lé-
kařskou pohotovost a možná zachránil 
Pulkrábkův život.
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Pulkrábek neměl nejmenší šajn o brid-
ži, ale převzal vedení organizace. Díky 
jeho konexím se nám konečně podařilo 
ustavit ofi ciálně uznaný bridžový svaz. 
Já pokračoval jako místopředseda, vel-
ké pomoci v organizační práci se mi 
dostalo od Vládi Tomka, který se vrátil 
z politického kriminálu, dík Dubčeko-
vě amnestii. On to byl, kdo neúnavnou 
prací získal pověření EBL pro uspořá-
dání prvního juniorského mistrovství 
v Praze v roce 1968.

Rád bych se též zmínil o Otíkovi Bau-
melovi. Když jeho rodina emigrovala 
do Austrálie, bridž se stal celým jeho 
životem. Byl u všeho a stal se nedílnou 
částí bridžového hnutí. Vyznamenal se 
ještě jako nehrající kapitán při našem 
prvním mezistátním utkání s Polskem 
a Maďarskem.

Přeji hodně úspěchů Vašemu novému 
časopisu, jehož první číslo se mi velice 
líbilo. Bude-li zájem, rád Vám napíši 
nějaké zajímavé historky o bridži za 
„starých časů“.

Stále hrající MILOŠ POLÁK

Přeborníky české republiky se stal pár 
Hoderová – Šlemr. Na stříbrném stu-
pínku skončili Vlachová – Macura 
a bronzoví Kyptová – Humpál.
Turnaj, kterého se zúčastnilo 26 párů, se 
hrál systémem každý s každým na 5 kol 
po deseti rozdáních, což umožňovalo 
průběžné vyvěšování pořadí po jednot-
livých kolech a dramatizovalo hru.

Medailisté

První desítka:
  1. Hoderová - Šlemr 60,08 %
  2. Vlachová - Macura 57,17 %
  3. Kyptová - Humpál 54,25 %
  4. Luong - Králík F. 53,83 %
  5. Vajdová - Vozábal 53,67 %
  6. Janková - Volhejn 53,42 %
  7. Medlínová - Maňák 52,75 %
  8. Schulzová K. - Krása 51,75 %
  9. Fořtová - Fořt 51,67 %
10. Bahníková - Bahník O. 51,58 %

Přebor smíše-
ných dvojic
Tomáš Fořt
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Hotel Starý Mlýn v Rokytnici patří 
k našim nejoblíbenějším hotelům, hlav-
ně kvůli krásné poloze, skvělé kuchyni 
a vstřícnému a vlídnému personálu.

Letos jsme během velikonočního týd-
ne oslavili dvoje narozeniny – Maria 
Petrovského a Zuzany Tomanové 
a pochutnali si na výborných dortech 
z místní cukrárny.

Oslava Mariových narozenin

Jackpoty byly tentokrát sponzorovány 
několika účastníky – dva účastníci vě-
novali do prvních dvou jackpotů každý 
600,– Kč. A vlastně zasponzorovala 

první jackpot na příštím letním výjez-
du i Zdena Tomčíková, která poslední 
velký jackpot vyhrála s hráčem, který 
hrál bez vkladu do jackpotu.

Jedno odpoledne bylo věnováno zdo-
konalovací lekci na téma „Přechody 
a pořadí zdvihů“. A večer po turnaji 
jsme se bavili a zpívali za doprovodu 
dvou kytar, na které krásně hráli Ivan 
Říha, Helča Maršíková a Zuzka Toma-
nová.

 
Výsledky turnajů
Úvodní turnaj, sobota 19. 4., 21 dvojic
1. Literák – Fořt 63.7 %
2. Vajdová – Vozábal 60.2 %
3. Petrovská – Maršíková 58.6 %
3. Tomčíková – Černovská 58.6 %
5. Říha – Ronin 57.1 %

Jackpot 1, neděle 20. 4., 19 dvojic
1. Fořt – Pick 67.9 %
2. Literák – Petrovský 62.8 %
3. Petrovská – Fořtová 61.6 %
4. Mödritzer – Ludvík 56.6 %
    Dohnálková – Dohnálek 56.6 %

Bridžový týden 
v Rokytnici
Eva Fořtová
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IMP, neděle 20. 4., 22 dvojic
1. Vajdová – Vozábal +67 IMP
2. Literák – Petrovská +33 IMP
3. Tomčíková – Rovinská +26 IMP
4. Fořt – Petrovský +24 IMP
5. Krásová – Štafl ová +20 IMP

Jackpot 2, pondělí 21. 4., 18 dvojic
1. Mödritzer – Tomčíková 60.3 %
2. Fořt – Dohnálek 59.3 %
3. Macek – Weberová 57.7 %
4. Roninová – Sochorová 54.4 %
5. Rovinská – Petrovský 53.8 %

Barometr, pondělí 21. 4., 19 dvojic
1. Roninová – Sochorová 61.6 %
2. Fořt – Petrovská 61.4 %
3. Mödritzer – Ludvík 59.1 %
4. Tomčíková – Krásová 57.5 %
5. Maršík – Maršíková 57.0 %

Průběžné výsledky jsme při barometru 
promítali po každém kole na velkém 
plátně.

Jackpot 3, úterý 22. 4., 14 dvojic
1. Petrovská – Literák 69.3 %
2. Petrovský – Fořt 67.0 %
3. Bečka – Gucklerová 59.5 %
4. Sochorová – Pick 57.5 %
5. Mödritzer – Ludvík 56.8 %

Hlavní turnaj – kvalifi kace, 20 dvojic
1. Mödritzer – Ludvík 63.0 %
2. Maršík – Maršíková 60.3 %
3. Roninová – Sochorová 59.4 %
4. Neševová – Nešev 58.1 %
5. Tomčíková – Petrovská 57.3 %

Jackpot 4, středa 23. 4. , 16 dvojic
1. Maršík – Maršíková 61.4 %
2. Petrovská – Ludvík 59.7 %
3. Vítečková – Sochorová 59.1 %
4. Picková – Gucklerová 57.1 %
5. Weberová – Macek 53.9 %

Hlavní turnaj – semifi nále A, 12 dvoj.
1. Maršíková – Maršík 65.9 %
2. Mödritzer – Ludvík 64.1 %
3. Literák – Fořt 59.1 %
4. Tomčíková – Petrovská 52.7 %
5. Fořtová – Petrovský 50.9 %

Hlavní turnaj – semifi nále B, 10 dvoj.
1. Hlaváčová – Vondráčková 56,6 %
2. Krajícová – Pick 56,0 %
3. Kadeřábková – Němcová 54,2 %
4. Hlavačková – Štafl ová 53,0 %
    Kloudová – Vítečková 53,0 %

Jackpot 5, čtvrtek 24. 4., 19 dvojic
1. Bečka – Říha 61.7 %
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2. Petrovský – Ludvík 58.1 %
3. Tomčíková – Gucklerová 57.3 %
4. Zbořilová – Kloudová 55.6 %
5. Maršíková – Maršík 55.6 %

Individuál, čtvrtek 24. 4., 38 hráčů
1. Fořt 65.06 %
2. Tomanová 57.59 %
3. Mödritzer 57.55 %
4. Gebertová 57.39 %
5. Maršík 57.37 %
6. Bečka 56.53 %
7. Pardubová 56.25 %
8. Říha 56.09 %
9. Maršíková 56.06 %
10. Literák 55.80 %

Jackpot 6, pátek 25. 4., 16 dvojic
1. Petrovská – Gucklerová 67.5 %
2. Literák – Tomčíková 65.9 %
3. Mödritzer – Ludvík 60.1 %
4. Dohnálek – Pick 59.4 %
5. Pardubová – Parduba 54.5 %

Drobné potíže s udělováním medailí

Hlavní turnaj – fi nále A, 10 dvojic
1. Maršíková – Maršík 59.7 %
2. Literák – Fořt 58.8 %
3. Petrovský – Fořtová 56.0 %

4. Gucklerová – Bečka 54.6 %
5. Mödritzer – Ludvík 53.7 %

Hlavní turnaj – fi nále B, 10 dvojic
1. Pardubová – Parduba 60,2 %
2. Slaninová – Říha 58,8 %
3. Picková – Pick 58,3 %
4. Špottová – Štefanová 54,2 %
5. Weberova – Zbořilová 53,2 %

Jackpot 7, sobota 26. 4., 17 dvojic
1. Mödritzer – Ludvík Bohumil 68.2 %
2. Zieleniec – Gucklerová 64.3 %
3. Maršíková – Maršík 58.5 %
4. Petrovská – Literák 54.7 %
5. Němcová – Kadeřábková 52.8 %
 
Po každém turnaji byly k dispozici roz-
dání s analýzami zdvihů a frekvence. 
Zde Helča nejspíš hledá rezervy, jak 
příště udělat ještě více procent.
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Závěrečný, sobota 26. 4., 19 dvojic
1. Fořt – Literák 67.7 %
2. Nešev – Neševová 66.3 %
3. Petrovský – Maršíková 62.9 %
4. Mödritzer – Ludvík 59.4 %
5. Tomčíková – Zieleniec 55.3 %

Velký Jackpot 8, neděle 27. 4., 12 dvojic
1. Zieleniec – Tomčíková 63.2 %
2. Maršíková – Maršík 62.7 %
3. Slaninova – Říha 61.8 %
4. Petrovská – Fořt 59.1 %
5. Literák – Petrovský 56.8 %

Nejlepší absolventka kurzu s medailí

V sobotu večer po závěrečném turnaji 
jsme rozdělili ceny i medaile a slavnost-
ně zakončili týden. Medaili a titul 
„nejlepší absolventka kurzu“ obdrže-
la Zuzka Tomanová, která se umístila 
v individuálu na krásném druhém místě 
s 57,59 %.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Fořt Tomáš 326
2. Literák Luboš 312
3. Modritzer Miloslav 307
4. Ludvík Bohumil 298

5. Maršík Martin 268
6. Petrovský Mario 236
7. Říha Ivan 171
8. Bečka Jiří 169
9. Pick Petr 151
10. Dohnálek Jaromír 110

Hráčky:
1. Maršíková Helena 308
2. Petrovská Alena 288
3. Tomčíková Zdena 268
4. Gucklerová Kateřina 194
5. Sochorová Jiřina 143
6. Roninová Renáta 109
7. Picková Helena 106
8. Štafl ová Jana 96
9. Pardubová Marta 94
10. Vondráčková Blanka 86

Nejlepší hráči týdne

V hotelu Starý Mlýn jsem se hned do-
mluvila i na příští velikonoční týden 
v termínu od 4. do 11. dubna 2015.
Kompletní výsledky všech soutěží a fo-
tografi e jsou uvedené na internetu:
www.bridgecz.cz/Eva/rok14/v.htm

Nashledanou na příští Velikonoce opět 
v Rokytnici v hotelu Starý Mlýn.
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Tento turnaj si díky skvělé organiza-
ci především Keese Tammense získal 
v juniorském bridži veliký ohlas. Od 
počátku 90 let se turnaj hrál v s Herto-
genbosch a roku 2006 se přestěhoval do 
Amsterdamu. V původním dějišti jsem 
ještě jako junior hrál v roce 1995.

V pondělí začal hlavní týmový turnaj, 
17 kol po 10 rozdáních základní části, 
hráno švýcarským způsobem. Dále pak 
semifi nále a fi nále, když zbytek hracího 
pole se rozdělil do skupin po čtyřech, 
kde se hrálo o konečné umístění.

Zisk 17 IMP přinesla následující partie 
třetího kola ze zápasu proti silnému do-
mácímu týmu White.

Rozdání 26. Rozdával E, oba v druhé.

V otevřené místnosti probíhala dražba 
v juniorském stylu.

Západ Sever Východ Jih
Melčák Groot Řehořek Bakker
4♠ pas
pas kontra pas 5♥
pas pas 5♠ pas
pas kontra pas…

Bojovný Filip si vysloužil kontra a zá-
vazek splnil. Na druhém stole uhrála 
Lucka s dopomocí soupeřů 5♥ a velký 
zisk byl na světě. S celkovým skóre 
33:17 jsme zvítězili 15:5.

Rozdání 22. Rozdával E, EW v druhé.

V otevřené místnosti dražba probíhala
Západ Sever Východ Jih
Lam Vojtík Spencer Kolek
  1♦ kontra
rekontra 2 BT * pas 3♣
pas pas 3♠ pas
4♠ pas pas kontra
pas…
*5+5 ♣+♥

Juniorský Whi-
te House 2014
Zdeněk Frabša

♠3
♥AK3
♦J10842
♣AQ53

♠J8
♥QJ107642
♦96
♣K7

♠AQ1096542
♥8
♦KQ7
♣8

♠K7
♥95
♦A53
♣J109642

♠5
♥KJ743
♦73
♣J7642

♠AQ104
♥862
♦K86
♣KQ3

♠KJ87
♥A10
♦A10954
♣109

♠9632
♥Q95
♦QJ2
♣A85
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Juniorská agresivita v dražbách nezná 
mezí, a toto předvedli Angličané v de-
vátém kole. Trochu přestřelili a naši 
porazili závazek za 800. Nevím, jak 
probíhala dražba v zavřené, ale Lucka 
s Michalem přinesli 300 za 5♣xN -2 
a zisk 15 IMP. Celkově jsme vyhráli 
18:2.

Český tým byl při chuti

Naším soupeřem v poslední den byla 
i Čína, která vyslala do Holandska dva 
dětské týmy. Úmyslně píši dětské, pro-
tože chlapcům, kteří proti nám hráli, 
bylo oběma 12 let a zbytek čínské vý-
pravy nebyl o mnoho starší. Naprosto 
šokovaný jsem sledoval jejich strojovou 
dražbu a intuitivní sehrávku. Ti rozhod-
ně nevypadali na začátečníky. Proto 
jsem se po skončení zápasu jednoho 
z nich ptal, jak dlouho hraje, plynulou 
angličtinou odpověděl, že 6 let! Ano asi 
nás všechny časem převálcují, a nejen 
v bridži, ale stejně mi těch dětí bylo 
líto, místo bezstarostného dětství znají 
jen nesmyslný dril. Zápas jsme vyhráli 
12:8.
 

Mladí Číňané

V posledním utkání základní části jsme 
naskočili do vugraphu proti Polsku U20. 
Remízové utkání (15-15) nás v kvalifi -
kaci zařadilo na pěkné 10. místo a do 
skupiny bojující o 9. místo společně 
s týmy Švédska, Anglie a Polska U25.

Myslím, že za fi nální 11. místo se naše 
dorostenecká reprezentace nemusí sty-
dět, zvláště když bojovala i s juniory do 
25 let. Celkem se zúčastnilo 26 družstev 
ze 17 evropských zemí, jeden japonský 
a dva čínské týmy. Zvítězili Norové 
před Německem a Izraelem.

Díky Milanovi Macurovi jsem se po 
delší době mohl podívat na juniorský 
turnaj a musím uznat, že se mi styl na-
šich dorostenců líbí. Za jejich úspěchy 
bezesporu stojí i jejich kapitán Michal 
Kopecký a kouč Vláďa Machát, kte-
ří jim poskytli potřebné „know-how“, 
které společně s jejich schopnostmi 
a elánem budou příslibem pro český 
bridž do budoucnosti.
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Jednou z bridžových soutěží, která 
v posledních letech rychle nabývala 
na významu, je moskevský Slava Cup. 
Nemá nic společného s v Čechách 
také velmi známým polským turnajem 
podobného jména, ale je pořádán na po-
čest ruského hráče Slavy Grinyuka.

Letos se jej zúčastnily silné týmy z Mo-
naka, Holandska, Izraele, Bulharska 
a dalších bridžových zemí. Obří obrat 
měli ve svých rukách hráči v zápase 
Holandsko – Zaleski.

Rozdání 36. Oba v druhé.

Otevřená:
Západ Sever Východ Jih
Cronier Drijver Zaleski Brink
1♣ pas 1♥ 2♦
kontra * 3♦ kontra pas
3♠ pas 3 BT pas
pas kontra rekontra pas…

* Kontra ukazovalo třílistou podporu.

Pokud by Jih vynesl srdce, odehraje 
obrana prvních 7 zdvihů. To by bylo za 
tři pády s rekontrem v druhé hře +1600. 
Jih ale vynesl malé káro, což přineslo 
10 zdvihů pro hlavního hráče a tedy 
1400 pro obránce. Swing 3000 bodů!

Zavřená:
Západ Sever Východ Jih
Lankveld Lanzaroti Van de Bos Mano
1♣ pas 1♥ pas
1♠ pas 2♦* kontra
2♥ pas 4♥ pas…

* Čtvrtá barva – dotaz na zádrž.

V zavřené skončila dražba v běžnějších 
4♥. Jih vynesl ♠J, kterého vzal hlavní 
hráč na stole a zaimpasoval trumfy. Jih 
vzal dámou a zahrál svůj singl tref. Když 
se pak jeho partner dostal do zdvihu na 
trumfové eso, mohl závazek snadno po-
razit posláním trefového snapu. Místo 
toho však Lanzaroti pokračoval kárem 
a partii zadal. Hlavní hráč se tak radoval 
ze zisku +620 a musel dost nepříjem-
ně zaskočen, když při sčítání výsledků 
zjistil, že na rozdání tratí 13 IMP.
I přes tuto ztrátu však Holandsko po-
stoupilo do fi nále a nakonec celý turnaj 
vyhrálo, když ve fi nále porazilo další 
silný mezinárodní tým Auken. Složení 
vítězů: van de Bos, Drijver, Drenkelford, 
Brink, van Lankveld. V mistrovském 
párovém turnaji pak zvítězili Karlis Ru-
bis – Dimitrij Prochorov.

Slava Cup
Tomáš Fořt

♠8754
♥A2
♦Q107
♣9873

♠J106
♥Q86
♦AJ9653
♣10

♠Q2
♥K9543
♦K82
♣KQ2

♠AK93
♥J107
♦4
♣AJ654
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17. května se tentokrát v Nahořanech 
u Nového Města nad Metují odehrála 
za účasti 26 dvojic Velká cena Metuje. 
Doby těsně po roce 2000, kdy se hlavní-
ho turnaje zúčastňovalo kolem 70 párů, 
jsou již dávno pryč a v posledních le-
tech se drží víceméně stabilní účast.

Párový turnaj:
  1. Bahníková – Svoboda 59.8 %
  2. Kálalová – Kálal 58.5 %
  3. Hoderová – Šlemr 58.3 %
  4. Bahník O. – Bahník P.  57.0 %
  5. Králík J. – Žylka 55.8 %
  6. Erdeová – Mašek 55.5 %
  7. Kopecký M. – Melčák 55.4 %
  8. Martynek ml. – Pulkrab 54.7 %
  9. Svobodová – Erde 54.3 %
10. Vajdová – Vozábal 53.3 %

Turnaje družstev se zúčastnilo 10 týmů:
  1. Bahníci 117.86

 Bahníková, Svoboda, Bahník P., 
Bahník O.

  2. Dahlia 82.48
 Laštovička, Schulzová, Böhmová, 

Molák
  3. P.S. 79.92

 Hoderová, Šlemr, Martynek ml., Pulkrab

Jeden z posledních turnajů seriálu Vel-
kých cen se konal poslední květnový den 
ve Voletinách u Trutnova. Účast se rok 
od roku zvyšuje, takže letos přišlo 34 
dvojic, tedy opět více než vloni. Orga-
nizátoři vše pečlivě zařídili, takže oběd 
byl velmi chutný a další občerstvení 
bylo také na vysoké úrovni. Zvláště bych 
chtěl vzpomenout švestkové a borůvko-
vé koláče. Na úvod promluvil starosta 
Trutnova a přivítal všechny účastníky, 
jak z Čech, tak i z USA a Polska.
Turnaj bez zádrhelů řídil Zděněk Frab-
ša a pořadatelé připravili pro účastníky 
mnoho cen. Kromě cen pro pět prvních 
účastníku to byly i speciální ceny (míst-
ní pivo nebo věnec buřtů) pro raketu, 
mixy, juniory a další. Místní sponzor 
přidal i fi nanční ceny pro pár nejblíže 
50% a pro nejlepší Východočechy.

Pořadí na prvních místech:
  1.   Erdeová – Svoboda 61,8 %
  2.   Bahník M. – Bahník P. 58,7 %
  3.   Martynková – Pulkrab 57,6 %
  4.   Erde – Nulíček 57,2 %
  5.   Mašek – Spálovský 56,6 %
  6.   Urbanczik – Brilski 56,5 %
  7.   Vágner – Horáček 56,4 %
  8.   Ertner – Škalda 56,1 %
  9.   Stayman – Kopecký 55,3 %
10.= Šklíba – Hozda 53,9 %
10.= Ertnerová – Fořt 53,9 %

Velká cena 
Metuje
Tomáš Fořt

Velká cena 
Sněžka
Tomáš Fořt
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Už posedmé se letos konal ve Slavoni-
cích velký mezinárodní turnaj za účasti 
23 týmů. Kromě tradičních silných čes-
kých, maďarských a rakouských týmů 
přijeli letos i Holanďané, Lucemburča-
né, Poláci a Rusové.

Zvítězil maďarsko-český tým 1. Lajapa-
gy: Hoderová, Bódis, Pulkrab, Szilágyi, 
Šlemr. Na druhém a třetím místě se již 
umístila zcela česká družstva. 2. Bah-
níci: Bahníková, P. Bahník, O. Bahník, 
Pavlík. 3. Zia už asi nepřijede: Fořtová, 
Fořt, Holý, Nulíček.

Slavonice jsou hezké městečko s nád-
herným náměstím a s hezkým okolím. 
Na turnaji se hraje dobrý bridž a hlav-
ně jsme opět získali malované hrnečky. 
Eva si do svého hned ráno uvařila kafe.

A ještě jedna divočina. Soupeři zahájí 
silné 2♣ a odpoví 2♦. Dal jsem výno-
sové kontra s: ♠9852 ♥K63 ♦KJ854 ♣J 
a k mé hrůze si soupeři dali rekontra. 
Naštěstí nakonec dvakrát spadli.

Bridžový svět má další aféru. Seniorští 
mistři světa z Bali, známí němečtí hrá-
či Michael Elinescu (61 let) a Entscho 
Wladowov (71 let) podle disciplinární 
komise WBF porušili článek 73b Pra-
videl a byla jim dokázána nedovolená 
komunikace mezi partnery.
Video záznamy prokázaly, že počet 
zakašlání se až příliš přesně shodoval 
s krátkostmi v jejich listech a dávali si 
tak informace o své kartě. To jim po-
skytlo významnou výhodu při licitaci, 
prvním výnosu i při obraně. Obvinění, 
stejně jako kdysi v Buenos Aires pro-
ti anglické dvojici Reese - Shapiro, 
vznesli američtí hráči.

Rozhodnutí, bez přítomnosti obvině-
ných, bylo rychlé a tvrdé. Hráči dostali 
doživotní zákaz hraní spolu na soutě-
žích WBF a desetiletý zákaz hraní na 
soutěžích WBF i jednotlivě.
Dále byly celému německému týmu 
odebrány zlaté medaile z mistrovství 
světa, i když komise jasně potvrdila, 
že o čisté hře ostatních hráčů týmu ne-
jsou žádné pochybnosti a že o signálech 
obviněné dvojice nevěděli. Nastává 
ale problém, kdo tyto medaile získá. 
Vzhledem ke K.O. systému na ně vzná-
ší nárok nejen poražený fi nalista, ale 
i většina dalších družstev poražených 
Německem v závěrečné části K.O.

Slavonice 2014
Tomáš Fořt

Kašlající    
doktoři
Tomáš Fořt
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Již podruhé se v Monte Carlu konal 
proslulý turnaj Cavendish. Oproti před-
cházejícímu roku se rozšířil o další 
soutěže a jejich varianty. K týmům a pá-
rům jen pro zvané přibyla ženská soutěž 
a konaly se i další otevřené soutěže, 
pořádané před hlavními. Organizátoři 
správně předpokládají, že hráči zůsta-
nou ještě pár dní, podívají se na světové 
špičky a něco i utratí v kasinu.
Hlavní týmy se trochu překvapivě staly 
kořistí Irů, jejichž forma v posledních 
letech zraje jako víno (možná spíš jako 
whiskey). Za vítěze hráli: Hanlon, MC 
Gann, Garvey, Carroll, Moran, Boland. 
Do fi nále se nakonec z 24 pozvaných 
družstev nedostal ani jeden z favori-
tů jako Welland, Lavazza, Monako Z, 
nebo třeba Ziovi All-stars.
Počet pozvaných párů do hlavního IMP 
turnaje rozšířili pořadatelé na 76, z toho 
16 ženských a 60 open. Do fi nále A je 
jich nakonec dostalo 12 a na čele skon-
čili:

1. Nanev – Gunev BUL +283
2. Martens – Filipowicz POL +212
3. Helgemo - Helness MON +179
4. Kwiecien – Pszczola POL +162
5. Buras – Narkiewicz POL +160
6. Gawel – Jagniewski POL +58
7. Fantoni – Nunes MON +5
8. Gromov – Dubinin RUS -2

Tento turnaj předcházela velice zají-
mavá akce a to aukce párů, kdy její 
účastníci mohli na jednotlivé páry při-
hazovat a za to získali právo na jejich 
výhru. Kdysi jsem byl účastníkem ta-
kové aukce na londýnském předchůdci 
tohoto turnaje, kdy měli zřejmě po-
řadatelé zájem osvěžit turnaj i dvěma 
dvojicemi z východních zemí v té době 
nově zařazených do Evropy. Ta dru-
há dvojice byla z Maďarska. Ani jedni 
jsme neudělali díru do světa, ale bylo 
příjemné vidět, když na náš pár přiha-
zoval například Zia. Nakonec si právo 
na naši potenciální výhru zajistil jeden 
Skot, který zřejmě trpce litoval, že se 
nedržel dlouholeté národní moudrosti.
V Monaku se dražilo za slušné sumy. 
Celková částka, za kterou byly dvojice 
vydražené, byla 805 500 € (v době psaní 
tohoto článku zhruba 22 milionů Kč).
Zde jsou ceny nejvýše vydražených 
dvojic.
Fantoni – Nunes 57 000 €
Helgemo – Helness 52 000 €
Levin – Weinstein 47 000 €
Fredin – Fallenius 34 000 €
Grue – Moss 34 000 €
Buras – Narkiewicz 31 000 €

Cavendish 
2013 Monako
Tomáš Fořt
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Kalita – Nowosadzki 27 000 €
Upmark – Nyström 26 000 €
Mahmood – Jansma 25 000 €

Na naše poměry tedy nejvýše vydraže-
ná dvojice za přes 1,5 milionu Kč. Ne 
všechny páry však svým investorům 
přinesly zisk. Naopak bulharští vítězo-
vé stáli v aukci jen 14 000 € a přinesli 
vydražiteli 185 000 €. To je zisk přes 
4,5 milionu Kč. Mimochodem podob-
ná první cena byla i v roce 1998, kdy 
jsem se turnaje zúčastnil. Podobně na 
tom byla i druhá dvojice Martens – 
Filipowicz, který byla vydražena za 
10 000 € a získala 110 000 €. Za třetí 
dvojici Helgemo – Helness, jejíž úspěch 
se předpokládal, vydělal však vydraži-
tel již „jen“ 20 000 €.
Oba v druhé.

Západ Sever Východ Jih
 Helness  Helgemo
   1♣
2♠ 3♠ pas 3 BT
pas 4♣ pas 4♥
pas 4♠ pas 5♦
pas 6♣ pas…

Toto je poslední rozdání turnaje, které 
posunulo tuto dvojici na třetí místo.
Sever použil forcing 3♠ a Jih ukázal 
pikovou zádrž. Sever pak hláškou 4♣ 
řekl, že se budou snažit o slem a násle-
dovala série cue-bidů. 4♠ byl v systému 
této dvojice Blackwood.
Výnos ♦6 vzal Helgemo na stole. Zdá 
se, že není možné se zbavit ztrátového 
piku a tak vše závisí na uhodnutí trum-
fové dámy. Helgemo jistě zná pravidlo 
„devět nikdy“, ale v tak důležité soutěži 
není špatné se poohlédnout po dalším 
zvýšení šancí. Zvláště, když po zásahu 
blokem je pravděpodobnější, že piky 
jsou 3-1. Odehrál proto jen ♣A, pak 
♥A a ♦K a vrátil se do ruky károvým 
snapem. Nyní zahrál ♥10, a přebil jí na 
stole. Pak teprve zahrál trefový impas. 
Kdyby seděl, má již splněno. Kdyby ne, 
jako ve skutečnosti, Západ musí vrátit 
pik od krále.
A protože žádný další pár slem nedražil, 
poskočil monacký (dříve norský) pár až 
na medailové umístění.

A ještě klasický výnos, který potěší ka-
ždého ortodoxního bridžistu. Antonio 
Sementa byl na výnosu po dražbě.

Západ Sever Východ Jih
Duboin Lindqvist Sementa Brogeland
   1♠
pas 1 BT pas 2 BT*
pas 3♠ pas 3 BT
pas pas pas

*2 BT byl překvapivě game forcing.

♠Q872
♥A
♦AK2
♣A10763

♠A106
♥KQ103
♦53
♣KJ54

♠-
♥J98652
♦QJ1097
♣82

♠KJ9543
♥74
♦864
♣Q9
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Sementova karta byla:

♠Q6 ♥7642 ♦J9 ♣AKQ53

Co vynesete vy?
Sementa vynesl ♣5, klasickou čtvr-
tou shora. A protože jeho partner měl 
J97, porazil závazek. Zde mohl vynést 
i velkou, ale dodržovat dohody utužuje 
bridžové partnerství. A navíc by porazil 
závazek, i kdyby partner měl jen Jx.

A ještě jedno zajímavé rozdání z druhé 
sekce fi nále. Partner zahájí 3♣ a soupeř 
zasáhne 3♥. Jste na řadě a máte zdánlivě 
nezajímavý list:

♠10632 ♥64 ♦862 ♣8764

Co zadražíte?
Polský hráč Marek Wojcicki zkusil 3♠, 
což vedlo k závazku 6♠ kontra -12, což 
byla čistá nula.
Další polský hráč Chmurski dal kontra, 
které oběhlo, a soupeři splnili 13 zdvihů 
za 930, to ale bylo proti 1510 za velký 
slem málo a nestačilo ani na 1010 za 
malý slem s nadzdvihem.

NEC CUP
Vítězem známého jokohamského tur-
naje NEC CUP se stal rusko-dánský 
tým Gromov – Dubinin, Krasnosselsky 
– Gladysch, Brink – Drijver, který ve 
fi nále porazil Angličany. Žádný z pět-
advaceti domácích týmů, které se 
prestižního turnaje zúčastnili tak neu-
spěl.

Německý Open tým pro ME 2014
Do německého open týmu pro Opatii 
se po delší době vrací Sabine Auken, 
mající trvalé bydliště v Dánsku. Tento-
krát již ne se svou tradiční partnerkou 
Danielou von Armin, ale se svým sou-
časným nejen bridžovým partnerem 
Royem Wellandem. Ten je sice půvo-
dem z USA, ale nyní bydlí v Německu. 
V týmu budou dále hrát Smirnov – Pie-
karek a Rohowsky – Fritsche.

Stanovisko výběrčích daní
Výběrčí daní Jejího britského veličen-
stva označili bridž jen za hru a ne sport, 
čímž se značně odchýlili od stanoviska 
Mezinárodního olympijského výboru. 
Ale jejich pohled je pochopitelný a ne-
liší se zřejmě od pohledu fi nančních 
úřadů v jiných zemích. Pokud by totiž 
označili bridž za sport, byla by anglic-
ká bridžová unie osvobozená od placení 
daní.

Krátce
Tomáš Fořt
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Mistrovství světa 2015
IIndie je již defi nitivně určená za mís-
to konání Bermuda Bowl 2015. Ale 
nebude se konat v původně ohlášené 
provincii Goa. Proběhne od 26.9.2015 
do 10.10.2015 v hotelu ITC Grand 
Chola v pátém největším městě Indie 4 
milionovém Chennai, u nás zřejmě zná-
mějším pod původním jménem Madrás.

Kdo si myslí, že na tom, z které stra-
ny se do partie vynáší, příliš nezáleží, 
měl by se podívat na následující rozdání 
z kvalifi kace amerického turnaje týmů 
Reisinger.

Závazek je 6♠. Pokud jej hraje Západ, 
Sever jej porazí výnosem libovolné 
karty. Pokud je ale hlavním hráčem Vý-
chod, nemůže jej Jih porazit žádným 
výnosem.

• Jedna známá česká hráčka odmítala 
hrát se začátečníky a říkala: „Hrát se 
špatným hráčem je jako spát se špat-
ným milencem.“

• Když jsem vyučovala impasy a ex-
pasy, měli žáci zahrát malou kartu 
k ♠KJ na stole. Někteří pokládali J, 
jiní K a vysvětlovali, že spoléhají na 
to, že před fi gurami sedí dáma nebo 
eso. Jedna hráčka zahrála krále ze sto-
lu. „Na co spoléháte?“ zeptala jsem se 
ji. „Na to, že soupeři udělají chybu,“ 
odpověděla.

• Na jednom turnaji v kurzu jsem omy-
lem namíchala Severu 20 karet a Jihu 
jen 6. Oba byli ale spokojení se silou 
listu. Sever si připočítal body za délky 
a Jih za krátkosti.

• „Měli jsme licitační nedorozumění. 
Partner se mylně domníval, že vím, 
co licituji.“

• Jednou jsem se pokoušela trochu 
zrychlit hru své velmi pomalé žákyni. 
„Promiňte, ale neumím současně hrát 
bridž i přemýšlet,“ vysvětlila mi.

• Když jsem jednou partnerovi vyčí-
tala špatnou dražbu, odpověděl mi: 
„Alespoň se naučíš plnit nesplnitelné 
závazky.“

• „Učte se na chybách ostatních. Sami 
je všechny nestihnete udělat.“

Kdo vynáší?
Tomáš Fořt

♠-
♥10
♦K109876543
♣942

♠K96
♥KJ9654
♦-
♣J873

♠AQJ72
♥AQ7
♦QJ2
♣K10

♠108543
♥832
♦A
♣AQ65 

Odposlechnuto
Eva Fořtová



Nový kurz pro začátečníky začne 8. 10. 2014 v 19 hodin

♠ Hrajete rádi karty? Baví Vás mariáš, whist, žolíky, kanasta nebo jiné karetní 
hry? Bridž patří mezi nejoblíbenější karetní hry, hrají ho spousty lidí na celém svě-
tě. Pokud bridž dosud neznáte, zkuste to, určitě Vás bude bavit, užijete si u něho 
spoustu zábavy a poznáte nové přátele. Nebojte se to zkusit, i když jste bridž nikdy 
nehráli a vůbec nevíte, o co jde, právě pro takové je tento kurz určen. První hodina 
je nezávazně zdarma, pokud ještě nevíte, do čeho jdete. Kdo přijde na další hodinu, 
platí už kurzovné, cena kurzu je 1.950 Kč. Lekcí je celkem 10 (vždy ve středu ve-
čer) 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 tento rok.
♥ Hrajeme v krásných prostorách 
bridžového klubu v centru Prahy. 
Po skončení kurzu máme soutěže 
pro úplné začátečníky, zdokonalo-
vací dopolední lekce, můžete hrát 
spoustu různých soutěží nebo 
s námi jezdit na společné dovolené.
♦ Ještě váháte? Přijďte se nezávaz-
ně podívat.

Zdokonalovací kurz v bridžovém klubu
od 6. 10. 2014 v 10 hodin v Italské

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

♦ 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.

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



Silvestrovský týden u Orlické přehrady
27. 12. 2014 – 2. 1. 2015 v našem oblíbené hotelu Vltava

začátek pobytu 27. 12. večeří, konec pobytu 2. 1. snídaní

Silvestrovské bridžové menu:
♠ tříkolový hlavní párový turnaj, kvalifi kace počítaná jako Barometr
♥ každý den dopoledne – populární jackpotové turnaje
♦ sváteční novoroční turnaj
♣ individuál
♠ odpolední zdokonalovací lekce (hraní s následným rozborem)
♥ celý týden budeme hrát o body a soutěžit o nejlepšího hráče a hráčku týdne

Ubytování je zajištěno v dvou až třílůžkových pokojích s příslušenstvím.
V hotelu je výtah a wifi  připojení, sauna a fi tness.

Cena: 4.900 Kč s plnou penzí nebo 4.650 Kč s polopenzí.

♦ Cena obsahuje: ubytování s plnou nebo poloviční penzí, příplatek za silves-
trovský večer s druhou večeří – rautem, půlnoční přípitek. Stravování: snídaně 
bufetová, oběd – polévka, výběr ze tří hotových jídel (jedno je ve fi t-stylu) + mouč-
ník, večeře – salát a výběr ze dvou jídel, večerní snack – pomazánka.
♣ Prosím o závazné přihlášky a zaplacení zálohy 1.000 Kč současně s přihláškou, 
doplatek celé částky do 15. listopadu – na číslo účtu 126279051/0300. Buď převo-
dem, nebo možno vložit bez poplatku na kterékoliv poště. 
♠ Pejsci jsou povoleni, podmínkou je přivezení vlastního pelíšku. Poplatek za pej-
ska je 50 Kč za den (platíte na místě v hotovosti na recepci).
♥ Příplatek za samostatný pokoj, obsazený jen jednou osobou je 250 Kč za den.

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