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Uběhlo nám 10 roků našich společných 
výjezdů, na které máme krásné vzpo-
mínky. Tato setkání se nekonala jen 
u zelených stolů, ale při té příležitosti 
jsme poznali několik zajímavých de-
stinací naší vlasti. Bylo nám společně 
dobře a věřím, že tomu tak bude i v bu-
doucnu. Bridž není jen hra, ale také 
gymnastika pro mozek a lék na každou 
ránu. Téměř vždy dokáže ulehčit těžké 
životní chvíle.

Naše výjezdy tvoří „stálice“, někdy za-
vítají nové páry vyšší bridžové katego-
rie, které jsou v naší společnosti vítáni. 
Začínající hráči mají možnost se s nimi 
setkat u zeleného stolu a tím zvýšit svo-
je ambice. Těšíme se, že i v budoucnu 
nás navštíví dobří hráči, které rádi při-
jmeme do naší velké rodiny.

Také bych ráda připomněla, že tím-
to číslem se k Vám dostává již desátý 
„náš“ časopis, o jehož náplň se perfekt-
ně stará „náš“ Tomáš. Neustále však po-
strádáme reakce, připomínky, bridžové 
zážitky a dotazy, co by Vás zajímalo 
o bridži. Tak máte slovo ČTENÁŘI!!!

Čekáme.

Na shledanou v Rokytnici

Náš bridžový ko-
lega a spoluhráč 
Gerhart Bubník 
vstoupil do práv-
nické síně slávy 
a stal se právní-
kem roku 2015. 
Kromě Univerzity 
Karlovy studo-

val práva i na Harvardu a dnes pracuje 
v kanceláři Bubník Myslil & Partners. 
V minulosti reprezentoval Česko-
slovensko v krasobruslení a proto je 
i v současnosti jeho specializací kro-
mě mezinárodního obchodního práva 
i sportovní právo.

Bridžový turnaj v Zakopaném měl vel-
mi dobrou mezinárodní pověst a tak se 
skupina asi 15 našich bridžistů rozhodla 
zkusit tam své umění či štěstí.
První dobrodružství nás čekalo už na 
hraničním přechodu. Za účelem sníže-
ní nákladů zájezdu jsme vezli ve dvou 
baťůžkách kontraband, převážně čes-
kou bižuterii. Čekali jsme ve frontě 
před celnicí, vedle plotu, na jehož dru-
hé straně vycházeli odbavení. Ti nám

Prolog
Alena Petrovská

Začátky
Miloš Polák

Marina Royal Palace *****

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Právník roku
Tomáš Fořt

Za koupáním na
do Bulharska

All inclusive HotelAll inclusive Hotel
Marina Royal Palace*****Marina Royal Palace*****

Moderní hotel v rekreačním 
areálu klubového typu Duni 
Royal Resort. Centrum letovis-
ka Slunečné pobřeží cca 8 km. 
Letiště Burgas cca 55 km.
Pláž s jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře cca 
100 m. Přístupná po mírných 
schodech. Lehátka a sluneční-
ky na pláži zdarma.
Program all inclusive zahrnuje 
plnou penzi a lehké občerstve-
ní, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby během 
dne. Odpolední káva, čaj a ko-
láče. Půlnoční občerstvení.

Termíny a cena:
8. - 15.6.2016 Do 15.2. Po 15.2.

S výhledem na moře 17.684 Kč 18.223 Kč
S výhledem na bazén 17.191 Kč Vyprodáno

Volitelné příplatky:
Pojištění ERV – dospělý do 70 let 460 Kč

Pojištění ERV – dítě 230 Kč
Pojištění ERV – dospělý nad 70 let 736 Kč

310 pokojů s výtahy. Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, a-la-carte restaurace, obchody. Ve 
venkovním areálu bazén s opalovací terasou 
a barem u bazénu. Lehátka, slunečníky a osušky 
u bazénu zdarma. Dvoulůžkové pokoje s malou 
chladničkou, trezory k pronajmutí, kabelovou 
TV, vanou, WC, fénem, balkon s výhledem na 
bazén nebo na moře.

Zájezd objednávám u CK Neckermann.
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Pěkným zahráním se blýskl libanonský 
hráč Eidi v Cavendish v zápase proti 
holandským internacionálům.

Západ Sever Východ Jih           
Brink Eidi Drijver Vroustis
2BT pas 3BT pas…

Sever vynesl pik, který hlavní hráč vzal 
devítkou. Pak zahrál srdce do dámy. 
Následovaly eso a dáma trefová, kterou 
Sever propustil. Hlavní hráč ale přešel 
na stůl dalším pikem a vypracoval tref. 
Nyní je Sever ve zdvihu na ♣K a situ-
ace vypadá beznadějně. Hlavní hráč 
má čtyři pikové, tři trefové a získal již 
jeden srdcový zdvih. Musí sice správně 
zacházet s přechody, ale na stůl má pi-
kový vstup a do ruky pak jak kárový, 
tak srdcový přechod. Eidi ale našel ele-
gantní zahrání. Vynesl ♦J! Hlavní hráč 
vzal dámou, přešel na stůl pikem, ode-

hrál vysoký tref a zahrál další srdce. Jih 
vskočil esem a zahrál malé káro. Brink 
dlouho přemýšlel, ale nakonec přiro-
zeně položil krále. Obrana vzala esem 
a stáhla ještě další dva kárové zdvihy.
Zajímavé je, že toto rozdání se i přes ví-
tězství jeho týmu do denního bulletinu 
nedostalo, kdežto rozdání, ve kterém 
Eidi spadl za 1400, do něj redaktoři za-
řadili s chutí.

V I. celostátní lize se po základní části 
ustálilo pořadí:

  1. P.S. 113.84
  2. Jas 112.22
  3. Star 97.34
  4. Acol 95.63
  5. Dorost Havířov 90.10
  6. ó Leitermann 88.28
  7. Scarecrow 87.85
  8. Triga 74.46
  9. Trumf 70.94
10. Black Cats 67.14

Do fi nálové části postoupili první čtyři 
týmy P.S., Jas, Star a Acol. Naopak jistě 
sestupují Black Cats. Triga s Trumfem 
bojovali o udržení bojovat v baráži se 
dvěma pardubickými družstvy Labe 
a Pernštejn, která si baráž zajistila 
umístěním v II. lize. Vítězné Calimero 
postupuje přímo.

signalizovali, že kontrola je neobyčejně 
důkladná. Lehčí baťůžek se nám po-
dařilo přehodit přes plot. S tím větším 
jsme s nervy v kýblu vešli do odbavová-
ní. Polský důstojník brzy vytáhl pytlík 
s bižuterií a vysypal ho na stůl. Chvíli 
se v tom hrabal. Pak oddělil asi čtvr-
tinu a zbytek vrátil do pytlíku. „OK?“ 
Sa mozřejmě, to bylo OK. A tak jsme 
pokračovali s odlehčeným baťohem.
Péťa Jireš, Batík (Pražák) a já jsme toho 
v Zakopaném příliš nenahráli. Užívali 
jsme si fantastického lyžování. Ráno 
lanovkou nahoru a odpoledne pod ve-
dením polského bridžisty, který byl 
členem polské lyžařské reprezentace, 
několikahodinový sjezd dolů.
Ostatní členové výpravy si jeden den 
udělali výlet na trh do nedaleké vesni-
ce. Tam se vyznamenal Miloš Čenský, 
co by mistr ve smlouvání. Zájem byl 
především o krásné ručně pletené svet-
říčky. Miloš dokázal usmlouvat svetr na 
méně než polovinu. Když se ale zpát-
ky na ubytovně chtěl pochlubit svým 
úlovkem, zjistil, že část svetru včetně 
rukávu chybí. Péťa poznamenal, že to 
je jen fair, protože zaplatil jen poloviční 
cenu.
Bridžově jsme uspěli poslední den 
v board -a-match soutěži. V sestavě 
Pražák -Skála, Eretová -Polák jsme se 
dělili o první místo s Maďarským ná-
rodním teamem. Batík strávil část noci 
kontrolou výsledků a našel chybu v náš 
prospěch. Ještě v noci jsme podali pro-
test. S omluvou nám bylo sděleno, že 
obdržíme peněžitou první cenu, ale vý-

sledky prý byly už publikovány a tudíž 
se nebudou měnit.
Celá naše výprava byla ubytována 
v noclehárně, v jedné místnosti s pa-
landami. Různé osobní věci byly občas 
roztroušeny kolem dokola. Poslední den 
ráno, než jsme noclehárnu vyklidili, 
Miloš několikrát moudře nabádal, aby 
poslední odcházející zkontroloval, zda 
někdo něco nezapomněl. Stalo se ale, 
že to byl právě Miloš, kdo zapomněl na 
posteli drahou nylonovou košili, dárek 
z NSR. V mikrobusu, kterým jsme mí-
řili k našim hranicím, si to trochu pozdě 
uvědomil: „Kdo odcházel poslední 
z ubytovny?“ Přihlásil se Jelínek, toho 
času asistent na fakultě MatFyz. „Ne-
slyšel jsi, když jsem říkal, že poslední 
má všechno zkontrolovat?“ „Já jsem 
všechno zkontroloval,“ opáčil Jelínek. 
„A neviděl jsi bílou košili?“ ptal se Mi-
loš „Viděl. Ležela na tvé posteli.“ „Tak 
co se s ní stalo?“ „Nic. Ty jsi jenom 
říkal, že poslední má všechno zkontro-
lovat. Tak jsem to zkontroloval a košile 
tam byla“, bránil se Jelínek.

Miloš byl celý bez sebe, chrlil na Je-
línka všechna možná jména, zatím co 
mikrobus se otřásal smíchy. Mezitím 
jsme dojeli k hranicím a Miloš dostal 
spásný nápad. Načrtl na lístek svou 
adresu a telefonní číslo, zastavil sym-
patického polského mladíka mířícího 
opačným směrem, vše mu vysvětlil, dal 
mu 100 Kčs, požádal ho, aby košili vy-
zvedl a zaslal mu ji na dobírku. Věčný 
smolař tak přišel o dalších 100 korun.

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

Celostátní liga
Tomáš Fořt

♠10875
♥53
♦AJ4
♣K865

♠64
♥AJ109
♦10632
♣932

♠KJ9
♥742
♦987
♣J1074

♠AQ32
♥KQ86
♦KQ5
♣AQ
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  1. Callimero 126.18
  2. Labe 117.24
  3. Pernštejn 107.40
  4. Eso 86.33
  5. SUKL 85.08
  6. Chaos 83.44
  7. Koktejl Havířov 80.38
  8. Logik 78.51
  9. Infernetto 68.23
10. Honér Bratislava 65.21

Stejně tak poslední Honér Bratislava 
opouští již jistě II. ligu a Logic s Infer-
nettem o ni ještě bojovali s druhým 
a třetím družstvem z fi nále III. ligy:

  1. Teplice 56.08
  2. Krakonoš 52.90
  3. LGM 49.32
  4. Šest svištících svišťů 23.30
  5. Laurus GAM 18.40

Vítězem ligy se nakonec ve fi nále přímo 
přenášeném na BBO stali P.S. (Michal 
Zadražil, David Vozábal, Pavla Hode-
rová, Jan Martynek ml., Jakub Šlemr, 
Petr Pulkrab), kteří ve fi nále porazili 
ACOL 113 : 86. Bronz patří Staru.

Vítězové celostátní ligy

Jak je v posledních letech zvykem, ba-
ráž rozhodla o tom, že v první lize se 
udržely oba prvoligové týmy Trumf 
a Triga. A stejně tak se v druhé lize 
zachránila obě minulá druholigová 
družstva Logik a Infernetto.

V rozdání 20 z 9. kola základní skupi-
ny, až na jednoho všichni hlavní hráči 
nesplnili. Sehrával jsem 3BT a připojil 
jsem se do velké skupiny padajících, ale 
minul jsem elegantní přídavnou šanci.

Sever vynesl ♠2, čtvrtou shora, kterou 
Jih vzal esem a vrátil ♠3. Vše ukazu-
je, že piky jsou 4-4. Pokud do druhého 
piku automaticky položíme devítku, 
zabráníme tím sice pikovému pokračo-
vání, ale vlastně sami donutíme soupeře 
zničit nám životně důležité přechody.

Správné řešení je obětovat pikový zdvih 
a vzít králem, na kterého zahodíme ze 
stolu překážející ♥A. Pak vypracujeme 
srdce. Sever nyní odehraje své dva piky, 
a musí přijít na trefové pokračování. Po-
kud se tak nestane, splníme.

Poslední Bermuda Bowl v Chennai 
v Indii provázelo mnoho kontroverzí.

Skandály, které propukly před Bermuda 
Bowl, nevznikly z ničeho nic. Již před 
několika lety australský internacionál 
a žurnalista Ron Klinger zaslal na WBF 
písemnou zprávu s popisy podezřelých 
aktivit, ale nikdo nereagoval. Podobně 
již v roce 2007 američan Alan Sontag 
předal informaci dokonce i s popisem 
metod podezřelé dvojice, ale ani tehdy 
se nic nedělo. Podobné zprávy poda-
li v posledních letech i Sabine Auken 
v Německu a Tom Hanlon v Irsku, ale 
opět bez odezvy.

Odstoupení týmů Izraele, Monaka 
a Německa pak vedlo k jejich náhra-
dě dalšími evropskými týmy v pořadí, 
Dánskem, Švédskem a Francií. Ale i jen 
náhrada polské dvojice Balicki – Zmu-
dzinski byla sporná, protože podezřelá 
dvojice se stejně jako v ostatných tý-
mech zúčastnila Mistrovství Evropy 
a tedy kvalifi kace na Bermuda Bowl. 
Navíc nově nominovaní Gawrys – Klu-
kowski ještě v době zahájení Bermuda 
Bowl neměli víza do Indie.
A problémy se nevyhnuly ani vlastní-
mu průběhu. Švédsko se kvalifi kovalo 
do KO fáze díky chybě ve skórování 
v zápase proti Kanadě a ve skutečnosti 

mělo postoupit Japonsko. Také Polsko 
porazilo v semifi nále Anglii po domně-
lé nedovolené informaci z dlouhého 
váhání.
A zde je to kritické rozdání 69 s 6 1/2 
minutovým váháním, při jehož vy-
hodnocení jako nepovolená informace 
a přidělením upraveného výsledku by 
postoupila Anglie.

Poláci proti 6♦ vynesli srdce a vzali si 
♥A. Forrester pak správně zahrál trefo-
vý impas, který dával největší šanci na 
splnění a spadl. V druhé místnosti také 
Poláci došli do 6♦.

Západ Sever Východ Jih
Klukowski Gold Gawrys Bakhshi
1♠ pas 2♦ pas
2BT pas 3♦ pas
3♠ pas 4♣ kontra
pas pas rekontra pas
4♦ pas 4BT pas
5♦ pas 6♦ pas…

Pas na kontra popíral kontrolu v trefech 
a rekontra ukazovalo kontrolu prvního

♠J1072
♥K97
♦J1095
♣K3

♠A543
♥652
♦Q
♣Q10975

♠Q
♥A
♦K876432
♣AJ64

♠K986
♥QJ10843
♦A
♣82

Rozdání z 
Bermuda Bowl
Tomáš Fořt

♠J8
♥A97653
♦105
♣865

♠9762
♥J108
♦942
♣K103

♠Q
♥Q2
♦KQJ863
♣AQ94

♠AK10543
♥K4
♦A7
♣J72
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kola. Předmětem sporu bylo více než 
6minutové váhání Klukowského před 
následující hláškou 4♦. Anglie poda-
la protest s odůvodněním, že dlouhé 
váhání je tou nedovolenou informací, 
která naznačuje přítomnost kritické 
srdcové kontroly, ale komise nakonec, 
po extrémně dlouhé době, ponechala 
výsledek v platnosti.
Při informaci, že trefový král nese-
dí, nebyl s vlastní sehrávkou žádný 
problém. Zůstala sice menší, ale vychá-
zejí šance na příznivou rozlohu trumfů 
a piků. Klukowski odblokoval pikovou 
dámu, odehrál dvě kola trumfů a za tři 
piky zahodil tři trefy. Protože měl Jih 
třetí trumf u delších piků, vše vyšlo, 
Poláci získali 16 IMP a nakonec vyhráli 
zápas o 2 IMP.

Dne 13. 2. se konal v BK Praha přebor 
republiky s IMP hodnocením.
 

  1. Erdeová Jana - Hnátová Daniela 98
  2. Martynek Jan - Šlemr Jakub 77
  3. Fořt Tomáš - Scháňka Martin 76
  4. Bouřa Patrik - Králík František 69
  5. Fořtová Eva - Literák Lubomír 57
  6. Hoderová Pavla - Pulkrab Petr 55
  7. Hruška František - Šklíba Milan 46
  8. Bahníková Eva - Bahník Petr 36
  9. Erde Alexander - Holý Jaroslav 32
10. Haman Aleš - Pivnička Jan 25

O přebor je mezi špičkovými hráči 
značný zájem a tak se letos podobně 
jako v posledních letech zúčastnilo 34 
dvojic. Soutěž se konala jako pětikolová 
vždy po deseti rozdáních v jednom kole 
s průběžným vyhodnocováním po ka-
ždém kole. Nejlepšími seniory se stali 
pardubičtí Hruška – Šklíba a nejlepším 
mixem Fořtová – Literák z BKP.

Nejlepší mix a 5. místo

Jako každoročně udělila mezinárodní 
bridžová novinářská asociace ceny za 
sehrávku, obranu a dražbu roku. Udělu-
je ještě další ceny a tak osobností roku 
byl zvolen Boye Brogeland a cenu za 
knihu roku získal Krysztof Martens za 
„Profesional Slam Bidding“.

Zajímavé je, že základ této knihy vzni-
kl z přednášek, které zhruba před 10 
lety prováděl Martens mimo jiné i pro 
českou reprezentaci.

A ještě zajímavější je, že cenu za nej-
lepší juniorské rozdání získalo rozdání 
hrané v Čechách na 15. mezinárodním 
Mistrovství české republiky školních 
a juniorských týmů a bylo sehráno proti 
českým dívkám.
Další zajímavostí je, že také rozdání 
nominovaná na druhé a třetí místo byly 
z téhož turnaje a až na dalších místech 
se umístila rozdání z juniorských ME 
a MS.

Angličany překvapila úroveň hry čes-
kých týmů a také to, že za den se hrálo 
až 96 rozdání.

Západ Sever Východ Jih
Norton  Illingworth            
 1♦ 2♣ pas
2♥ pas 5♦ pas
6♣ pas 6♦ pas
7♥ pas…

5♦ byl Exclusion Blackwood fi tující 
srdce a Sever ukázal dvě klíčové karty 
i srdcovou dámu. 6♦ pak byl dotaz na 
pomoc v trefech. Sever vynesl pik, ale 
se sehrávkou by nebyl problém ani po 
jiném výnosu.

Přebor repub-
liky IMP
Tomáš Fořt

Ceny roku 
IBPA
Tomáš Fořt

♠Q98
♥J7
♦KQ10975
♣K8

♠107654
♥3
♦J843
♣1052

♠KJ
♥A965
♦-
♣AQJ9764

♠A32
♥KQ10842
♦A62
♣3
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Soutěží se stále větší váhou a populari-
tou se stává Evropský pohár šampionů, 
ve kterém se utkávají vítězové národ-
ních soutěží družstev zemí, které se 
umístí na mistrovství Evropy na prvních 
deseti místech. Na dvanáct je doplní po-
slední vítěz a pořadatel. Koncem roku 
2015 se konala tato soutěž v noblesním 
staroanglickém hotelu Horwood House 
Hotel v Milton Keynes severovýchodně 
od Londýna.

I do průběhu této soutěže zasáhly skan-
dály s nedovolenými informacemi. 
Svou účast vzhledem k nim stáhly Iz-
rael, Monako, Polsko a Německo, které 
nahradily týmy z Itálie, Holandska, 
Turecka a Rumunska. Navíc Itálie jako 
minulý vítěz a domácí Anglie postavily 
ještě druhá družstva.

Systém hry je již také ustálený. Po jede-
nácti kolech kvalifi kace se pole rozdělí 
do skupin „A“, „B“ a „C“, které hrají 
systémem semifi nále a fi nále. Letos se 

vytvořila celkem jasná skupina pro fi -
nále „A“, která obsahovala Anglický 
tým EBU (na kterém toho však příliš 
anglického nebylo), Holandsko (s již 
vdanou Magdou Tichou) a oba italské 
týmy Angelini a Allegra.

Ve fi nále se nakonec utkala italská 
Allegra s nizozemským Onstein BC’t. 
Ještě po 15 z celkových 32 rozdání 
Holanďané vedli 38:29. Pak ale přišlo 
rozdání 16 a po něm fatální zlom v zá-
pase. Ve zbytku zápasu získali Italové 
85:3 a celkově vyhráli 114:41.

1. Allegra (ITA): Alejandro Bianchedi, 
Massimiliano di Franco, Giorgio Du-
boin, Agustin Madala, Dennis Bilde, 
Norbert Bocchi, Antonio Sementa

2. BC’t Onstein (NED): Berend van 
den Bos, Joris van Lankveld, Ricco van 
Prooijen, Richard Ritmeijer, Magdalé-
na Ticha, Louk Verhees

3. England (EBU): Boye Brogeland, 
Espen Lindqvist, Simon Gillis, Tom 
Hanlon, Zia Mahmood, Erik Sælen-
sminde
A zde je to kritické rozdání 16, ve kte-
rém se zápas zlomil.

Finále „A“ Allegra – Onctein BC’t

Západ Sever Východ Jih
Tichá Bocchi Ritmeijer Bilde
pas 1♥ pas 2♠
pas 2BT pas 3♦
pas 3♠ pas 4♣
pas 4♦ pas 4BT
pas 5♦ pas 6♣
pas 7♠ pas…

Italové dražili prostě. Po sfi tování piků 
nastoupily cue bidy a Blackwood. 6♣ 
byl obecný pokus o velký slem a Boc-
chi našel rezervu.

Velký slem v pikách má dost značné 
šance. Lze zahrát na rozpad kár 3-3, 
nebo se pokusit ještě snapnout čtvrté 
káro. Pro snapnutí čtvrtého kára však 
vzhledem k příliš malému druhému 
i třetímu trumfu na stole potřebujeme 
dost speciální dělení trumfů. Nebo 
pokud budou trumfy alespoň 3-1, lze 
vysnapovat třetího nebo i čtvrtého srd-
cové krále. Šance má také jednodu chý 

skvíz v červených barvách nebo pozič-
ní dvojitý s trefy na oba, srdci na Západ 
a káry na Východ. A také zřejmě stačí 
srdcový impas. Šancí je mnoho, ale ne 
všechny vedou k cíli, takže bude důle-
žité se rozhodnout v průběhu partie.
Magda Tichá vynesla knižně ♠3. Bilde 
vzal dámou, odehrál ještě eso a zahrál 
srdce do esa. Pak přešel na stůl na 
♦A a károvým snapem a pokaždé se 
vrátil do ruky srdcovým snapem. Čtvr-
té srdce snapl zvysoka, dotrumfoval 
a bylo hotovo.
Na druhém stole se Holanďané také do-
stali do velkého slemu.

Západ Sever Východ Jih
Madala Van den Bos Bianchedi Van Lankveld

pas 1♥ pas 1♠
pas 2♣ pas 2♦
pas 2BT pas 3♠
pas 4♣ pas 4BT
pas 5♦ pas 6♦
pas 7♠ pas…

6♦ byl dotaz na držení třetího kola 
v kárech. Madala také vynesl ♠3 a Van 
Lankveld také odehrál ještě druhé kolo 
trumfů a zanesl srdce do esa a snapnul 
srdce. Pak sice stejně jako na druhém sto-
le přešel kárem, ale nyní se hned vrátil 
kárem a snapl kára ♠J. Na třetí káro Ma-
dala zahodil tref, a když se hlavní hráč 
vrátil do ruky srdcovým snapem a Ma-
dala srdce přiznal, vypadalo to, že má 
♥K, od kterého si nechtěl zahodit. Hlavní 
hráč proto zkusil dvojitý skvíz, ale v této 
fázi již splnit nelze. 17 IMP pro Italy.

14. Evropský 
pohár šampionů
Tomáš Fořt

♠J42
♥AQ1084
♦A3
♣AK8

♠AKQ1076
♥5
♦K10964
♣5

♠8
♥KJ92
♦Q875
♣Q973

♠953
♥763
♦J2
♣J10642
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„Poslední dobou stále řeším problémy 
s dámami,“ sděluje mi můj starý zná-
mý. Ani se tomu moc nedivím, ale on 
náhle mění téma a přechází k bridži. 
„Představ si, že sehráváš 7BT ze Zápa-
du s následujícími listy po výnosu ♣7.“ 
„U koho budeš hledat ♠Q?“

Snažím se mu vysvětlit, že si své pro-
blémy možná zavinil sám, když se pou-
ští do dobrodružství, na která nemá ty 
správné karty, ale neposlouchá a chce 
vědět, jak z toho má nyní vybruslit.

Slyšel už mnoho rad. V Čechách se na-
příklad tvrdí: „Kde je devítka, tam je 
dáma.“ Zajímavé je, že podobné rčení 
je ještě i v Indii. Chvíli mu to prý fun-
govalo (moc tomu nevěřím, asi si to jen 
namlouval, ale každý má rád v životě 
pevné záchytné body), jenže pak se tato 
skvělá strategie zřejmě nějak prozradi-
la a jeho soupeři začali houfně přidávat 
devítku od 9x, 9xx a 9xxx.
Také se často říká, že: „Dáma chodí za 
klukem.“ To dokonce bývala pravda. 
V dobách, kdy se zdvihy skládaly na 
hromádku v pořadí karet jak se hrály, 
a míchalo se mnohdy nedokonale ručně, 

zůstávaly občas nedostatečně zamícha-
né karty za sebou. Ty se pak rozdávaly 
po jedné a hráči je také tak dostávali. 
Ale dnes karty míchají počítače a hráči 
je skládají do řady před sebe a nikoliv 
do zdvihů.
Znám hráče, který říká: „Pokud nemám 
speciální důvod, hraji celý život do klu-
ka.“ Podobně se chová i jiný hráč, kte-
rý si hodí mincí (dříve krabičkou sirek, 
kterou míval vždy po ruce, než mu za-
kázali u bridže kouřit). Nebo další, kte-
rý se podle teorie strategických her po-
dívá na polohu vteřinové ručičky svých 
dnes již digitálních hodinek. Ti všichni 
hrají na svou 50% šanci.

Někteří hráči používají vědeckou teorii, 
že čtyři předem určené libovolné karty, 
tedy i dámy, jsou u hráčů nejčastěji roz-
dělené 2-1-1-0. To sice opravdu platí (je 
tomu tak i v této konkrétní partii), ale 
podrobnější matematický rozbor uka-
zuje, že pro skutečné uhodnutí dámy to 
nijak nepomáhá. A v tomto konkrétním 
rozdání už vůbec ne.
Norové mají pravidlo, že impasují dámu 
u hráče s delším nosem. Gentlemani če-
kají dámu vždy po své pravici. A pokud 
tam není, vědí, že to oni sedí na špatné 
židli. Eddie Kantar napsal kdysi v jed-
né ze svých humoristických bridžových 
knih: „Hladový hráč impasuje ke ku-
chyni, romantik k ložnici, praktik ke 
koupelně.“
Jsou také hráči, kteří se řídí pohledem 
krále v příslušné barvě. Všimněte si, 
že na klasických kartách se ♠K dívá

z našeho pohledu doprava a ostatní tři 
doleva. To by v této partii sehrávané ze 
Západu měla být dáma u Jihu.

Pro jistotu to zkontroluji ještě s kluky. 
Pikový, srdcový i kárový se chovají 
stejně jako jejich král. Ale je tu problém. 
Trefový kluk se dívá na druhou stra-
nu než král. Naštěstí impasujeme piky 
a tak se tato nedisciplinovanost netýká 
naší partie. Bohužel to není jediná ne-
konzistence. Na francouzských kartách 
se všichni králové dívají na úplně ob-
rácenou stranu. Ale možná je to tím, že 
francouzské dámy se také liší od zbytku 
světa.

Můžete také impasovat hráče, který 
se vám zdá méně sympatický. Pokud 
uspějete, je to uspokojující. A pokud ne, 

alespoň jste udělali radost tomu sympa-
tičtějšímu.
Ale jak postupovat doopravdy? Samo-
zřejmě můžete po partii říkat: „Promiň, 
použil jsem norské pravidlo,“ nebo 
„Použil jsem Kantarovu metodu, ale 
bohužel v této partii zrovna nevyšla.“ 
I když to bylo možná ve skutečnosti 
tím, že hráč nebyl dost hladový. Ale 
lepší je zkusit něco objektivnějšího.

Správné je napřed odehrát všechny vy-
soké karty v ostatních barvách. Když 
tato partie přišla ve skutečném turnaji, 
byla celá rozloha následující.

Hlavní hráč odehrál ještě všechny trefy, 
kára i srdce a zaregistroval, že Jih měl 
jen jeden tref a dvě srdce. Sever má tedy 
pět srdcí, čtyři trefy a ukázal také tři 
kára. Zbývá na něj jen nanejvýš jeden 
pik. Zahrál tedy pik do krále a malý pik 
do desítky. A ještě než Sever přidal kar-
tu, hlásil, že splnil. Ne vždy lze partii 
dopočítat takto přesně, ale často si mů-
žete alespoň zvýšit šanci impasováním 
proti hráči, který má v klíčové barvě 
více karet.

Trable   
s dámou
Tomáš Fořt

♠KJ7
♥KJ6
♦AQ4
♣KQ98

♠A108
♥AQ2
♦KJ2
♣AJ103 

♠9
♥97543
♦1076
♣7654

♠Q65432
♥108
♦9853
♣2

♠KJ7
♥KJ6
♦AQ4
♣KQ98

♠A108
♥AQ2
♦KJ2
♣AJ103
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Silvestr 2015 jsme strávili v našem nově 
objeveném hotelu Luna. Je to konfe-
renční hotel s wellness, je zde spousta 
prostoru a různých konferenčních sálů 
a pro nás veliká a skvěle osvětlená hrací 
místnost. Nechybí zde bazén, vířivka, 
sauna, ping -pong, kulečník, masáže. 
Personál je velice vstřícný a celkově se 
náš silvestrovský týden moc hezky vy-
dařil.
Zpočátku bylo počasí spíš velikonoční 
než vánoční, ale v průběhu týdne napa-
dl sníh a i rybník před hotelem zamrzl.

O silvestrovském večeru jsme se bavili 
všichni dohromady, zpívali při kyta-
rách, tančili a užili si báječný raut se 
spoustou dobrot. Půlnoc jsme přivítali 
přípitkem a zazpíváním státní hymny.
Turnaje se hrály až na 13 stolech a ne-
chyběla ani zdokonalovací lekce na 
sehrávkové téma – Trumfové techniky.

Kvalifi kace, neděle 27. 12., 26 dvojic
1. Fořt – Literák 66.2%
2. Králík M. – Králíková 63.1%
3. Modritzer – Wirthová 60.4%
4. Petrovská – Tomčíková 59.9%
5. Parduba – Pardubová 59.8%

Jackpot 1, pondělí 28. 12., 22 dvojic
1. Batelová – Batela 69.1%
2. Fořt – Literák 63.9%
3. Macek – Henzlová 61.1%
4. Petrovský – Tomčíková 59.8%
5. Železná – Rosolová 55.9%

Semifi nále A, pondělí 28. 12.,10 dvojic
1. Fořt – Literák 61,57%
2. Pick – Pickova 60,65%
3. Petrovská – Tomčíková 57,87%
4. Modritzer – Wirthová 55,56%
5. Fořtová – Petrovský 50,93%

Semifi nále B, pondělí 28. 12.,16 dvojic
1. Batela – Batelová 64.8%
2. Macek – Meduna 64.6%
3. Gucklerová – Bečka 62.9%
4. Bubník – Vacek 57.1%
5. Albrechtová – Eliášová 56.0%

Jackpot 2, úterý 29. 12., 22 dvojic
1. Petrovský – Modritzer 72.0%
2. Železná – Zbořilová 63.9%
3. Batelová – Batela 61.8%
4. Urban – Bečka 58.9%
5. Albrechtová – Meduna 56.8%

Finále A, úterý 29. 12., 10 dvojic
1. Modritzer – Wirthová 56,02%
2. Fořtová – Petrovský 55,09%
3. Fořt – Literák 53,24%
4. Králík M. – Králíková 52,78%
5. Petrovská – Tomčíková 51,39%

Finále B, úterý 29. 12., 15 dvojic
1. Urban – Bubník 64.6%
2. Roninová – Ronin 59.7%
3. Gucklerová – Bečka 57.3%
4. Suková – Kloudova 56.6%
5. Říha – Železná 56.3%
5. Zbořilová – Weberová 56.3%

Jackpot 3, středa 30. 12., 21 dvojic
1. Modritzer – Tomčíková 72.3%
2. Rosolová – Eliášová 66.6%
3. Fořt – Petrovský 63.0%
4. Králíková – Králík M. 60.7%
5. Benák – Volhejn P. 55.9%

Individuál, středa 30. 12., 32 hráčů
1. Králík Michal 60.2%
2. Literák Lubomír 59.4%

Silvestr   
v hotelu Luna
Eva Fořtová
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  3. Bečka Jiří 58.9%
  4. Meduna Jan 58.4%
  5. Eliášová Miloslava 57.9%
  6. Macek Vladimír 57.1%
  6. Picková Helena 57.1%
  8. Urban Jan 55.9%
  9. Gucklerová Katarina 55.6%
10. Rosolová Marie 54.8%
10. Modritzer Miloslav 54.8%

Jackpot 4, čtvrtek 31. 12., 19 dvojic
  1. Benák – Volhejn P. 62,78%
  2. Bečka – Urban 60,31%
  3. Meduna – Fořt 57,50%
  4. Eliášová – Macek 55,40%
  5. Farkašová – Gucklerová 54,69%
  5. Albrechtová – Pick 54,69%

Silvestrovský, čtvrtek 31. 12., 21 dvojic
  1. Macek – Meduna 64.0%   
  2. Gucklerová – Bečka 63.1%
  2. Albrechtová – Eliášová 63.1%
  4. Petrovský – Literák 59.9%
  5. Batelová – Batela 58.2%

Jackpot 5, pátek 1. 1., 22 dvojic
  1. Králíková – Králík M. 63.9%
  2. Albrechtová – Meduna 60.7%
  3. Hlaváčová – Vondráčková 58.4%
  4. Modritzer – Literák 57.7%
  5. Fořt – Petrovský 57.5%

Novoroční, pátek 1. 1., 22 dvojic
  1. Gucklerová – Bečka 63.3%
  2. Batelová – Batela 61.7%
  3. Králíková – Králík M. 56.8%
  4. Fořt – Petrovský 56.1%
  5. Petrovská – Literák 56.0%

Jackpot 6, sobota 2. 1., 18 dvojic
  1. Literák – Petrovský 69.3%
  2. Grusová – Tomanová 63.4%
  3. Králík M. – Králíková 59.7%
  4. Modritzer – Tomčíková 55.1%
  5. Kloudová – Rosolová 54.0%
  5. Urban – Bečka 54.0%

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráčky:
  1. Batelová Eva 181
  1. Králíková Berenika 181

  3. Gucklerová Katarina 158
  3. Tomčíková Zdena 158
  5. Albrechtová Zuzana 141
  6. Eliášová Miloslava 140
  7. Rosolová Marie 111
  8. Wirthová Daniela 109
  9. Petrovská Alena 108
10. Tomanová Zuzana 79

Hráči:
  1. Literák Lubomír 254
  2. Mödritzer Miloslav 234
  3. Petrovský Mario 232
  4. Bečka Jiří 231
  5. Fořt Tomáš 226
  6. Králík Michal 217
  7. Meduna Jan 187
  8. Batela Luboš 181
  9. Macek Vladimír 151
10. Volhejn Petr 87

Do hotelu Luna pojedeme v létě místo 
hotelu Hladina na Slapech. Pozvánka 
je vyvěšená na mé webové stránce. 
Výsledky všech turnajů a spousta foto-
grafi í je na internetu:
www.bridgecz.cz/Eva/Lunasilv2015/v.html

V odpoledním silvestrovském turnaji 
přišlo následující rozdání, ve kterém 
NS vydražili 3BT ze Severu.

Alena Petrovská na Východu vynes-
la ♣2. Západ přidal ♣5 a namarkoval 
tak 3list. Hlavní hráč vzal lstivě krá-
lem a nyní se dopustil drobné chyby, 
když se pokusil hned získat závazek na 
vypadnutí dubl dámy kárové. Zahrál 
tedy ♦AK, a když dáma nevypadla, 
zahrál třetí kolo. Stále to ještě vypadá, 
že odevzdá jen dva trefy, jedno káro 
a případně jedno srdce. Pak ale již sou-
peři budou muset zahrát některý drahý 
impas a sami dodat devátý zdvih. Ale 
partie se vyvíjí dynamicky a tak když 
Západ dobral káro, vrátil malý tref 
a o zdvih později se dostal na ♣J opět 
na výnos. Problém Severu však je, že 
na třetí tref musí něco zahodit. Je při-
rozené zahodit malou kartu z jedné 
z drahých barev, ale to je cesta do pekel. 
Východ již vše ví a vrátí právě tu bar-
vu, od které si Sever zahodil. To se také 
u stolu stalo. I přes nedostatek zdvihů, 
vítězný manévr spočíval v odhození na 
♣J některé vysoké karty, buď kára nebo 
♠A či ♠K. Tím by hlavní hráč získal ne-
jen zdvih na drahý impas, ale i přechod 
na vysoký tref.

♠AK8
♥A62
♦AK1086
♣KQ

♠J10
♥J1054
♦J72
♣10986

♠9542
♥Q97
♦54
♣A742

♠Q763
♥K83
♦Q93
♣J53
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Typicky silvestrovský výnos zvolila 
hráčka na Východě v ranním turnaji. 
Vynášela proti závazku 3♣ po listu:

Západ Sever Východ Jih 
 pas pas pas
1♠ 2♣ pas pas
2♥ 3♣ pas…

♠65 ♥832 ♦J8763 ♣J85

Dilema, zda vynést srdce nebo piky, 
vyřešila šalamounsky. V domnění, že 
sehrává partner, začala pokládat kar-
ty na stůl a stihla vyložit všech pět 
drahých karet. Ty se následně staly po-
kutové a hlavní hráč si s nimi nakládal 
podle své chuti. I přesto, nebo možná 
právě proto, obrana získala v rozdání 
92%.

Kousek pohádkového léta uprostřed 
zimy, tak by se dal nazvat náš výlet 

v únoru do Dominikánské republiky. 
Nakonec nás letělo 10, zájezd jsme kou-
pili u CK Thomas Cook. Punta Cana 
je kus opravdového ráje na zemi. Pláž 
Bávaro je dlouhá 60 kilometrů a celá 
takhle nádherná – bílý písek, palmy 
a tyrkysové moře.

Na internetu jsem se dočetla, že je 
krásný výlet na ostrov Saona. Na ten 
jsme jeli všichni, užili jsme si cestu 
katamaránem s vitamínem R (Rum), 
koupání v kouzelné laguně a pak po-
byt na ostrově s obědem i s grilovanou 
langustou. Někteří účastníci jeli ještě 
na další výlety, ti odvážnější letěli pa-
dákem nad mořem a Libuška byla na 
golfu na 18jamkovém hřišti Barcelo. 

A ne chyběla ani exkurze do místní ruč-
ní výrobny dominikánských doutníků.

Hotel Occidental Grand Punta Ca-
na**** byl krásný, zvláště venkovní

prostory, zahrady velmi hezky řešené, 
dokonce i s živými zvířaty v jezírcích, 
vše nepřelidněné a pláž čistě udržo-
vaná. All inclusive včetně karibských 
koktejlů nám dávala zabrat. Byla dřina 
se udržet a vše alespoň neochutnat.

Pobyt se nám nečekaně prodloužil o je-
den den, takže místo 11 nocí jsme měli 
12. Důvodem byla technická porucha 
letadla, kterým jsme měli letět domů. 
Zůstali jsme tedy ještě o den déle v na-
šem hotelu a dovolenou měli o den 
delší, což byl velice milý bonus.

Letěli jsme z Prahy do Frankfurtu 
a z Frankufrtu pak Boeingem 767 do 
Punta Cany. Z dlouhé cesty jsem měla 
docela obavy, cesta trvala z Frankfurtu 
10 hodin, ale ve velkém letadle se po-
hodlně sedělo, pořád se něco dělo nebo 

roznášelo, letušky se staraly, a tak do-
cela dobře utekla. Na zpáteční cestě 
jsme letěli dokonce Airbusem 330, ve 
kterém bylo spousta volných míst a na-
víc „s větrem v zádech“, tak cesta zpět 
byla opravdu komfortní a o dvě hodiny 
rychlejší.
Co říci na závěr? Začínám ihned šetřit, 
protože do Dominikánské republiky, 
tohoto tropického ráje, se chci určitě 
podívat znovu.

V minulém příspěvku jsme se věnovali 
metodě Woolsey (Multi -Landy) použí-
vané v obraně proti soupeřově zahájení 
1BT. Pro zopakování:

2♣ 2barevný list, obě drahé barvy, 
rozloha alespoň 5-4

2♦ 1barevný list, jedna drahá barva 
(5+list)

Zbývá nám zmínit, co dělat, jestliže 
partner zasáhne 2♣ a máme list, který 
se k jeho vůbec nehodí, tj. v drahých 
barvách máme rozlohu 2-1 a méně. Je 
obtížné dát při misfi tech nějakou vše-
obecnou radu. Máte -li trefový 6list, 
můžete pasovat. S trefovým pouze 5lis-
tem je vaší nejlepší šancí stále dotaz 2♦ 
na delší barvu. Jste -li odsouzeni hrát 
špatný závazek, tak alespoň na co nej-
nižším stupni.

Bridž   
v Karibiku
Eva Fořtová

Po soupeřově 
zahájení 1 BT(2)
Vladimír Machát
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Je možné, že na zásah 2♣ přijde kontra. 
Obvykle tím linka zahajitele deklaru-
je obecnou převahu, nebo jen ukazuje 
trefovou barvu. Hrozí trestné kontra na 
závazek, na který přejdeme. Zato máme 
dvě hlášky navíc: pas a rekontra. Draž-
ba se stává přirozenou: pas navrhuje 
hrát trefový závazek, 2♦ jsou návrh zá-
vazku s vlastní barvou. Místo dotazu na 
delší barvu použijeme rekontra.
Mnoho hráčů přijalo, že zásah 2♦ nutně 
slibuje 6list. Zvláštní oblibu tato metoda 
získala mezi hráči, kteří používají hláš-
ku 2♦ (Multi) také jako slabé zahájení. 
Veškeré další dohody pro toto zahájení 
mohou použít pro dražbu v zásahu po 
1BT. Pokud takto nezahajujete, zde je 
návod na reakci 2. obránce (partner za-
hajitele pasuje):
2♥ negativní výběr závazku, hláška 

„pasuj nebo oprav“ – zasahující pa-
suje nebo opraví do 2♠.

2♠ hláška „pasuj nebo oprav“, slibuje 
lepší pomoc pro srdce než pro piky. 
Partnere, máš -li piky, nemáme shodu 
a vyšší závazek neriskujme; máš -li 
však srdce, počítej s podporou a mů-
žeme se pokusit i o celou hru.

Budou -li vaši soupeři zahajovat slabým 
BT, může rozdání docela dobře patřit 
vaší lince. Nechceme zavádět další kon-
venční sledy, proto si jen řekneme, že 
ostatní hlášky 2. obránce jsou přirozené 
a silně povzbuzují do hry.
Bude -li soupeř 2♦ kontrovat, navr-
hujeme tuto přirozenou dohodu: pas 
= nemám žádný zájem o partnerovu 
barvu; 2♥ = pro obě drahé barvy mám 

určitou podporu a připouštím, aby part-
ner s pěkným listem předražil soupeře 
i na 3. stupni. Hláška 2♠ „pasuj nebo 
oprav“ se nepoužívá.
Hlášky 2♥ a 2♠ jsou podle metody 
Woolsey vyhrazeny pro 2barevné listy 
s draženou drahou barvou a vedlejším 
levným 5listem. Rozloha umožní v pří-
padě pěkné shody vydražit a splnit 
celou hru i s malou silou ve spojených 
listech. To je více zajímavé při rozdí-
lovém hodnocení. Čím více omezení 
však na nějakou akci uvalíme, tím méně 
často dohodu použijeme. Proto většina 
dvojic požaduje jen rozlohu 54, případ-
ně má dohodu, že rozloha 55 je nutná 
jen ve 2. hře. V párovém turnaji je dů-
ležitá frekvence. Párovým specialistům 
může vyhovovat dohoda, že zásahy 2♥ 
a 2♠ slibují dobrý 5list a rozumnou sílu, 
minimálně jako na zahájení, a žádná 
další rozlohová omezení nejsou. Horní 
hranice síly pro takový zásah je limito-
vaná silou na trestné kontra soupeřova 
zahájení.
Hláška 2BT podle metody Woolsey 
ukazuje 2barevný listy s oběma levný-
mi barvami. Je pravděpodobné, že při 
10 kartách v levných barvách zasahují-
cího má linka zahajitele nějakou shodu 
v drahé barvě. Úkolem obranné linky 
je soupeřům nalezení shody co nejví-
ce ztížit. 2. obránce se snaží odhadnout 
možnosti obou linek. Obecné pravidlo 
říká, že chceme -li soutěžní dražbu vy-
hrát, pokud mají soupeři vyšší barvu, 
musíme dražit agresivně. S dobrým fi -
tem draží 2. obránce s přihlédnutím ke

stavu her 4 nebo 5 v levné barvě i s vě-
domím, že závazek na tomto stupni 
nejspíše nesplní.
Protože jsou hlášky 2♣ a 2♦ zabrané 
jejich konvenčními významy, levné 
barvy může 1. obránce oznámit až na 3. 
stupni. Přijměme dohodu, že hlášky 3♣ 
a 3♦ – stejně jako všechny jiné hlášky 
skokem – jsou převážně obranné. Se sil-
ným listem a levnou délkou 1. obránce 
nejprve kontruje. Téma kontrování sou-
peřova BT by samo o sobě vydalo na 
rozsáhlý článek, zde se spokojíme jen 
s jednoduchou úvahou. Máme -li silný 
list s dlouhou barvou, je téměř jisté, 
že jeden ze soupeřů nebo partner, bude 
dražit svoji barvu, a na 3♣ nebo 3♦ do-
jde ve 2. kole. A kdyby se tak nestalo, 
máme rozumnou šanci 1BT přes naši 
barvu porazit.
Naše poslední úvaha se týká situace, 
kdy po 1BT levého obránce následují 
dva pasy:
Západ Sever Východ Jih 
1BT pas pas ?

Navrhujeme, aby 2♣ nadále ukazova-
ly obě drahé barvy, a ostatní hlášky na 
2. stupni byly přirozené. Chceme, aby 
do našeho závazku vynášel zahajitel, 
silnější ze soupeřů, „přes celý stůl“ co 
nejčastěji. 2♣ v této pozici připouštějí 
jen dva drahé 4listy a následná 2♦ part-
nera již nejsou dotaz. Takto se můžeme 
dostat do dobrého závazku 2♣ nebo 2♦, 
má -li partner odpovídající délku – uvě-
domte si, že partner přirozeně zasáhnout 
2♣ nebo 2♦ nemohl.

Bridž je sport
Po dlouhých tahanicích a odvoláních 
rozhodla britská daňová unie, že bridž 
je sport. Jedná se sice pouze o vztah 
k placení daně z přidané hodnoty, od 
které jsou v Británii sporty osvoboze-
ny, ale i tak je to další krok k obecnému 
uznání bridže jako sportu. Podobné roz-
hodnutí přijaly již například Francie, 
Holandsko, Belgie i Polsko.
Mezinárodní olympijský výbor nahlíží 
na bridž jako na duševní sport, a i když 
zrušil své původní pozvání bridže na 
Olympijské hry v Tokiu v roce 2020, 
bude bridž součástí Asijských her 
v roce 2018.
Razie v Thajsku
Do britského bridžového klubu v thaj-
ské Pattaye vtrhla 3. 2. 2016 policie 
a vzala do vazby všechny účastníky 
turnaje. Thajská policie dostala od své-
ho informátora zprávu, že se zde hraje 
hazard. Přes 50 policejních důstojníků 
zaútočilo na vytipovaný prostor a zajis-
tilo 32 hráčů u 8 stolů. Opírali se zákon 
z roku 1935, který určoval, že jedinec 
nesmí vlastnit více než 120 balíčků 
karet. Karty navíc musí být označe-
ny ofi ciální vládní pečetí. Jako důkazy 
byly zabaveny i počítače, karty a kniha 
s výsledky. Po 12 hodinové vazbě byli 
hráči popuštěni na kauci 5000 Bahtů 
a čekají na soud.

Krátce
Tomáš Fořt
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Cavendish 2015

Kdysi slavný turnaj Cavendish dnes pro-
žívá tak trochu ústup ze slávy. Zachoval 
si však účast jen na pozvání, což dnes 
v době bridžové komerce není příliš ob-
vyklé. Týmy vyhráli Holanďané Snellers 
- de Boer a van den Bos - van Lankveld. 
Jak open tak ženské páry přecházela draž-
ba, z níž se odvíjely ceny. Nejvýše byly 
vydraženy následující páry.

Open
Helgemo/Helness 35,000
Duboin/Madala  30,000
Mahmood/Bilde  25,000

Nejvýše ceněné páry však na medaile 
nedosáhly a tak nepřinesly svým vydra-
žitelům zisk.

Pořadí Open Pairs IMP
1 Mesbur/Fitzgibbon 610.0
2 Vainikonis/Olanski 463.8
3 Bahbout/Vandervorst 369.1

Další ročník soutěže se koná v únoru 
2017 v Monte Carlu a počítá se termíny 
v lichých letech, kdežto v sudých by se 
konaly Evropské zimní hry.

Mixy ve Wroclawi
Paralelně se Světovými hrami (dříve 
bridžovou olympiádou) se v roce 2016 
v polské Wroclawi bude odehrávat tur-
naj národních mixových týmů Open, žen 
a seniorů.

 • Povídá mi moje žačka: „Partnerka se 
na mě zlobila, že jsem na čtvrtém místě 
nevzala dámu esem.“ „Ale ty jsi říkala, 
že máme čekat s esem na krále.“

• Po návštěvě továrny na doutníky na 
bridžovém zájezdu do Dominikánské 
republiky pronesl nehrající, abstinent 
a nekuřák Kristián Bílý: „Hrozný zá-
jezd, já snad začnu kouřit doutníky, 
pít rum a hrát bridž.“

• Na bridžovém zájezdu v Domini-
kánské republice pronesla jedna 
účastnice: „Jsem z dnešního výletu 
tak unavení, že jakmile budu ‚spící 
hráč‘, hned usnu.“

• Manželé hrají doma bridž a manžel 
stále manželce něco vyčítá. Když man-
želka na chvíli odběhne, roz -hodne se 
manžel dražit naslepo za ní s tím, že 
horší už to být nemůže. Zahájí tedy 1♥ 
a za manželku řekne 2♥. Pak ze svého 
listu draží 3♥, a když manželka ještě 
nepřichází, po delším přemýšlení za 
ní naslepo řekne 4♥. Po výnosu vyloží 
její karty a ukáže se, že ty víceméně 
odpovídají dražbě. V každém případě 
je to jedna z jejich nejpovedenějších 
dražeb večera. Mezitím se manžel-
ka vrací a přidává karty. V koncovce 
vše závisí na impasu, který ale nesedí 
a tak závazek padá. Manžel se vyčíta-
vě podívá na svou ženu a říká: „Ale ty 
jsi zase musela dorazit do 4♥, viď.“

Odposlechnuto
Eva Fořtová

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 18. 4. 2016 ve 1330

♠ Pět dvouhodinových 
lekcí probíhá vždy v pondělí 
od 1330 do 1530 hodin. Pro-
bírat 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 začátečníky i pokročilé

Nový kurz pro začátečníky
12. 10. 2016 v 1900 hodin

♦ Hrajete rádi karty? Baví Vás mariáš, whist, žolí-
ky, kanasta nebo jiné karetní hry? Bridž patří mezi 
nejoblíbenější karetní hry, hrají ho spousty lidí na 
celém světě. Pokud bridž dosud neznáte, zkuste to, 
určitě Vás bude bavit, užijete si u něho spoustu zá-
bavy 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 ho-
dina je nezávazně zdarma, abyste nemuseli platit, 
pokud ještě nevíte, do čeho jdete. Kdo přijde na dal-
ší 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 procvi-
čuje při hře to, co jsme se naučili. V ceně kurzu je 
učebnice, podle které se budeme učit a členský pří-
spěvek do Českého bridžového svazu na tento rok.
♣ Ještě váháte? Přijďte se nezávazně podívat.

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:
Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, . . /

Adresa klubu: Praha 2, Italská 17. Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od vchodu 
do číslo 17. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu.
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Eva Fořtová, eva@fort.cz, 603 596 748, . . /

Na podzim do jižní Itálie
VILLAGGIO HOTEL AKIRIS 

Basilicata je jihoitalský region, 
který láká návštěvníky zejména 
pro svou krajinu. Resort umístěný 
v pěkné udržované zahradě se na-
chází u jónského pobřeží, cca 250 m 
od soukromé pláže hotelu, na kterou 
vede udržovaná cesta lesíkem. Hotel 
disponuje 82 komfortně zařízenými 
pokoji a apartmány. Každou hodinu 
jezdí veřejný autobus do nedaleké-
ho městečka (cena cca 1 Eur).

V hotelu je recepce, 2 restaurace, 
2 bary, 2 bazény, 2 dětské bazény, 
3 tenisové kurty, 2 fotbalová hřiště, 
hřiště na volejbal a basketbal, mini 
golf, parkoviště, bankomat, malé 
obchodní centrum, sál s TV. 

Termín a cena
22.9.-29.9.2016 1 týden

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 13.490 Kč

• Letecky Praha – Bari a zpět.
• Plážový servis (lehátka a slunečníky) zdar-

ma na soukromé pláži hotelu. 
• Stravování – polopenze formou švédských 

stolů, včetně sklenice vody a vína k večeři.
• Fakultativní výlety: Městečka Martina 

Franca a Alberobello, Matera, Za historií 
Basilicaty, Zoosafari ve Fasanu, Národní 
park Pollino.

• Hrajeme turnaje každý večer.
• Odpolední přednášky na libovolná bridžová 

témata.
• Je možné objednat jednolůžkový pokoj, 

příplatek je 2.900 Kč, dále je možná plná 
penze s příplatkem 2.000 Kč.

• Třetí osoba na přistýlce má slevu 500 Kč.
• Nesenioři mohou s naší skupinou cestovat 

za stejných cenových podmínek.

Basilicata ****

Zájezd se uskuteční s CK Quality Tours. 
Stránka zájezdu:

www.qualitytours.cz/italie/basilicata/basilicata-pro-seniory-55/zakladni-udaje/


