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Milí bridžoví přátelé, 

neustále se v poslední době setkávám 
s číslem 10, to je přesně číslo dnešní-
ho časopisu. Právě se Vám dostává do 
ruky. Tentokrát jsem se rozhodla udělat 
malou anketu. Ptala jsem se některých 
bridžových hráčů – rozdílné výkonnost-
ní třídy, kteří byli účastníky alespoň jed-
noho výjezdu, které již 10 let perfektně 
organizuje „NAŠE“ Evička.
Položila jsem 3 průzkumné otázky 
a prosila odpověď na každou z nich jed-
nou větou, mohla být rozvinutá (větši-
na odpovídajících respektovala, někteří 
byli neukázněni; tak jak to někdy bývá 
i při licitaci. Nebudu z toho vyvolávat 
kárné řízení). Odpovědi mohly být ano-
nymní. V tomto čísle uveřejním přibliž-
ně 1/3 dotázaných.

Znění otázek:

1. Jak dlouho hrajete bridž?
2. Co Vás přivedlo k této hře?
3. Co Vám dává bridž do života?

Věra Poláčková:
1. Trochu dlouho – 73 let.
2. Moji rodiče, když se mnou nechtěli 

hrát „Člověče nezlob se“ a v pěti le-
tech to zkoušeli nahradit bridžem, 
bohužel bez trvalých následků.

3. Posilování paměti, radost, že jsem 
mezi příjemnými lidmi a stálá pře-
kvapení, jak to mohu hrát tak špatně.

Jiří Kulišan: (Napřed já)
1. 49 let, ale je otázka, jestli to několik 

prvních let byl opravdu bridge.
2. Tušení, že tato hra, kterou jsem v té 

době znal vlastně jen z četby, bude 
zajímavá. A byla.

3. Někdy přináší spoustu radosti, někdy 
spoustu stresu, ale hlavně mnoho 
příležitostí k nácviku řešení manžel-
ských krizí.

Jarka Kulišanová:
1. 44 let.
2. Mimomanželské vylákání na brid-

žový párák (sbírku známek neměl 
a dodnes nemá )

3. Nalézání nových přátel podobné 
krevní skupiny a snad i zpomalování 
demence.

Jiří Vacek:
1. Tuto královskou hru hraji již devá-

tým rokem,
2. Na popud své tehdejší přítelky-

ně – krásného člověka – paní 
Elwíry Kounovské, která již není 
mezi ná-mi. To ona vše domluvila 
s lektor kou „naší“ Evou.

3. A úplně mne to pohltilo, přináší mi 
to čas strávený s (převážně) příjem-
nými a inteligentními lidmi, zkrátka 
je to velmi příjemná kratochvíle.

Prolog
Alena Petrovská
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Věra Janoušková:

1. Bridž hraji 4 a půl roku.
2. Po úmrtí mého manžela jsem cíti-

la velikou prázdnotu, hlídala jsem 
a hlídám stále, vnoučata, ale potře-
bovala jsem nějak zaplnit to ostatní 
prázdno ve mně.

3. Našla jsem u bridžového stolu spous-
tu přátel, a i když vím, že moje hra 
není nejlepší, tak mi to působí radost.

Luboš Batela:

1. učit jsem se začal před padesáti lety, 
hrát začal o rok později.

2. Kamarád, se kterým jsem byl ve stej-
ném vodáckém oddíle, a se kterým 
jsem hrál basket (Jarda Petrásek).

3. Poznal jsem nové známé a kamarády, 
kteří mi většinou konvenují. Hodně 
jsem sportoval, soutěživosti jsem byl 
naučen, a nyní, když nemohu závod-
ně žádný sport dělat, tak mi to bridž 
trochu umožňuje. Na druhou stranu 
ale dodávám, že někdy (zejména dří-
ve) mi hraní bridže způsobilo i nejen 
příjemné chvíle (účinky na mě má asi 
jako „droga“: je mi při něm dobře, 
trochu mi škodí, ale musím se ke hře 
stále vracet).

P.S. každému začínajícímu bych dal 
jednu radu: nehrajte stabilně se svým 
životním partnerem, (ale tu by mi jistě 
nikdo nevěřil, když již třicet let hraji jen 
s manželkou ).

Eva Batelová:

1. Bridž hraji asi 35 let.
2. Začala jsem hrát, když jsem se se-

známila s Lubošem, předtím jsem 
ani netušila, že taková hra existuje.

3. Jsem ráda mezi příjemnými a inteli-
gentními lidmi a věřím, že bridž je 
dobré cvičení na mozek.

Uveřejňuji odpo-
vědi v pořadí, tak 
jak mi přicházely. 
Příště pokračová-
ní.
Na shledanou u ze-
leného stolu. 

Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali všech pět zdvihů?

 ♠AJ982  ♠Q43

Jen o trochu, ale nejlepší je zahrát dvo-
jitý impas na krále i desítku, což dává 
těsně pod 25%. Zahrát na dubl krále 
před nebo dubl desítku za esem je jen 
22%. Stejné zahrání je také nejlepší, 
když potřebujeme co nejbezpečněji zís-
kat čtyři zdvihy. Zdánlivě bezpečnější 
odehrání esa v prvním zdvihu snižuje 
šanci o 2%.

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

Jak rozehrát 
barvu
Tomáš Fořt

V následujícím rozdání z fi nále Reisin-
ger 2015 v Denveru je velmi těžké 
uhodnout, na kterou kartu získal hlavní 
hráč klíčový dvanáctý zdvih.

Na jednom stole sehrával Sever 6♠ 
a rychle jednou spadl. Na druhém stole 
probíhala dražba složitěji.

Západ Sever Východ Jih
Versace Hans Lauria Gill
  pas 1♣
1♦ 1♠ pas 2♠
pas 3♠ pas 4BT
pas 5♣ pas 6♠
kontra pas pas 6BT
pas…

Za zmínku stojí zásah 1♦ na pátou desít-
ku a není to poprvé, co jsem si podob-
ného lehkého stylu zasahování u špič-
kových italských hráčů všiml. Naopak 

bez diskuzí je skvělá hláška 6BT, která 
zajištuje sehrávku ze správné strany. 
Přesto však stále není vidět, kde se vez-
me dvanáctý zdvih, bez nějakého kouz-
la v srdcích.

Západ vynesl tref, který vzal Jih esem. 
Pak hlavní hráč stáhl všechny piky, na 
které zahodil tři srdce. Východ odho-
dil ♣3 a pak ♣5. Na poslední pik ještě 
odhodil „zbytečnou“ ♥4. Západ hned 
povzbudivě namarkoval ♥3 a pak odho-
dil další srdce, dva trefy a jedno káro. 
Vznikla následující koncovka, ve které 
hlavní hráč odehrál ♣K, na kterého od-
hodil ♥J.

Západ nesmí odhodit káro a tak odho-
dil ♥Q. Jih nyní pokračoval ♥6 do krále 
a esa a vypracoval tak ♥2, která získala 
poslední zdvih.

♠A98753
♥62
♦Q85
♣K7

♠KQ10
♥KJ1075
♦AK64
♣A

♠J42
♥94
♦J
♣Q965432

♠6
♥AQ83
♦109732
♣J108 ♠-

♥62
♦Q85
♣K

♠-
♥KJ
♦AK64
♣-

♠-
♥9
♦J
♣Q964

♠-
♥AQ
♦10973
♣-
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Hotel Starý Mlýn je už tradičně naším 
oblíbeným místem a na horách na jaře 
bývá klid a pohoda. Je zde omezené 
množství pokojů, takže vždy bývá už 
dlouho dopředu plně obsazeno. Perso-
nál hotelu je milý a vstřícný a prostře-
dí i okolí velmi příjemné a vhodné na 
procházky. I když počasí se tentokrát 
příliš nevyvedlo a přálo spíš karetní hře 
než výletům, hezky jsme si pobyt užili. 
Bridž jsme hráli až na 12 stolech, jako 
vždy dvakrát denně.

Individuál se tentokrát hrál jako odpo-
lední turnaj a zúčastnilo se ho 28 hráčů. 
Večer jsme pak měli večírek s grilova-
ným masem a různými dobrotami a pak 
jsme si společně poseděli a zazpívali 
s kytarou, na kterou střídavě zahráli 
Ivan Říha a Zuzanka Tomanová. Ku-
chaři v hotelu byli stejní jako v loňském 
roce, takže laťka kvality dobrého jídla 
zůstala nastavená stále stejně vysoko.

Týden byl odpočinkový, tentokrát bez 
dalších sportovních aktivit a disciplín.

Výsledky turnajů
Úvodní párový, sobota 9. 4., 25 dvojic
1. Ochvat – Wirthová 68.4%
2. Kulišan – Kulišanová 63.1%
3. Fořt – Petrovská 61.9%
4. Dohnálek – Dohnálková 59.5%
5. Picmaus – Picmausová 58.5%

Jackpot 1, neděle 10. 4., 23 dvojic
1. Petrovský – Fořtová 68.2%
2. Kulišanová – Kulišan 65.3%
3. Fořt – Tomčíková 63.7%
4. Wirthová – Mödritzer 61.3%
5. Ludvík – Farkašová 58.7%

Na rozdíl od tradice hrát MS počítačů 
na Bermuda Bowl poslední 19. proběh-
lo při NABC v Chicago. Utkalo se osm 
týmů a ve fi nále se utkali dva nejúspěš-
nější programy holandský Jack a fran-
couzský WBridge5. Ani jeden doposud 
neskončil v soutěži hůře než na třetím 
místě. Jack zvítězil docela těsně 165 : 
148 a bylo to jeho již desáté vítězství. 
Na dalších místech se umístily Micro 
Bridge a Q -Plus Bridge.

Jak je již zvykem, stejná rozdání se také 
hrála v souběžně probíhajícím Grand 
National Teams Championship. Násle-
dující rozdání je z kvalifi kace počíta-
čů a semifi nále lidských týmů a 3 BT 
v něm po výnosu ♦3 sehrávali ze Zápa-
du jak tři počítače, tak tři hráči.

A všichni vzali ♦9 Jihu esem nikoliv 
klukem a pak pokračovali ♣3!

Počátkem září 1969 využili tehdy čes-
koslovenští bridžisté nabídku holand-
ského bridžového svazu, navštívili 
Utrecht i další nizozemská města a pře-
dali utrechtskému klubu Oog in Al křiš-
ťálovou vázu. Ta v něm stojí dodnes. 
Pořadatelé je provezli celým Holand-
skem a zvláště po grachtech a přísta-
vech. Nechyběla ani návštěva u hrobu 
Jana Ámose Komenského v kostelíku 
v Naardenu. Výjezdu s turnaji se zú-
častnilo 8 hráčů: Zuzana Sajalová, Jiří 
Hamerník, Karel Pražák, Rudolf Kopp, 
Lumír Hořák, Jaroslav Chvalina, Vla-
dimír Krása, František Vlnař. (Materi-
ály poskytl Pavel Sajal)

Jack opět
zvítězil
Tomáš Fořt

Začátky
Tomáš Fořt

♠Q1087
♥85
♦K10832
♣84

♠A95
♥Q107632
♦97
♣K9

♠42
♥94
♦Q64
♣QJ10652

♠KJ63
♥AKJ
♦AJ5
♣A93

Starý Mlýn - 
Rokytnice
Eva Fořtová
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Večerní párový, neděle 10. 4., 25 dvojic
  1. Kulišanová – Kulišan 57.2%
  2. Paříková – Macek 57.1%
  3. Vacek – Ochvat 56.1%
  4. Vítečková – Müllerová 55.9%
  5. Gucklerová – Bečka 55.6%

Jackpot 2, pondělí 11. 4., 23 dvojic
  1. Wirthová – Ochvat 67.1%
  2. Rosolová – Macek 62.0%
  3. Dohnálek – Fořt 61.9%
  4. Volhejnová – Ludvík 61.9%
  5. Kloudová – Gebertová 57.8%

Hlavní párový – skupina A, 10 dvojic
  1. Petrovská – Tomčíková 64.8%
  2. Paříková – Macek 53.7%
  3. Ochvat – Vacek 53.2%
  4. Demlová – Ludvík 53.2%

  5. Dvořáková – Kloudová 53.2%

Hlavní párový – skupina B, 15 dvojic

  1. Hlaváčová – Vondráčková 63,8%
  2. Říha – Vilím 62,9%
  3. Dohnálek – Dohnálková 59,2%
  4. Fořt – Literák 53,8%
  4. Volhejnová – Čížková 53,8%

Jackpot 3, úterý 12. 4., 21 dvojic
  1. Kulišanová – Kulišan 60.4%
  2. Fořt – Tomčíková 57.1%
  3. Petrovský – Bečka 56.2%
  4. Rosolová – Farkašová 56.1%
  5. Picmaus – Picmausová 55.1%

Barometr, úterý 12. 4., 21 dvojic
  1. Fořt – Ochvat 64.4%
  2. Petrovský – Literák 62.6%
  3. Neševová – Nešev 59.5%
  4. Dohnálek – Dohnálková 58.3%
  5. Mödritzer – Wirthová 58.1%

Jackpot 4, středa 13. 4., 19 dvojic
  1. Čížková – Vítečková 66.5%
  2. Dvořáková – Weberová 62.2%
  3. Picmausová – Picmaus 57.5%
  4. Fořt – Petrovský 56.9%
  5. Ochvat – Bečka 56.2%

Individuál, středa 13. 4., 28 hráčů
  1. Wirthová Dana 63.4%
  2. Mödritzer Miloslav 60.7%
  3. Dohnálková Jarmila 58.9%
  4. Tomčíková Zdena 58.6%
  5. Literák Lubomír 58.3%
  6. Říha Ivan 56.0%
  7. Vacek Jiří 55.7%
  8. Petrovský Mario 53.3%
  9. Macek Vladimír 53.0%
10. Paříková Libuše 52.4%

Jackpot 5, čtvrtek 14. 4., 18 dvojic
  1. Batelová – Batela 59.0%
  2. Fořt – Dohnálková 58.3%
  3. Bečka – Petrovská 57.8%
  4. Kloudová – Rosolová 56.2%
  5. Říha – Vítečková 54.3%

IMP, čtvrtek 14. 4., 21 dvojic
  1. Ochvat – Wirthová +81 IMP
  2. Petrovský – Literák +54 IMP
  3. Tomčíková – Paříková +41 IMP
  4. Batelová – Batela +38 IMP
  4. Fořt – Petrovská +38 IMP

Jackpot 6, pátek 15. 4., 17 dvojic
  1. Petrovský – Bečka 61.7%
  2. Paříková – Tomčíková 60.7%
  3. Petrovská – Ochvat 54.8%
  4. Literák – Mödritzer 54.7%
  5. Hasanová – Kloudová 53.9%

Závěrečný turnaj, pátek 15. 4., 20 dvojic
  1. Neševová – Mödritzer 63.7%
  2. Batelová – Batela 60.7%
  3. Hlaváčová – Vondráčková 58.3%
  4. Fořt – Petrovský 57.9%
  5. Literák – Petrovská 57.7%
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Ve fi nále Vanderbilt 2015 se utka-
la družstva LAVAZA (Duboin, Ma-
hmood, Bocchi, Madala) a DIAMOND 
(Diamond, Platnick, Greco, Hampson, 
Jacobus, Wold). Úspěšnější byla LAVA-
ZA, ale to neznamená, že by se jí dařilo 
ve všech partiích.

Západ Sever Východ Jih
Madala Hampton Bocchi Greco
  pas 2♣
4♥ kontra pas 5♣
pas…

Západ vynesl ♠J, kterého hlavní hráč 
vzal na stole dámou a zahrál malý tref. 
Východ je chycen v Mortonově vidlič-
ce. Vezme  -li esem, udělá obrana jen 
dvě esa. Propustí  -li, zahodí nyní hlavní 
hráč srdce na pik nebo káro. V každém 
případě 600 pro NS.

V zavřené místnosti probíhala draž-
ba stejně, ale Západ vynesl ♦8. Zia ale 
zahrál méně opatrně a pokusil se hned 
zahodit srdce na piky. Západ však snapl 
a tak LAVAZA ztratila 12 IMP. To se 
Zia příliš nevytáhl.

V otevřené místnosti se Američané 
spokojili se závazkem 2♥, který splnili 
+1.

V zavřené místnosti po stejném úvodu 
ještě Duboin dražbu pošťouchl.

Západ Sever Východ Jih
Jacobus Duboin Wold Zia
  pas 1♥
1♠ 1BT pas 2♥
pas 2♠ pas 3 BT
pas

Hláška 2♠ není zase až tak divoká, jak 
by se na první pohled zdálo. Ukazuje 
maximum a doplnění v srdcích (evi-
dentně dubl fi guru). Zia má přesně to, 
co je potřeba do 3BT. Představivá draž-
ba vynesla 10 IMP.

Velký Jackpot 8, neděle 27. 4., 13 dvojic
  1. Literák – Petrovský 64.7%
  2. Fořt – Petrovská 61.3%
  3. Demlová – Ludvík 59.7%
  4. Batelová – Batela 57.5%
  5. Müllerová – Vítečková 56.4%

V pátek večer po závěrečném turnaji 
jsme rozdělili medaile a slavnostně za-
končili týden. Nechyběla ani speciální 
medaile, kterou vždy udělím nejlepší-
mu hráči nižší výkonnostní třídy, tento-
krát ji získala Jaruška Dohnálková.

Kompletní výsledky všech soutěží a fo-
tografi e jsou uvedené na internetu:
http://eva.fort.cz/Rokytnice16/v.html

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
  1. Petrovský Mario 286
  2. Fořt Tomáš 282
  3. Literák Lubomír 236
  4. Mödritzer Miloslav 190
  5. Bečka Jiří 162
  6. Ludvík Bohumil 159
  7. Macek Vladimír 147
  8. Kulišan Jiří 146
  9. Říha Ivan 114
10. Batela Luboš 106

Hráčky:
  1. Tomčíková Zdena 240
  2. Petrovská Alena 239
  3. Wirthová Daniela 216
  4. Dohnálková Jarmila 167
  5. Kulišanová Jarmila 146
  6. Rosolová Marie 124
  7. Neševová Olga 116
  8. Demlová Anna 111
  9. Vítečková Jana 110
10. Batelová Eva 106

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

Dvě rozdání 
z Vanderbidtu
Tomáš Fořt

♠AQ1042
♥Q5
♦KQJ6
♣Q2

♠K8
♥10
♦A95
♣K976543

♠9765
♥A2
♦10732
♣AJ10

♠J3
♥KJ987643
♦84
♣8

♠ Q964
♥A2
♦A103
♣10654

♠103
♥KQJ743
♦KQ2
♣QJ

♠J8
♥965
♦975
♣AK832

♠AK752
♥108
♦J864
♣97
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partnerovu (konvenční) hlášku pasuje. 
V druhém případě má odpovídající ♥ 
barvu. Odpovídající oznámí svoji bar-
vu, a to je pro zahajitele signál, aby pa-
soval.
Odpovídající musí mít na svou akci ně-
jaké hodnoty, minimálně dobrý 5list, 
a určitou obecnou sílu. Nutí linku se-
hrávat závazek na třetím stupni a za-
vazuje získat 9 zdvihů. Tento postup 
stírá rozdíl mezi prostým předražením 
(partnere, nechtěl jsem dát kůži lacino) 
a invitem (partnere, zvyš do celé hry, 
máš  -li příhodný list).
Uvedený postup je základ rozšířené 
konvence, obecně nazývané „leben-
sohl“. Píšeme záměrně s malým „l“, 
protože na rozdíl od Blackwooda 
a Staymana není známo, že by vůbec 
nějaký bridžový pan Lebensohl existo-
val, natož aby vymyslel konvenci.
Používáme  -li hlášku 2BT dohodnu-
tým konvenčním způsobem, zbavíme 
se zároveň možnosti použít tuto hlášku 
v přirozeném významu. Jak moc nám 
to vadí?
Především je třeba si uvědomit, že 
„dvakrát do stejné řeky nevstoupíš“. 
Zásah soupeře změnil situaci zásadně. 
Zahajitel i odpovídající musí sílu svého 
listu přehodnotit s ohledem na zásah 
soupeře. Přehodnotit ji mohou oběma 
směry. Faktická síla linky zahajitele 
může se zásahem poklesnout i vzrůst. 
Například má  -li odpovídající v barvě 
soupeřova zásahu QJxx, může počítat, 
že v této barvě má v BT závazku nárok 
na dva zdvihy, protože A a K má za-

sahující před ním. Síla jeho listu reálně 
narostla. Má  -li v barvě zásahu zahajitel 
KQx, může počítat jen s jedním zdvi-
hem, a síla jeho listu reálně poklesla. 
Reakce odpovídajícího sice nadále vy-
chází z bilance bodové síly, ale zároveň 
platí, že ekvivalentní situace, která by 
odpovídala sledu bez zásahu 1BT – 
pas – 2BT, přestala existovat. Prosté 
sčítání bodů zde již nefunguje. O tom, 
zda je celá hra možná, daleko více 
rozhoduje, nakolik se listy doplňují. 
Pro BT závazek bude rozhodující, zda 
máme ve spojených listech k dispozici 
nějakou barvu, která poskytuje zdroj 
zdvihů, a zároveň máme zádrže v bar-
vě soupeře, tak aby soupeř nemohl svoji 
dlouhou barvu odehrát. Odpovídající 
se snaží odlicitovat své barvy, a nechat 
rozhodnutí na zahajiteli.
Probereme ještě dva případy, jednak 
když odpovídající po zásahu soupeře 
kontruje, a když draží barvu soupeře.

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♥ kontra

Ve starší literatuře se dočtete, že kontra 
Východu v uvedené situaci je trestné. 
Potíž je v tom, že vhodná situace pro 
takové kontra je poměrně vzácná. Proto 
většina současných hráčů přijala doho-
du, že takové kontra je pobídkové. Žádá 
partnera, aby vybral nějakou barvu do 
hry. Platí, že kontra má slibovat alespoň 
invitující sílu. Zahajitel s délkou a hod-
notami v barvě zásahu je oprávněn pře-
měnit pobídkové kontra na trestné.

V minulém příspěvku jsme se věnovali 
zásahům do soupeřova zahájení 1BT. 
Nyní obrátíme naši pozornost kolem 
stolu o 90° a popíšeme možnosti linky 
zahajitele po takovém zásahu.
Soutěžní řád ČBS připouští libovolné 
(konvenční) metody dražby v zásahu 
po soupeřově zahájení v BT. Takových 
metod bylo vymyšleno velké množ-
ství. Nemůžete být připraveni na každý 
známý či méně známý postup zvlášť. 
Potřebujete nějakou základní obecnou 
dohodu, aplikovatelnou pro každou pří-
ležitost. Předpokládejme nejprve při-
rozený zásah soupeře – zasahující má 
barvu, kterou dražil, a nezáleží na tom, 
zda hláška obsahuje ještě nějakou pří-
davnou informaci, nebo ne.

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♦ ?

Zásah soupeře do dražby vždy omezí. 
Odpovídající je zbaven nutnosti dražit 
se slabým rozlohovým listem. Naše jed-
noduché univerzální pravidlo soutěžní 
dražby říká:
• Nová barva na 2. stupni je přirozená 

a není forsing
• Nová barva na 3. stupni je přirozená 

a forsuje

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♥ ?

2♠ hláška 2♠ neforsuje: zahajitel nej-
častěji pasuje, avšak s rezervou 
a podporou zvýší

3♠ hláška 3♠ forsuje: zahajitel nesmí 
pasovat, zvýší s podporou, nebo se 
zádrží v barvě soupeře draží 3BT

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♠ ?
3♣ hláška 3♣ forsuje: zahajitel nesmí 

pasovat

V tomto případě, kdy máme nižší bar-
vu, než je barva zásahu, nemáme mož-
nost svou barvu neforsujícím způsobem 
nabídnout. To je dost velký nedostatek, 
než abychom se s takovou situací smí-
řili. Pomůžeme si trikem, dohodnutou 
konvencí. Použijeme k tomu konvenčně 
hlášku 2BT. Hláška 2BT má význam: 
partnere, oznámím barvu, ve které chci 
hrát částečný závazek, ale celá hra je 
nepravděpodobná. Hláška 2BT je pří-
kaz, aby zahajitel dražil 3♣. Dále nasta-
ne jeden ze dvou případů:

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♠ 2BT* pas
3♣ pas…

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

* označuje konvenční hlášku

V prvním případě má odpovídající ♣ 
barvu. Protože se dražba dostala tam, 
kde ji odpovídající chce mít, jednoduše

Po soupeřově 
zásahu do 1BT
Vladimír Machát
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Na druhém stole sehrával Západ 4♥ 
a také dostal soupeře do další zajímavé 
koncovky.

Západ Sever Východ Jih
Kendrick Aldeborg Jourdain Karlsson
 1BT 2♠ pas
4♥ pas…

Přišel výnos ♣K a změna na trumfy. 
Hlavní hráč vzal devítkou a pokračo-
val ♥A a ♥Q. Sever se dobral na krále, 
odehrál druhý vysoký tref a pokračoval 
třetím trefem s tím, že si počká na ♦K. 
Hlavní hráč ale odehrál ♦A a začal sta-
hovat trumfy.

Na poslední stahovaný trumf se Sever 
dostal do skvízu v držení mezi piky 
a káry. I zde mohl Sever závazek pora-
zit, kdyby dříve zahrál pik.

 
 

Jednu z prvních věcí, kterou se jako 
obránci naučíme je, že výnosem do 
dvojité šikeny zadáváme zdvih. Ale 
v bridži nic neplatí absolutně a tak i zde 
existují výjimky z tohoto pravidla.

Západ Sever Východ Jih
1♦ 1♠ kontra 2♠
3♠ pas 4♦ pas
4♥ pas…

Obrana odehrála ♠AK a začala se 
poohlížet po dalších možnostech. Po-
kud zahraje pasivně, záleží jen na hlav-
ním hráči, zda uhodne kára. Sever se 
však rozhodl nenechat svůj osud jen 
v cizích rukou a pokračoval dalším 
pikem do dvojité šikeny. Hlavní hráč 
radostně zahodil na stole ztrátový tref 
a snapl z krátkých trumfů v ruce. Pak 
odehrál dvě vysoká srdce a dvě vyso-
ká kára. Nyní ale nastalo rozhodování. 

Západ Sever Východ Jih
1BT 2♥ 3♥

Určitě nemá smysl přirozeně nabí-
zet barvu, v níž soupeři ukázali délku 
i kvalitu. Taková dražba patří do oblasti 
bridge fi ction. Smyslem dražby barvy 
soupeře je žádost, aby partner se zádrží 
v této barvě dražil 3BT. Pokud zahajitel 
zádrž nemá, odpoví barvou nejbližšího 
3listu a další rozhodnutí ponechá na 
partnerovi.

V příštím dílu naší minisérie poradíme 
jak postupovat, když soupeři zasáhnou 
do našeho zahájení 1BT konvenčními 
metodami.

Následující rozdání sehrávali senioři na 
ME v Tromsø.

Západ Sever Východ Jih
Trapp Mattsson Elmroth Harsanyi
 1♣ 3♠ pas
4♠ pas…

Jih nenašel porážející kárový výnos 
(nebo ♣J), ale vynesl ♥3. Hlavní hráč 
vskočil esem a pokračoval ♥Q. Sever 
nepokryl a hlavní hráč odhodil tref. 
Když Sever nepokryl ani ♥J, zbavil 
se Východ i druhého trefu. Jih snapl 
a zahrál káro, které vzal Sever krá-
lem. ♣A hlavní hráč přebil, trumfnul 
do dámy, snapl další tref a odehrál ♠A. 
Nyní zjistil špatnou rozlohu trumfů, ale 
vše již bylo připraveno pro elegantní 
koncovku. Následoval přechod ♦A na 
stůl.

Na zahrané káro je Sever bezmocný. 
Když snapne, zahodí hlavní hráč malé 
káro a dohraje. Když Sever zahodí ve-
dlejší barvu, hlavní hráč vezme dámou 
a dalším kárem donutí Jih vyimpasovat 
trumfy.

Dvě v jednom
Tomáš Fořt

♠J942
♥K876
♦K9
♣AK5

♠53
♥43
♦J1042
♣J8764

♠AK10876
♥5
♦Q653
♣109

♠Q
♥AQJ1092
♦A87
♣Q32

♠J9
♥K
♦-
♣K

♠-
♥-
♦J10
♣J8

♠K10
♥-
♦Q6
♣-

♠-
♥109
♦8
♣Q

♠J94
♥-
♦K
♣-

♠5
♥-
♦J10
♣J

♠AK10
♥-
♦Q
♣-

♠Q
♥2
♦87
♣-

Nebojte se 
doublechicane
Tomáš Fořt

♠AKJ93
♥972
♦Q8
♣J32

♠Q872
♥J43
♦43
♣K965

♠54
♥Q1086
♦J10762
♣Q8

♠106
♥AK5
♦AK95
♣A1074
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Z kdysi malého 
turnaje týmů pořá-
daného ve Slavoni-
cích pro přátele klu-
bu Chaos se vyvinul 
velký mezinárodní 
turnaj „O pohár 
města Slavonic“. 
Turnaj je známý 

tím, že se zde můžete setkat s družstvy 
všech úrovní od mistrů Evropy až po ty, 
kteří hrají bridž jen pro radost. I když 
se letos nezúčastnili Bělorusové, Polá-
ci, Slováci ani známá dvojice z Lucem-
burska, byl zde dostatek hráčů z Čech, 
Maďarska, Rakouska a Ruska.
Tradičně na přelomu dubna a května 

proběhl již devátý ročník mezinárod-
ního turnaje družstev ve Slavonicích. 
Ubytování bylo také zajištěno ve stylo-
vých domech z 16. století vyzdobených 
restaurovanými freskami a sgrafi ty. Ty 
původní byly značně poničeny za 30leté 
války v pak ještě jednou při velkém po-
žáru v 18. století.

Hrálo se v renesančním sále hotelu 
Besídka a v restauraci hotelu Arkáda. 
Jako ceny pak byly již tradičně rozdá-
vány hrnečky a další keramika z dílny 
v nedaleké Maříži.
Turnaj týmů byl letos pořádán trochu 
tajemným způsobem, kdy 18 družstev 
bylo rozděleno do šesti skupin, z nichž 
týmy postupovaly do fi nále A, B a C. 
Ale kvalifi kaci hrály ještě proti druž-
stvům z dalších dvou skupin, se který-
mi se ale v pořadí nesrovnávaly. Nako-
nec se ale systém ukázal spravedlivým 
a soutěž byla zajímavá.

Hlavní soutěž týmů vyhrálo družstvo 
Acol ve složení Svobodovi, Textor, 
Diamant. Druzí skončili B.Ú.: Pěkný, 
Scháňka, Kupková, Emmer a třetí Bah-
níci: Eva Bahníková, Miloš Bahník, 
Petr Bahník a Ondra Bahník.

Finále B vyhrál česko -maďarský tým 
Cyrila (Frýda): Szilágyi, Bódis, Šlemr, 
Vozábal, Martynek.

Ve fi nále C pak zvítězilo družstvo Sla-
vibor ve složení Čermáková, Plosová, 
Horáček, Kypta.

Pokud byly trumfy 3-3, může přejít sna-
pem trefovým, dotrumfovat a splnit tak 
+1. Pokud ale jsou trumfy 4-2, a ze hry 
Severu to tak spíš vypadá, musí pokra-
čovat káry a bezpečně splní =.
Hlavní hráč se rozhodl hrát káro. Sever 
snapl a Jih zahodil poslední pik. Piko-
vá promoce pak vypracovala porážející 
zdvih.

Zajímavé články Tomáše čtu mnoho let 
velice ráda, ale ten poslední, který vyšel 
v 9. čísle Bridge Enjoy podle mého ná-
zoru překoná všechny. Pokud čtu detek-
tivky, musí být aspoň trochu okořeněny 
humorem. A článek „Trable s dámou“ je 
koncipován vlastně také jako detektiv-
ní příběh, který nepostrádá humor. Na 
začátku je čtenář seznámen s událostí 
– velký slem, a začíná pátrání po dámě.

Podezřelí, kteří ji mají v držení, jsou 
sice jen dva, ale těch udávaných mož-
ností, jak na ně ukázat, se předkládá 
několik, všechny zajímavé i neobvyklé. 
Příběh nepostrádá napětí a spěje k ro-
zuzlení, ke kterému, jako v pravém 
detektivním příběhu, nakonec přispěly 
„ty malé šedé mozkové buňky“.

K r á s n é 
a inspiru-
jící čtení. 
Zase jsem 
se poučila, 
zda je lépe 
chytat dámu 
za desítkou 
či klukem. 

Protože (aspoň jsem si to o sobě mys-
lela) jsem romantického založení, roz-
hodla jsem se impasovat dámu směrem 
k ložnici alespoň při domácím hraní 
(bohužel jsem se zatím s žádnou klu-
bovou ložnicí nesetkala). Můj bridžový 
(i životní) partner mi však tuto myš-
lenku vyvrátil konstatováním, že jsem 
romantická asi jako míchačka na be-
ton. Ale domácí bridž není tak důležitý 
jako soutěžní, tak jsem začala uvažovat 
o impasu na méně sympatického hráče 
z dvojice. 
Ale zase jsem tento způsob nakonec za-
vrhla, neboť při dlouhodobějším užívá-
ní by se to mohlo provalit a získala bych 
časem hodně nepřátel. Norský způsob 
se mi velice zalíbil, ale co když velikost 
nosů soupeřů je pouhým okem těžko 
rozlišitelná? Bohužel v bridžových pra-
vidlech jsem ani po dlouhém pátrání 
nenalezla, zda je možné během sehráv-
ky přeměřovat přesněji délku nosu sou-
peřů, bojím se, abych nebyla potrestána 
za neetické chování. Takže zbývají ty 
„šedé buňky“, i když jejich přesýpání 
někdy tak bolí…

Díky, Tomáši! Jarka

Komentář
k článku
J. a J. Kulišanovi

♠KJ7
♥KJ6
♦AQ4
♣KQ98

♠A108
♥AQ2
♦KJ2
♣AJ103

Slavonice 2016
Tomáš Fořt
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Nejčastější účastníci MS
Bez některých hráčů je již téměř ne-
možné si MS představit. V ženách drží 
rekord Angličanka Nicola Smith s cel-
kem 28 účastmi na mistrovství světa. 
Sabine Auken z Německa se zúčastnila 
již 25 krát a Morella Pacheco z Venezu-
ely je třetí s 24 účastmi.
Mezi muži je jasným favoritem Gabriel 
Chagas z Argentiny. V Chennai šlo již 
o jeho 50.(!) účast na některé ze soutěží 
mistrovství světa. Navíc pět z nich vy-
hrál: 1976 Olympiádu, 1989 Bermuda 
Bowl, 1990 Otevřené páry, 1998 IOC, 
2001 Transnational Teams.

Nesportovní chování v Monaku

Na Evropských zimních hrách v Mona-
ku zvítězil tým Zimmermann, Multon, 
Martens, Filipowicz, Helness, Helge-
mo. O třetí místo měla bojovat druž-
stva Monako a Assael. Oba týmy ale do 
boje o 3. místo odmítly nastoupit, což 
je v rozporu s podmínkami soutěže. 
Uvidíme, co na to řekne disciplinární 
komise EBL. Ve vedlejší soutěži týmů 
Board -a -Match skončil Milan Macura 
hrající v holandském družstvu Nether-
lands Blue na skvělém druhém místě.

30. Grand National Open Teams
64 družstev se letos kvalifi kovalo 
z klubových soutěží do závěrečných 
kol australských týmů. Hrálo se K.O. 
na 14 až 64 krabic a poražení vypadá-
vali do švýcaru, ze kterého ještě první 
dva postoupili do semifi nále. Ve fi nále 
pak Sydney 1 (Beauchamp / Morrison, 
Brown / Buchen, Kanetkar / Klinger) 
porazila Adelaide 170-90.

Nejmladší hráčka na ME v Tromsø
Jen 13letá Sofi e 
Sjødal byla nej-
mladší účastni-
cí posledního 
o t e v ř e n é h o 
mistrovství Ev-
ropy v Tromsø. 
Hraje bridž pět 
let a za tu dobu 

již repre zentovala Norsko na dívčích 
evrop ských i světových mistrovstvích. 
Není divu, že je také nejmladší členkou 
svého bridžového klubu. Zajímavé je 
ale, že druhým nejmladším členem to-
hoto klubu je její 44letý otec.

15. Slava Grinuk cup
Již po patnácté se v Moskvě konal sil-
ně obsazený turnaj jen osmi pozvaných 
týmů a vybraných 38 párů. Pořadatelé 
mají zajištěnou vysokou dotaci a tak 
mohou vybrat jen úzkou skupinu sil-
ných hráčů. Letos zvítězil tým S. Au-
ken – R. Welland, D. Bilde – M. Bilde 
před mladými Švédy O. Rimstedt – M. 
Rimstedt, S. Ekenberg – S. Hult.

Nedělního turnaje párů se pak zúčast-
nilo 31 párů. Na medailových pozicích 
se umístili a hrnečky získali:

1. Vlachová – Kopecký 66.40%
2. Svobodová – Svoboda 64.55%
3. Szilágyi – Bódis 64.43%

Celý turnaj bezchybně řídili Dušan Šla-
chta a Adam Kubica.

A ještě jedno rozdání, které mě potěšilo 
i pobavilo. Pochází z posledního kola 
kvalifi kace týmů proti družstvu Vídně.

Východ zahájil 1♦, Západ dražil 1♠ 
a pak se soupeři doškobrtali do 6♠. 
Hrdě jsem dal výnosové kontra na kára, 
které partnerka opravdu vynesla. Po 
delším váhání dal hlavní hráč malou 
a já v očekávání snadného poražení zá-
vazku položil krále. Když však hlavní 
hráč snapl, šance se velice zredukovaly. 
Hlavní hráč pak přešel srdcem na stůl 
a zahrál ♠Q. Dal jsem malou a doufal 
v singl krále u partnerky. Ale bylo to 
jako na houpačce. ♠Q vzala zdvih a dal-
ší kolo jsem dobral esem. Už nezbývá 
skoro žádná naděje. Trefy hlavní hráč 
dražil, ale jinudy cesta nevede. Za-
hrál jsem tedy ♣4, abych sugeroval, že 
v nich něco mám. Hlavní hráč položil 
eso a partnerka přidala bez zaváhání 
dámu. Hlavní hráč tedy přešel na stůl 
a zahrál další tref. Radostně zaregistro-
val mojí devítku a s jistotou, že závazek 
splní, přiložil ♣10. Jeho nevěřícný po-
hled na Evina ♣J stál za to.

♠98
♥986
♦Q108754
♣QJ

♠A43
♥J1042
♦KJ96
♣94

♠QJ65
♥AK3
♦A32
♣765

♠K1072
♥Q75
♦-
♣AK10832

Krátce
Tomáš Fořt
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Po skončení hry vložíte sehrané neza-
míchané karty do modulu a ten vyge-
neruje zápis rozdání a ověří výsledek.

Technicky je modul propojený přes 
BlueTooth s tabletem a ten přes WiFi 
s počítačem v zázemí, který vše ukládá 
na vzdálený internetový server. Na in-
ternetu lze také automaticky prezento-
vat výsledky. Na počítači můžete zadat 
rozdání, doplnit informace o hráčích 
a naopak na tablet zpětně zasíláte in-
formace o rozdání, analýzy, statistiky 
a výsledky.

Zařízení je snadno přenosné, použitel-
né i v malých klubech nebo doma při 
hraní na jednom stole nebo pro účely 
výuky včetně předpřipravených bri-
džových lekcí. Program spolupracuje 
s BBO a má k dispozici staré slavné zá-
pasy i aktuální mistrovství.

Problémem je cena 27 000 Kč s DPH 
za komplet pro jeden stůl – rozdávač, 
karty, tablet, software, přístup na cent-
rální server. Zhruba jednou za dva roky 
je vydáván nepovinný placený upgrade 
SW. Další drobný problém je výdrž. 

Modul vydrží 120 rozdání na jedno na-
bití, ale tablet bývá třeba nabíjet každy 
den.

Torontský křížový snap
V Čechách je známé zahrání „Šarapat-
ka“, kdy hráč vynesenou barvu snapne 
a hned v dalším zdvihu ji vynese. Do-
vedená k dokonalosti je tato metoda ve 
světě známá jako „Torontský křížový 
snap“, kdy tuto v druhém zdvihu vyne-
senou barvu snapne ještě partner.

Čtyřikrát do stejné řeky nevstoupíš
Mezinárodní rozhodčí Herman De 
Wael popisuje situaci, která se mu stala 
na posledním mistrovství Evropy. Byl 
přivolán ke stolu, kde ležela krabice 19, 
a kde uviděl, že Jih zapasoval a Západ 
zahájil 1♣.

Jenže karty Jihu byly stále v krabici 
a Jih držel v ruce jiných 13 karet. Uká-
zalo se, že si Jih vzal karty z krabice 20. 
Rozhodčí nechal vrátit karty do krabice 
20, Jih si vzal správné karty a dražba 
se vrátila k zahajiteli na Jihu. Ten zno-
vu zapasoval, Západ znovu zahájil 1♣ 
a vše již pokračovalo normálně.
Hned vzápětí však přišla partie 20, ve 
které měl Západ informaci o soupeřově

Francouzská liga
Francouzská liga je organizována téměř 
přesně stejným způsobem jako česká. 
Z původních 12 týmů se ve fi nále hra-
ném na 96 rozdání letos utkala družstva 
Zimmerman (Zimmermann, Multon, 
Martens, Helgemo, Helness) a Riehm 
(Riehm, Levy, Volcker, Sebbane, Du-
guet, Lolerzini). Dvě šestnáctky před 
konce vedl překvapivě Riehm o 65 
IMP. Favorizovaný Zimmermann sice 
v předposlední šestnáctce stáhl 29 
IMP, ale stále ještě 36 IMP zbývalo. 
Jenže i tu poslední vyhrál 58:16 a zví-
tězil v zápase o 6 IMP. Jenže v jedné 
z posledních partií došlo k rozdílnému 
vysvětlení na obou stranách zástěny 
a poražené družstvo podalo protest. Šlo 
o to, že po licitaci:

Západ Sever Východ Jih
Volker Helness Levy Helgemo
  pas 1♠
pas 2♥ pas 3♣
pas 3♥ pas 4♥
pas 6♦* pas 7♦
kontra 7♥ pas…

Helness se domníval, že ukazuje šikenu 
a tak to také vysvětlil Levymu. Helge-
mo však vzal hlášku jako pravou, jak je 
vidět i z jeho zvýšení na 7♦. Levy i přes 
vysvětlení poslechl partnera, vynesl 
káro a zadal velký slem.
Rozhodčí použili novou metodu a po-
ptali se u skupiny hráčů stejné úrovně, 
co by po této dražbě vynesli z:
♠654 ♥3 ♦Q96542 ♣K52

Zajímavé bylo, že až 70% hráčů řeklo, 
že by vyneslo (do dobrovolně vydra-
ženého velkého slemu!) tref od krále 
a porazilo tak závazek. Rozhodčí tedy 
stanovili průměrný upravený výsledek 
z 3x velký slem splněný a 7x poražený. 
To dalo naopak 8 IMP pro Riehma a pa-
sovalo jej na vítěze francouzské ligy.

Nové složení týmu Lavazza
Od Vanderbildtu 2016 platí nové slože-
ní týmu LAVAZZA: Bocchi – Brenner, 
Duboin – Bilde, Madala – Bianchedi. 
Ten také v tomto složení letos na jaře 
v Renu vyhráli. Madala – Bianchedi 
a Bocchi – Brenner hrají vysoce umělý 
systém „Big Bang“ založený na trans-
ferových odpovědích za zahájení v lev-
ných barvách.

Bridge+More
Na obzoru se ob-
jevuje zcela nová 
možnost turna-
jové duplikace 
karet, zapisování 
výsledků a tisku 

pořadí. Dánské zařízení Bridge+More, 
které kombinuje všechny tyto funkce 
v jednom, se poprvé na turnaji objevilo 
v Kodani v roce 2015.
Zařízení nahradí a tím i eliminuje mí-
chačku i krabice. Kromě něj leží na stole 
ještě tablet s programem nahrazujícím 
BridgeMate i výpočetní program. A dva 
balíčky karet. S jedním se hraje, zatímco 
druhý se vloží do modulu, který během 
hry potichu připraví další rozdání.
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Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 10. 10. 2016 ve 10 h 

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

Kurzy bridže pro začátečníky i pokročilé

Nový kurz pro začátečníky v BKP
♦ 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. 

STŘEDA 19.00 - 21.30
říjen - prosinec (10 lekcí) - 1 950 Kč

Ukázková lekce zdarma:
5. 10. v 18.00 – nutná rezervace

Jednotlivé lekce probíhají jako „škola hrou“, vždy 
v první části je teorie, poté se procvičuje při hře to, 
co jsme se naučili. V ceně kurzu je učebnice (ma-
nuál) a členský příspěvek do Českého bridžového 
svazu na aktuální rok.
♣ Ještě váháte? Přijďte se nezávazně podívat. Hrajeme 
v krásných prostorách bridžového klubu v centru Prahy.

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

Adresa klubu: Praha 2, Italská 17. Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od vchodu 
do číslo 17. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu.

úvodním pasu. To byla dovolená infor-
mace, kterou Západ mohl legálně vy-
užít. Jih byl v této partii na posledním 
místě, ale když vzal do ruky stejné karty 
jako v předchozí partii, automaticky za-
pasoval mimo pořadí. To naštěstí není 
při hře se záclonami žádný problém 
a rozhodčí vrátil dražbu k Západu, který 
měl již druhou legální informaci o síle 
listu Jihu. Západ pasoval a stejně tak 
učinili Sever a Východ. Jih nyní se svou 
kartou opět zahajoval, ale zvládl nacvi-
čenou situaci a počtvrté zapasoval.

Rozhodnutí ÖBV
Za předčasné opuštění týmového turna-
je při letošní Velké ceně Českých Bu-
dějovic byli hráči Karl Kaiser a Martin 
Rokyta potrestáni Rakouským bridžo-
vým svazem (ÖBV) zákazem účasti na 
zahraničních turnajích do 30. 9. 2016 
a podmíněným dvouletým zákazem 
hraní v Rakousku.

Slyšení Disciplinární komise EBL
EBL pokračuje ve vyšetřování skandá-
lů s nedovolenými informacemi. 18. 5. 
vydala EBL ofi ciální rozhodnutí dis-
ciplinární komise, ve kterém dostali 
Fisher – Schwartz individuální zákaz 
hraní v soutěžích EBL na pět let a doži-
votní zákaz hraní spolu.
Fantoni – Nunes byli původně nomino-
váni za Monako na Bermuda Bowl, ale 
pak se Monako dobrovolně účasti na 
mistrovsví světa vzdalo. Současně oba 
hráče potrestala Italská bridžová fede-
race zákazem hraní na 3 roky a doži-
votním zákazem hraní spolu ve dvojici.

• Po fi nálovém zápase Poháru vítě-
zů pohárů, ve kterém hráli u stolu 
Mandala s Bocchim (1,95 m) proti Ni-
zozemcům van der Bossovi (1,94 m) 
a van Lankveldovi (1,92 m), Bocchi 
a Nizozemci vstali ze židlí a Bocchi 
poznamenal: „Tři hráči, šest metrů.“ 
Když se zvedl i Madala (1,60 m), 
Bocchi dokončil větu: „Čtyři hráči, 
sedm metrů!“ Všichni se tomu zasmá-
li, ale nejvíc Italové, kteří si popáté 
v řadě vezli pohár vítězů domů.

• „To je hrozné počasí,“ povídá hráč při 
odjezdu z bridžového týdne. „A ještě 
horší je, že takové počasí bylo možná 
celý týden,“ doplňuje jej druhý.

• Na bridžovém týdnu v Kořenově vy-
právím, že jsme byli včera na výletě 
do Harachova. „A šly jste po zelené?“ 
ptá se sportovně založená Eva Batelo-
vá.

• Adam Kubica rozhodoval pražskou 
ligu a jeden ze stolů velice hlučel 
a rušil ostatní hráče. Adam je slušně 
požádal, zda by si nepřesedli do vol-
ného prostoru blíže k jeho kóji, to aby 
je lépe slyšel.

• Na turnaji ve Slavonicích si hráč za-
ložil vedlejší eso do trumfové barvy. 
Když pak soupeři odehráli své trum-
fové eso, volala jeho partnerka na 
celý sál: „Vedoucí, partnerovi odehrá-
li trumfové eso, i když ho měl v ruce.“

Odposlechnuto
Eva Fořtová



Silvestr
27. 12. 2016.–2. 1. 2017

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Hotel Luna
Kouty

Již podruhé budeme trávit sil-
vestrovský týden v hotelu Luna, 
kde jsme v loňském roce byli vel-
mi spokojeni. Hotel má i v zimě 
výbornou dopravní dostupnost 
- nedaleko dálnice D1 v blízkosti 
Ledče na Sázavou, cesta z Prahy 
trvá necelou hodinu. Je vybaven 
prostornou a dobře osvětlenou 
konferenční místností, ideální pro 
hraní bridže. Hrát budeme větši-
nou dvakrát denně – dopoledne 
a večer.
Součástí hotelu je též wellness 
centrum s krytým bazénem s pro-
tiproudem, saunou, infrakabinou, 
tělocvičnou a velkou moderní 
vířivkou pro relaxaci. Pro naše 
účastníky je využití wellness cen-
tra za výhodnou paušální cenu 
a také s možností zapůjčení župa-
nu. Bazén je teplý cca 27 stupňů.

Webová stránka hotelu Luna
www.hotelluna.cz

Hotel Luna nabízí ubytování v převážně dvou-
lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím 
a balkonem nebo přímým výstupem z pokoje 
do lesa. Čistotní pejsci jsou v hotelu povoleni.
Pobyt začíná 27. 12. večeří a končí 2. 1. obě-
dem. Cena za celý silvestrovský týden je 
5.250 Kč s plnou penzí nebo 4.950 Kč s po-
lopenzí (bez obědů nebo bez večeří). Cena 
zahrnuje i příplatek za sváteční silvestrovský 
večer. Kratší pobyty jsou po dohodě možné.
Uzávěrka přihlášek nejpozději do konce září, 
prosím zálohu 1.000 Kč na účet 126279051/0300 
nebo v hotovosti v klubu. Doplatek se bude hra-
dit na místě v hotovosti nebo platební kartou.


