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Rychle nám ten rok utekl, právě vychá-
zí čtvrtý časopis v tomto roce a uzavírá 
nám rok 2016. V předešlém čísle jsem 
vás nepozdravila, byla jsem vám, té 
základní buňce „našich výjezdů“ ne-
věrná, nehovořila s vámi a hlavně u ze-
leného stolu s vámi nestolovala a karty 
v ruce nedržela. Někdy se to tak přihodí 
a něco vběhne do cesty a cestu zatarasí. 
Údržba proběhla, cestu uvolnila a já vás 
všechny opět zdravím, jsem zde.
V časopise č. 10 jsem uveřejnila část 
vašich odpovědí na moji anketu, zde je 
pokračování, je to zajímavé.

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

Zuzana Rovinská:
Odpověděla, ale už nepřečetla, ale my 
ano. Odešla nám věrná kamarádka, na 
kterou budeme dlouho vzpomínat. Na-
psala:
1. Bridž jsem začala hrát v r. 1990.
2. Pracovala jsem ve VÚST na No-

vodvorské s Honzou Volhejnem, 
který mně přinesl pravidla, nastudo-
vala jsem je a pak jsem šla na kurz.

3. Hlavně spoustu dobrých přátel a krás-
ných společných akcí. A doufám, že to 
občasné přemýšlení prospívá mému 

mozku.
Renata Roninová: (jak znám Renatku, 
tak myslím, že odpovídá i za Michala):

1. Bridž jsem párkrát hrála v 18 letech, 
tedy v roce 1970, ale nikdo z nás čtyř 
hráčů to pořádně neuměl a příručku 
jsme místy úplně nepochopili. Pak 
jsem dlouho nehrála a pravidelně já 
i Michal hrajeme od jara 1989.

2. Tato krásná hra mě zaujala už v roce 
1970, ale stále jsem nevěděla, jak na 
to. Až mi přišel do Ordinace Milan 
Mödritzer, a ten chtěl jít do práce po 
neschopence nikoliv v sobotu, ale už 
ve čtvrtek, protože musí na bridž. Tak 
jsem se dostala do BK Neratovice 
a chodím hrát minimálně jednou týd-
ně, ale často i několikrát týdně.

3. Co mi bridž přinesl? Bridž je sport, 
věda i umění. Bridž je kázeň i přes-
nost. Bridž je otevřená kniha života. 
Bridž je překrásné partnerství, oprav-
dové a obětavé partnerství, ke 
kterému tato hra směřuje. Bez part-
nerství se nedá vyhrávat. Celá léta se 
snažím partnerovi usnadnit jednotlivá 
rozhodnutí. Také tam, kde mohu, ne-
chávám partnerovi prostor a snažím se 
pochopit a respektovat jeho rozhod-
nutí. Duševní soulad v partii bridže je 
to nejkrásnější splynutí dvou lidských 
mozků a myšlenek. A co bych hráči 
bridže doporučila? Prostě respektovat 
partnera v celé šíři jeho osobnosti, 
občas potlačit své ego a napomáhat 
ve dvojici k optimálnímu rozhodnutí 
v každé minutě bridžového turnaje.

Prolog
Alena Petrovská

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 13. 2. 2017 v 1000

♠ 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 v Italské
15. 2. 2017 v 1800 hodin

♦ Ukázková hodina zdarma – NUTNÁ REZERVA-
CE. Termín konání kurzu – 22. 2. – 26. 4. 2017, vždy 
ve středu od 18 do 20.30 hodin. Cena 1.950 Kč.
♣ Ještě váháte? Zavolejte a přijďte se nezávazně 
podívat na ukázkovou hodinu. Hrajeme v krásných 
prostorách bridžového klubu v centru Prahy.

Večerní zdokonalovací kurz v Modřanech
Od února každý čtvrtek v 18  hodin

Dvouhodinové zdokonalovací lekce na různá témata 
z licitace, sehrávky i obrany. Kurz je pro mírně pokro-
čilé, není vhodný pro úplné začátečníky.
Přihlášky a další informace přímo v Kulturním cen-
tru „12“
♠ Tel.: 244 403 129, 778 482 786
♥ senkova@kc12.cz, kc12@kc12.cz, www.kc12.cz
♦ Adresa: Pertoldova 3346/10, Praha 4
Dopravní informace: bus č. 253, 150 - stanice Pavelkova

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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 Bohužel si také myslím, že se ob-
čas sejdou dva lidé, kteří partnerství 
a soulad spolu nemohou objektiv-
ně vytvořit, i když jsou to dva dobří 
hráči. Prostě ty dvě „ega“ k sobě do-
hromady nejdou a není to vina ani 
jednoho z nich. Ale to je život. Chci 
(asi jako každý) mít partnera o malin-
ko lepšího, než jsem já, ale zase ne 
o moc. Rozdíl nesmí být tak veliký, 
jinak by mi partner nerozuměl. Chci, 
aby mě re spektovat, aby mi pomáhal 
obětavě řešit všechny problémy, které 
bych bez něho neměla.

Tomáš Fořt:
1. Od roku 1970.
2. Začali jsme hrát se spolužáky hned 

v prvním ročníku vysoké školy. Ti 
spolužáci byli Zdeněk Jelínek, Jaro-
mír Dohnálek, Jirka Kopřiva, Luboš 
Literák, Mirek Hradil, Honza Klas 
a další.

3. Získal jsem mnoho nových přátel 
a při hře zapomenu na všechny pro-
blémy.

Zuzana Tomanová:
1. Hraju bridž 3,5 roku.
2. Dlouho jsem pošilhávala po aktivi-

tě, která by mi cvičila mozek, stejně 
jako moje tlumočnické povolání, kte-
ré pomalu opouštím. Volba – díky 
Bohu – padla na bridž (můj strýc byl 
vynikající bridžista, ale jelikož celý 
život žil v cizině, nepřičuchla jsem 
k tomu skrz něho).

3. Bridž mi přinesl neskonalé potěše-
ní ze hry, spoustu nových skvělých 
přátel (a to prý si pokročilém věku 
nejsme schopni nová přátelství vy-
tvořit), nádherné výjezdy, zkrátka mě 
emocionálně nesmírně obohatil.

Marta Suková:
1. Bridž hraji 9 let.
2. Bridž hrála moje teta, která mi o bri-

dži často vyprávěla, chtěla mne bridž 
učit, ale nějak se to nepovedlo. Jed-
nou jsem četla v židovském věstníku, 
že Evička pořádá kurzy bridže a je 
možnost se přihlásit. Tak jsem to udě-
lala a začala jsem chodit k Evičce na 
kurz. Ten inzerát do časopisu tam dala 
Zoša, kterou jsem před tím neznala.

3. Bridž mi dává radost a vědomí, že je 
to dobrá hra. Poznala jsem mnoho no-
vých přátel, třeba Tebe a Maria a za to 
jsem moc ráda.

Marcela Coňková:
1. Od října 2012 (kurz u Evy), ale 

začala jsem hrát až na Silvestra a pi-
kantní bylo, že druhý můj spoluhráč 
po Zdeňkovi byl Ota Svoboda. Hraji 
4,5 roku.

2. Chvilka napětí… Ještě ji prodlou žím: 
Zdeněk, určitě jste překvapeni, že?

3. Když pominu hádky se Zdeňkem, tak 
jenom pozitiva. Díky bridži jsem po-
znala spoustu úžasných lidí, po letech 
jsem začala cestovat, jsem soutěživá 
a vyplavení adrenalinu je jenom tře-
šinka na této krásné hře.

Anonymně:
1. Od roku cca 1975.
2. V anglických detektivkách hráli 

někdy bridž, inzerát v Lidové demo-
kracii nebo to bylo Svobodné slovo? 
„Naučím hrát bridž“ zn. V klubu. 
Nebylo to podepsané, ale byl to ing. 
Mařík a klub neměl sídlo. Hrálo se na 
Pankráci (hotel Olympia) a v Dejvi-
cích – restaurace Orlík.

3. Bez bridže by byl důchod nuda – 
cvičení mozku a vzrůšo a pobyt ve 
společnosti.

Ještě někteří čekají na uveřejnění, tak 
zase příště, ale jsou i tací, kteří mi ještě 
neodpověděli, tak prosím, jsem zvěda-
vá a čtenáři také.
Mnoho štěstí a zdraví, do sehrávky ho-
dící se kartu, dobrého partnera a jdeme 
na to. Ať se daří v roce 2017.

Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali co nejvíce zdvihů?

 ♠AQ432 ♠105

Ať již potřebujete 3 nebo 4 zdvihy, nej-
více šancí dává zahrát malou do desítky 
a pak teprve případně pikový impas do 
dámy. Na alespoň 3 zdvihy máte šanci 
71% a na 4 jen 18%
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠A10432 ♠K9

Odehráním krále a esa v prvních dvou 
zdvizích vůbec nevyužijeme síly svých 
středních karet a zůstane nám jen šance 
39% na 4 zdvihy. Správné je v prvním 
kole zahrát malou do devítky. Tak si 
přidáme šanci na dubl fi guru nebo celé 
čtvrté QJ před K9 a zvýšíme šance až 
na 61%.

Po únorovém převratu v roce 1948 na-
stalo pro československý bridž období 
temna. Organizovaný bridž byl zaká-
zán. V očích vládnoucí vrstvy to byl 
karban či buržoazní zábava nevhodná 
pro pracující třídu. Hlásit se k bridži 
často znamenalo zhoršení takzvaného 
kádrového posudku, který byl veden 
o každém jednotlivci.

Do roku 1956, kdy bylo konečně po-
voleno organizovat soutěžní bridž při 
zájmových kroužcích ROH, se pražští 
bridžisté scházeli pouze dík nebojác-
ným „bridždámám“. Ty organizovaly 
převážně rubber bridž. Hrálo se v ho-
telu Družba a Zlatá Husa na Václav-
ském náměstí a později též na zimním 
stadionu Na Štvanici a v Dejvicích, pod 
vedením pí Moravcové, Seyfriedové či 
Milenky Rádlové.

Jak rozehrát 
barvu
Tomáš Fořt

Začátky
Miloš Polák
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Bridžový festival v Pule v Istrii se koná 
každý rok začátkem září. Je to největší 
bridžový festival v Evropě a my jsme se 
na něj už pár let chystali. Letos to ko-
nečně časově vyšlo a vyrazili jsme.
Měsíci záři se u jižních moří říká „sa-
metová sezóna“. Není už takové horko, 
počasí je ale vlídné a moře teplé. Až na 
jeden horší den bylo celých 9 dní krásně 
a průzračně čisté moře mělo příjemných 
25 stupňů. Pochopila jsem již, proč ně-
kteří známí tolik milují Chorvatsko. 
Krajina je romantická, pobřeží členité 
se spoustou pinií a cypřišků.

Bridžové turnaje jsou dobře organizo-
vané a opravdu veliké. Je možné hrát 
jen některé dny, jednotlivé soutěže na 
sobě nejsou závislé. Ubytování je roz-
manité, každý si může vybrat podle 
svého zájmu a fi nančních možností. 
Od nejlevnějšího v apartmánech, kte-
ré jsou vzdálené cca 15 minut od hrací 
místnosti v ceně 7,50 € za osobu na den 
až po pokoje v luxusním hotelu, kde se 
turnaj hrál. Je možné i ubytování s pej-
sky, dokonce někteří pejsci byli jako 
maskoti v hrací místnosti.

V kalendáři už mám poznamenáno na 
příští rok od 9. září „Pula“ a mohu tento 
turnaj doporučit všem. Nebojte se sil-
ných soupeřů, nejsou tam zdaleka jen 
špičkoví hráči. A účast v silném turnaji 
vás vždy bridžově posune zase o kus 
dál, jako kdybyste se zúčastnili několi-
ka zdokonalovacích kurzů. A zároveň si 
můžete užívat krásného moře a přírody 
a nasávat atmosféru velkého meziná-
rodního turnaje.
Účast byla vysoká, i když paralelně 
probíhající týmová část Světových her 
prý část hráčů odebrala. I to svědčí 
o vysoké úrovni soutěží a mnozí hráči 
pokračovali přímo do Wroclawi, kde se 
umísťovali vysoko v pořadí párových 
soutěží. Například vítězové hlavního 
párového turnaje Stamatov – Danailov, 
vítězky z ME v Budapešti Levi – Hila, 
Nawrocki – Wiankowski nebo domácí 
hvězdy Marina Pilipovic Nikica Sver 
a mnozí další.
Festivalu se zúčastnilo 7 českých dvo-
jic, i když Honza Krátký je členem 
Slovenského bridžového svazu, což je-
jich dvojici umožňovalo získávat ceny 
i v kategorii mezinárodních dvojic 
a týmů. Ve výsledcích uvádím vždy jen 
tři nejlepší naše.

Milenka byla jednou z našich nejlepších 
bridžistek. Nezúčastnila se mnoha sou-
těží, protože je většinou organizovala. 
Když ale začaly znovu výběrové turna-
je pro reprezentaci, zvítězila několikrát, 
většinou v partnerství se Sylvou Grun-
dovou.

V rakouském turnaji v Mauternu přišlo 
následující rozdání.

Na prvním stole Jih zahájil 4BT uka-
zující levné barvy. Západ, který si neu-
vědomil, na kterém stupni musí dražit, 
licitoval 4♠. Sever se také rozhodl ne-
zvyšovat stupeň, přijal nedostatečnou 
nabídku a dal partnerovi na vybranou 
opakováním jeho hlášky 4BT. Na to se 
pokusil i Východ zachovat čtvrtý stu-
peň a také on opakoval 4♠. V té chvíli 
Jih ale již nevydržel a zavolal vedoucí-
ho.

Jih z nabízených možností opět zvolil 
přijetí nedostatečné nabídky, což mu 
umožnilo dražit 5♠. Pak licitace ještě 
pokračovala dvěma koly, než se ustálil 
konečný závazek 6♥ kontra.
Hvězdičkou jsou označeny přijaté ne-
dostatečné nabídky.

Západ Sever Východ Jih
   4BT
4♠* 4BT 4♠* 5♠
kontra 5BT kontra 6♣
6♥ kontra pas…

Závazek jednou spadl za 100, ale 6♣ jde 
splnit a tak se jeví, že EW našli skvělou 
obranu.
Na druhém stole se Jih rozhodl dražit 
barvy postupně a zahájil 5♣. Západ 
ukázal dvoubarevku hláškou 6♣. Sever 
kontroval a Východ vybral jako první 
barvu kára. Partnerova oprava do 6♥ 
jistě ukazovala i piky, ale srdce se Vý-
chodu líbily více. Jih se však stále cítil 
nevydražený a tak zkusil 7♣, které ale 
Východ předražil 7♥. Ty se pak staly 
konečným závazkem.

Západ Sever Východ Jih
   5♣
6♣ kontra 6♦ pas
6♥ pas pas 7♣
pas pas 7♥ pas…

7♥ padlo bez kontra dvakrát, také za 
sto. Prostě plochá partie.

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

♠109542
♥Q752
♦K7
♣AJ

♠-
♥-
♦A109643
♣KQ107632

♠A8
♥1064
♦QJ52
♣9854

♠KQJ763
♥AKJ983
♦8
♣-

Bridžový festi-
val Pula
Eva Fořtová
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Úvodní IMP párák, 151 dvojic
  1. de Donder Probst +91 IMP
36. Kupková Emmer +22 IMP
47. Fořtová Fořt +17 IMP
60. Bahníková Bahník +10 IMP

Byl to na úvod docela divoký turnaj. Za-
čali jsme splněním 4♥ rekontra a o stůl 
dále hned v třetí partii následovaly 2♣ 
kontra +2 v druhé hře. Naše plusové 
skóre bylo 76 IMP, ale byly také ztráty 
za 59 IMP.

Mixové týmy, 45 týmů
  1. La Bomba 96.04VB
 Pilipovic, Scepanovic, Stanicic, Sver
11. BOHUSCHKY 70.11VB
 Böhmová, Krátký, Lauer, Schulzová
18. RED CATS 64.88VB
 Emmer, Kupková, Budaev, Klidzeya

Za zmínku stojí, že družstvo Black 
Cats, známé z pražské ligy, se po spo-
jení s rusko  -litevskou dvojicí přejmeno-
valo celkem trefně na Red Cats.

Paralelně s Mixy se hrály i otevřené 
(tedy nemixové) týmy:

Ostatní týmy, 23 družstev
  1. BRIDGE24 97.01VB
 Gawel, Nawrocki, Tuczynski,Wiankowski
20. FORT 47.38VB
 Fořt, Fořtová, Holý, Machát

Další soutěží byl stále populárnější tur-
naj Board a match.

Board a match, 54 družstev
  1. BRIDGE2 56VB
 Gawel, Nawrocki, Tuczynski,Wiankowski
30. RED CATS 41VB
 Emmer, Kupková, Budaev, Klidzeya
35. NTMOON 40VB
 Fořt, Fořtová, Holý, Machát
37. Praha 39VB
 Bahník, Bahníková, Svoboda, Svobodová

Mixové páry jsou v Pule velmi pres-
tižní soutěží i vzhledem k tomu, že ví-
tězka získává nádhernou čelenku. Bo-
hužel je jen putovní a tak se jí i Pavla 
Svobodová, která ji před několika lety 
také získala, musela další rok vzdát ve 
prospěch následujících vítězek.

Mixové páry, 112 dvojic
  1. Bianchi Catellani 67.45%
32. Schulzová Lauer 53.85%
45. Böhmová Krátký 52.22%
48. Svobodová Svoboda 51.59%
Pak již následovaly hlavní soutěže týmů 
a párů.

Open Teams, 78 družstev
Na fi nále A pro 10 nejlepších žádný čes-
ký tým nedosáhl.
  1. BRIDGE24 218,75VB
 Gawel, Nawrocki, Tuczynski,Wiankowski

Ale do fi nále B s 20 dalšími se dostaly 
hned 3 týmy.
  1. Praha 139.45VB
 Bahník, Bahníková, Svoboda, Svobodová
  8. Buštěhrad 122.82VB
 Fořt, Fořtová, Holý, Machát

13. EZIS 119.08VB
 Krátký, Lauer, Budaev, Klidzeya,
 Malkova, Prokhorov

Dále následovaly skupiny C, D, E, F, G 
a H po 8 družstvech. Úspěch a fi nanč-
ní ohodnocení ještě dosáhlo družstvo 
DIVINE CATS (Emmer, Kupková, 
Böhmová, Schulzová), které zvítězilo 
ve skupině G.
Na závěr proběhl hlavní turnaj párů.

Open páry, 173 dvojic
  1. Danailov Stamatov 63.14%
46. Svobodová Bahníková 53.71%
58. Svoboda Bahník 52.86%
92. Machát Holý 50.12%

V naplno hraných turnajích se objevuje 
mnoho zajímavých rozdání a soupeři 
každou vaši chybu potrestají. A pokud 
něco v rozdání nevymyslíte, budete mít 
výsledek spíš trochu pod průměrem.
Následující rozdání 12 je z úvodního 
turnaje IMP a dokumentuje ostrý dra-
žební styl z těchto turnajů.

Západ Sever Východ Jih
Fořt  Fořtová       
1♦ kontra 1♥ pas
2♥ 3♣ 3♦ pas
3BT(!) pas pas(!) pas

Sever ukázal silnou kartu na trefové 
barvě a Východ limitovaný list s pěti 
srdci a čtyřmi káry. Z listu Východu 
vypadají 4♥ po deklarovaném trefovém 
výnosu jako beznadějný závazek, ale 
naopak, pokud má Sever ♠AK a ♣A, 
jsou 3 BT ze Západu celkem bezpeč-
né. To se také stalo a závazek přinesl 
10 IMP. Za zmínku stojí nejen konečná 
hláška 3BT, ale také následný pas Vý-
chodu, který ukázal značnou důvěru 
v odhad partnera.
Sál se ve skutečnosti zastavoval na čás-
tečném závazku. Asi proto, že se zá-
vazkem 4♥ to není tak jednoduché, jak 
to vypadá na první pohled. Zdá se, že 
po podehrání trefů a stažení dvou vy-
sokých piků se nejde zbavit ztrátového 
kára. Závazek tedy padne.
Ve skutečnosti se však pak Sever do-
stane do trumfového křížového skvízu 
mezi káry a trefy. A závazek se splní.

♠AK3
♥K8
♦Q84
♣AQ765

♠108542
♥65
♦J6
♣J432

♠J6
♥A109732
♦10972
♣8

♠Q97
♥QJ4
♦AK53
♣K109
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Následující dvě rozdání jsou z 11. kola 
týmů. Rozdání 10, oba v druhé.

Východ zahájil blokem 2♠ a tím po-
stavil NS před těžký oříšek. 3BT jsou 
shora, ale obava z nebezpečí, že má 
Východ rychlý dozdvih, vedlo NS k vy-
dražení 4♥ ze Severu. Po výnosu ♠K se 
na první pohled zdá, že desátý zdvih 
získáme, jen tehdy, pokud budou srd-
ce 3-3. To ale při vzpomínce na dražbu 
není moc pravděpodobné. Navíc nesmí-
me dopustit, aby nás obránci zkrátili na 
stole z ♥AKQ, protože jinak odevzdáme 
ještě další srdcový zdvih.

Hlavní hráč ale přečetl přesně rozlohu. 
Propustil první pik, což je nutné, vzal 
kárové pokračování a odehrál jen dva 
trumfy. Pak odehrál ♠A, všechny čtyři 
kára, ♣A a další tref do dámy. Nyní mu 
již nic nemůže zabránit získání zdvihu 
na ♥2 mimochodem.

Rozdání 14, oba v první, ze stejného 
utkání nečinilo hráčům problém, přes-
tože obsahovalo malou pastičku.

Dražba byla jednoduchá. Západ zahájil 
4♥ a Sever dražil 4♠. Na obraně 5♥ se 
sice daly vydělat 3 IMP, ale skoro všich-
ni hráči na Západě nechávali soupeře 
hrát 4♠ a doufali, že závazek spadne. 
Přišel výnos srdcem a pak od Západu 
♦A a ♦J. Hlavní hráč bere králem a sna-
puje srdce malým pikem. Pak odehrává 
♠Q a přemýšlí, zda se mu povede získat 
nadzdvih na káro -trefový skvíz. Když 
ale Západ nepřizná, nejde rychle do-
trumfovat, a pokud by měl Východ dubl 
tref, získá porážející zdvih na trumfo-
vou promoci.

K cíli nevede ani zahození kára na třetí 
tref, protože nyní naopak poráží záva-
zek promoce srdcová. Řešením je ode-
hrát sice ♣AK, ale pak zahrát káro.

Ale ani to není defi nitivní konec. Pokud 
Sever po trefovém výnosu v některé 
fázi hry zahraje káro, tento skvíz zničí. 
A 4♥ padnou.

Následující partie je rozdání 11 z mixo-
vého párového turnaje.

Optimální závazek linky EW jsou 3BT, 
ve kterých lze při neopatrné obraně do-
konce zadat nadzdvih. Velká část dvojic 
však končila v pikovém závazku, ať již 
částečném nebo celoherním.

Nám se podařilo to druhé a do 4♠ ze 
Západu vynesl Sever nepříjemný tref. 
Hlavní hráč vzal esem a zahrál ♠10. 
Když Jih pokryl, začal přemýšlet o nad-
zdvizích. Když však Sever v druhém 
kole pik nepřiznal, začalo jít o holý ži-
vot.
Hlavní hráč přestal trumfovat a pokra-
čoval ♦Q. Tu Sever vzal, a protože ne-
vidí do trefů, pokračoval kárem. Lepší 
bylo káro ponechat partnerovi nebo po-
kračovat trefem, ale při jiném rozdělení 
karet by to naopak mohlo být fatální. 

Jih vzal ♦A a konečně podehrál srdce. 
Ale bylo již pozdě. Hlavní hráč vzal 
esem, odehrál dva vysoké trumfy a pře-
šel trefem na stůl. Pak na dvě vysoká 
kára zahodil tref a srdce. Po zahrání tre-
fu v předposledním zdvihu musí udělat 
desátý zdvih mimochodem. 85% bylo 
slušnou odměnou za splněné 4♠.

Další rozdání je z třetího kola hlavní-
ho turnaje týmů. Sever zahájil 1♥ a EW 
pak vydražili 3BT ze Západu.

Opět se ukazuje, jak je důležité hrát 
závazek ze správné strany. Sever vy-
náší ♥A a pak pokračuje ♠2. Zdá se, že 
závazek záleží na uhodnutí ♦Q. Máme 
dvě možnosti. 2-2 je trochu pravděpo-
dobnější než impas, ale Sever by měl 
mít skoro všechny body. V týmech jsou 
ale takové úvahy na nic. Pokud se na 
káro dostane do zdvihu Jih, spadneme. 
A pokud Sever, splníme, protože bude-
me mít jeden pik a po čtyřech zdvizích 
v levných barvách. Musíme tedy hrát 
shora a odměnou za správnou hru zís-
káme nadzdvih.

♠2
♥KJ98432
♦K62
♣J10

♠Q8764
♥7
♦A743
♣Q87

♠105
♥105
♦J1085
♣AK954

♠AKJ93
♥AQ6
♦Q9
♣632

♠A952
♥AKJ7
♦52
♣1063

♠10763
♥10984
♦Q3
♣943

♠84
♥65
♦AKJ64
♣AKQJ

♠KQJ
♥Q32
♦10987
♣875

♠976
♥6432
♦QJ108
♣A2

♠A3
♥AKQ
♦AK3
♣Q8754

♠KQ10842
♥J10
♦72
♣J63

♠J5
♥9875
♦9854
♣K109

♠AK9853
♥Q6
♦K104
♣J3

♠QJ7
♥8
♦972
♣AK9765
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postupující šestnáctou Kanadou i další 
z favoritů - Itálie. Španělé pak skončili 
čtvrtí, když již s Monakem v semifi nále 
vedli o 46 IMP, ale nakonec nešťastně 
prohráli o 6 IMP.

Zvítězili Holanďané Sjoert Brink, Bas 
Drijver, Bob Drijver, Bauke Muller, 
Bart Nab, Simon de Wijs před Mona-
kem a Polskem.

V ženách i seniorech získaly zlato USA.

Vítězný tým seniorů USA zleva: Jacek 
Pszczoła (trenér), Reese Milner, Petra 
Hamman (npc), Jeff  Meckstroth, He-
mant Lall, Bob Hamman, Chip Martel, 
Zia Mahmood.

Překvapil mě ženský tým Skotska, který 
se dostal až do semifi nále. Velmi dobře 
si jej pamatuji z Ostende, kde s českým 
ženským týmem dlouhou dobu bojoval 
na samém konci tabulky. Jak je vidět, 
na takový výkonnostní posun není ani 
potřeba mnoho času.

Nešťastný výnos se v následujícím roz-
dání podařil Švédům v zápase proti 
Polákům. Na rozdíl od Švédů, kteří se 
spokojili s bezproblémovými 3BT, vy-
dražili Poláci ambiciózních 6♣. Při běž-
ných rozlohách by byl závazek snadný, 
ale rozloha srdcí 6-0 a trefů 5-1 byla 
smrtící kombinací.

Sever, usoudil z dražby, že jeho partner 
má srdcovou šikenu a rozhodl se poslat 
snap. Protože si však nedovedl vybrat, 
zda chce vrátit piky nebo kára, vynesl 
nešťastně prostřední ♥6. ♥8 stolu mu-
sel Jih přebít trumfem a tak se srdcový 
a trumfový zdvih srazily do jednoho. 
Když pak hlavní hráč uhodl trefy, partii 
již nešlo prohrát.

Jedna z nejdůležitějších soutěží roku 
se konala 3.–17. 9. v polské Wroclawi. 
V prvním týdnu proběhla kvalifi kace 
ve skupinách týmů open, ženy, senio-
ři a mixy a 16 nejlepších postoupilo do 
KO. V průběhu KO pak začaly v totož-
ných kategoriích i párové soutěže, do 
kterých průběžně naskakovaly i dvojice 
z vypadnuvších týmů.
Škoda, že se v ani jedné kategorii ne-
zúčastnil český tým. Jde o jednu z nej-
lepších soutěží, které jsem se za své 
bridžové kariery zúčastnil, i když tehdy 
se ještě jmenovala Bridžová olympi-
áda. Hráli jsme v roce 1996 na Rhodu 
a v roce 2000 v Mastrichtu. Můžete si 
zde zahrát proti světové špičce a občas 
získat ceněný skalp, ale také zde hra-
je mnoho středně silných exotických 
družstev, proti kterým si na jiné soutěži 
nemáte šanci zahrát, a které lze při dob-
rém výkonu porazit.
Při neúčasti českého i slovenského týmu 
jsem fandil alespoň mixovým Holanďa-
nům s Magdou Tichou. Ti s přehledem 
vyhráli základní skupinu a v násled-
ném KO vyřadili Nový Zéland a Bul-
harsko. Ve fi nále se utkalo Holandsko 
s Ruskem. Suverénně postupující Ho-
landsko ve složení Jansma, Jansma, 
Ritmeijer, Tichá potvrdilo svou formu 
a ve fi nále drtivým závěrem deklaso-
valo Rusko. Třetí skončilo Bulharsko, 

které téměř o 100 bodů porazilo v boji 
o bronz USA.

Vítězný holandský mixový tým

Bronzové Bulharsko prožilo ve čtvrt-
fi nálovém zápase s Německem snad 
největší drama mistrovství. Jedno roz-
dání před koncem zápasu se zdálo vše 
rozhodnuto, když německý mixový 
tým vedl o 14 IMP. V otevřené splnili 
Němci 3♥. V zavřené ale Bulharka Dia-
na Damianová dostala kontra již na 2♥. 
S tím se však nespokojila a dala si ještě 
rekontra. Splnila s nadzdvihem a získa-
la 1240 bodů. To dalo zisk v rozdání 15 
IMP, celkové vítězství 188:187 a postup 
do semifi nále.
Podobná situace se stala i v zápase Ho-
landsko – Čína, kdy Číňanka spadla ze 
4♥ a Aida Jansma získala za 2♥ rekon-
tra stejných 1240 a tentokrát dokonce 
16 IMP. V tomto zápase však rozdání 
již jen potvrdilo vysoké vítězství Ho-
landska.
V soutěži Open vypadl již ve čtvrtfi nále 
proti Španělsku překvapivě tým USA, 
jehož dva členové si před soutěží také 
zatrénovali v pražském středečním tur-
naji. Ve stejném kole vypadl s poslední

World Bridge 
Games 2016
Tomáš Fořt

♠J102
♥1096532
♦1065
♣7

♠KQ96
♥-
♦Q942
♣Q6532

♠87543
♥Q8
♦K87
♣KJ9

♠A
♥AKJ74
♦AJ3
♣A1084
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Současně se Světovými hrami se ve 
Wroclawi také odehrál souboj bridžo-
vých počítačových programů. Základní 
skupina určila čtyři semifi nalisty, kte-
rými se staly WBridge5, Micro Bridge, 
Bridge Baron a Shark Bridge.

O postupu posledního rozhodovalo ná-
sledující rozdání.

Západ Sever Východ Jih
Xinrui Shark Xinrui Shark
  1♦ 4♠
6♦ pas…

Hlavní hráč neuhodl impas na ♦Q a jed-
nou spadl, za 100 pro Shark.

Na druhém stole šla dražba pomaleji 
a tak dostal Shark šanci najít šťastnější 
závazek.

Západ Sever Východ Jih
Shark Xinrui Shark Xinrui
  1♦ 1♠
kontra pas 2♥ 4♠
4BT pas 5♣ pas
6♥ pas…

Pikový výnos hlavní stroj snapl a zahrál 
♥K. Následoval další pik. Po odehrání 
♥Q je vidět, že ♥10 je sice pod nožem, 
ale Shark již v ruce nemá trumfy na její 
vyimpasování.

Naštěstí lze místo trumfů použít trefy. 
Ale předtím je nutné odehrát dvě kára, 
aby je Sever nezahodil, a ještě si nechat 
kárový přechod na stůl. Shark na roz-
díl od svého soupeře kára uhodl, možná 
i proto, že ke splnění potřebuje, aby Se-
ver měl tři trefy. Proto odehrál ♦A a pak 
pokračoval kárem do desítky. Nyní ná-
sledovaly trefy a závazek byl splněn.
Mistrem se stal francouzský WBridge5, 
který ve fi nále těsně porazil japonský 
Micro Bridge 162:156.

Předávání cen

Z leva: autoři Micro Bridge Yumiko 
Uchida a Tomio Uchida, autor vítěz-
ného programu Wbridge5 Yves Costel 
přijímají blahopřáni Al Levyho.

Následující rozdání z 11. kola je asi to 
nejdivočejší, které se ve Wroclawi hrá-
lo.

Sever často zahajoval 3BT ukazující-
mi pevnou levnou barvu a maximálně 
dámu ve vedlejších barvách. Někteří 
hráči na Jihu volili odpověď 5♦, s tím, 
že se s nimi spokojí, pokud má partner 
kára, ale chtějí hrát 6♣, pokud má part-
ner trefy.

Snadněji se dražilo, když mohl Sever 
použít přirozené zahájení 2♣ podle Pre-
cisionu. Například v jednom mixo vém 
zápase proběhla dražba:

Západ Sever Východ Jih
 2♣ pas 2♦
3♦ pas 4♦ 6♦
pas 7♣ pas 7♥
pas pas kontra pas…

Škoda hlášky 7♥, protože 7♣ se dá spl-
nit. Po doporučovaném trumfovém vý-
nosu hlavní hráč dotrumfuje a rozhodu-
je se, zda hrát přes piky nebo přes srdce. 

Přes piky splní v 27% a přes srdce mu 
stačí sedící král a srdce 3-2. To je 34%. 
Rozhodne se zřejmě pro srdce a spadne.

Pokud ale obrana zvolí kárový výnos, 
uvízne hlavní hráč na stole a musí hrát 
přes piky. Když vypadne v druhém kole 
pikový král, je vidět, že jsou piky 4-2 
a nezbývá než vytrumfovat, kvůli pře-
chodům zahrát srdcový impas a splnit.

Po turnaji týmů následovaly párové 
soutěže. Jak v open, tak v soutěži žen 
způsobily chyby v zápisech do bridge-
matů a nedostatek času na kontrolu, že 
ve skutečnosti měla být první a druhá 
místa obráceně než jak byla vyhláše-
na. WBF z této šlamastiky vybrusli-
la šalamounsky tak, že udělila v obou 
kategoriích dvě dělená první místa. Do 
budoucna by však jistě nebylo na škodu 
ponechat na kontrolu výsledků trochu 
více času a do skórovacích programů 
zavést další logické kontroly, které by 
upozorňovaly na potenciálně chybné 
zápisy.

V open zvítězili Sabine Auken – Roy 
Welland (Německo) a Ashley Bach – 
Michael Cornell (Nový Zéland).

V soutěži žen se o zlato dělily dvojice 
Hila Levi – Adi Asulin (Izrael) a Mari-
na Pilipovic – Nikica Šver (Chorvat sko).

Proti oběma dvojicím jsme si zahráli tý-
den předtím na silně obsazeném turnaji 
v chorvatské Pule.

♠3
♥63
♦J63
♣AKQJ765

♠AQ8762
♥AQ8752
♦-
♣10

♠K4
♥KJ104
♦Q752
♣842

♠J1095
♥9
♦AK10984
♣93

MS robotů
Tomáš Fořt

♠10876
♥10743
♦84
♣932

♠AK95432
♥A
♦Q65
♣76

♠QJ
♥J865
♦AJ92
♣KJ10

♠-
♥KQ92
♦K1073
♣AQ854
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V závěru mistrovství Evropy v Buda-
pešti se začala vyskytovat obratová roz-
dání, která přímo rozhodovala o postu-
pu. Toto je rozdání 5 z 31 kola ze zápasu 
Francie – Norsko. NS v druhé, rozdával 
Sever.

Západ Sever Východ Jih
Charlsen Bessis Hoftaniska Volcker
 2♣ 3♠ kontra
5♠ 6♣ pas pas
6♠ pas pas 7♣
kontra pas pas rekontra
pas…

Když po 6♠ zvolil Bessis forsující pas, 
Volcker celkem přirozeně pokračoval 
7♣, protože se domníval, že partner in-
dikuje chybějící eso. Rekontra již byl 
jen přirozený důsledek. Chybou však 
nebyl jen forsing pas, ale především 
hláška 6♠. Západ měl bezpečnou mož-

nost indikovat výnos hláškou 6♦ nebo 
6♥. Když to neučinil, mohl si jeho part-
ner jen hodit mincí. Hodil špatně a po 
károvém výnosu získala Francie snad-
ných 2660. Na druhém stole Quantin po 
stejném zahájení pikovou barvou vůbec 
nezasáhl a Norové vydražili správných 
6♣. To je však stálo 15 IMP.

Následující rozdání je z utkání gigan-
tů Holandsko – Monako dvě kola před 
koncem. Rozdání 6, rozdával Východ, 
EW v druhé.

Západ Sever Východ Jih
Helgemo Drijver Helness Brink
  pas 1♣
pas 1♠ pas 2♣
pas 2♦ kontra 2♥
pas 3♠ pas 4BT
pas 5♦ pas 5BT
pas 6♦ pas 6♥
pas 7♠ pas…

A ještě jedna partie v podání vítěze.

Západ Sever Východ Jih
Shark WBridge5 Shark WBridge5
1♥ pas 1♠ 2♦
2♠ kontra pas 3♥
pas 4BT pas 5♦
pas 6♦ pas…

Západ vynesl ♣Q. Pokud má Východ 
♣K, už jistě nemůže mít ♠A ani ♥K. 
Západ tedy bude ve skvízu v drahých 
barvách, ale bude potřeba předtím ještě 
jednou zahrát srdcový impas.

Hlavní hráč proto zahrál ze stolu ♦Q, 
kterou v ruce převzal ♦K. Pak následo-
val srdcový impas a káro ze stolu. Poté, 
co do prvního kára spadla desítka, říká 
pravidlo omezeného výběru, že kára 
jsou spíš 3-1. Hlavní hráč tedy zaimpa-
soval i kára a pak stáhl všechny trumfy.
 

Na poslední káro se musí Západ rozhod-
nout, zda si zahodí od třetího ♥K nebo 
a ♠AQ.

Západ nakonec zahodil ♠Q, stůl srdce, 
a pokračování malým pikem zajistilo 
Jihu 1370 bodů. A když se Shark na 
druhém stole zastavil na 3♦+2, získal 
WBridge5 15 IMP.

Zajímavé je, že 5♦, není o nic bez-
pečnější než slem, protože se musí hrát 
stejným způsobem. A tak rozumnou 
šanci na splnění máme jen ve 3BT, kte-
ré by porazila pouze kára 4-0.
Rozdání byla paralelně hraná společ-
ně se semifi nále živých týmů. V těch 
se z 32 stolů hrálo sedmnáctkrát 3BT 
z Jihu. Dále se hrály dvakrát 3BT ze 
Severu, které v obou případech spadly. 
Také celkem oblíbená byla defétistic-
ká 3♦, hraná u sedmi stolů. A dvakrát 
nechali soupeře hrát 3♠. Dva stoly se 
pokusily o 5♦ a zajímavé je, že oba vy-
dražitelé spadli. Jen jeden se dostal do 
stejného závazku jako WBridge5 a stej-
ně jako on jej splnil.

♠532
♥AQJ4
♦Q3
♣A653

♠K7
♥96
♦AK98652
♣92

♠J10984
♥105
♦J74
♣K107

♠AQ6
♥K8732
♦10
♣QJ84

♠53
♥AQ4
♦-
♣-

♠K7
♥9
♦2
♣9

♠J10
♥10
♦-
♣K10

♠AQ
♥K87
♦-
♣-

Rozdání z ME 
2016
Tomáš Fořt

♠A
♥53
♦A10
♣AKJ109654

♠ 64
♥KQJ10
♦KQJ9
♣Q87

♠KQ1083
♥982
♦865
♣32

♠J9752
♥A764
♦7432
♣-

♠AKJ983
♥J10
♦AKJ10
♣8

♠Q104
♥AQ43
♦8
♣AQ732

♠52
♥7
♦Q97543
♣KJ102

♠76
♥K98652
♦62
♣965
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Letošní podzimní zájezd jsme vybrali 
do jižní Itálie, do dosud málo navště-
vované destinace Basilicata. Basilicata, 
jinak také zvaná Lucanie je hornatý, 
nepříliš dostupný a chudý kraj. Hlav-
ní město je Potenza, které je nejvýše 
položeným hlavním městem provincií 
v Itálii.

Fotografi e je z městečka Matera, které 
leží na okraji hluboké strže. Jsou zde 
k vidění jeskynní příbytky, vyhloubené 
ve stržích. Tato obydlí začali lidé vyte-
sávat do vápence již v paleolitu.

Vzhledem k tomu, že v Basilicatě již 
končila sezóna, s výjimkou prvních 
dnů jsme byli v hotelu i na pláži sami 
a užívali si klidu, sluníčka a nádherné-
ho teplého moře. Na počasí jsme měli 
velké štěstí, protože v této době již prý 
bývá počasí v jižní Itálii proměnlivé 
a nelze vůbec zaručit. My jsme ale měli 
teplo a slunečno po celý týden. Moře 
mělo příjemných 25 stupňů, bylo čisté 
a klidné.

Náš „plážový supermarket“

Čtvrtek 22. 9., 22 dvojic
1. Pavlovská – Pavlovský 68,75%
2. Albrechtová – Meduna 61,65%
3. Tomčíková – Fořt 59,94%
4. Krásová – Machát 59,38%
5. Coňková – Laštovička 57,81%

Za zmínku stojí Helnessovo kontra na 
2♦, které více informovalo soupeře než 
partnera a Brinkových 6♥, které byly 
zřejmě myšleny jako velkoslemový do-
taz na ♥K. Drijver však zhodnotil své 
srdcové držení a vydražil 7♠.

Po srdcovém výnosu bude mít hlavní 
hráč ztíženou situaci, ale stejně spíš 
svůj závazek na trefový impas splní. 
Helness však vynesl předpisově trumf, 
po kterém stihl hlavní hráč vypraco-
vat trefy, když na stůl přecházel vyso-
kými snapy kár. Po dotrumfování pak 
♥A přešel na stůl na poslední tref. Na 
druhém stole pak Martens – Multon 
vydražili jen 6♠ a Holandsko získalo 11 
IMP.
Následující rozdání z předposledního 
kola asi pohřbilo ambice Anglie na po-
stup do Bermuda Bowl. Anglie – Itálie, 
rozdání 25, rozdával Sever, EW v dru-
hé.

Na obou stolech hráči vydražili 6♣. 
V zavřené vynesl Jih srdce a Forrester 
již nemohl závazek splnit. V otevřené 
dostal Lauria trochu příjemnější pikový 

výnos. Ani tak nevypadá situace o moc 
lépe, ale Lauria využil nabízenou šanci. 
Vzal pik, snapl pik, vytrumfoval a sna-
pl ještě poslední pik. Pak zahrál z ruky 
♥J.

Po srdcovém vrácení je již hotovo, ale 
po károvém pokračování musí ještě 
hlavní hráč ukázat techniku. Blokující 
výnos ♦Q nepřichází v úvahu vzhledem 
k ♦8 stolu. Po malém káru vezme hlav-
ní hráč klukem a odblokuje ♥A (Vienna 
cup) a stáhne trumfy. Sever je po nuce-
ném výnosu ještě obětí káro -srdcového 
skvízu. 16 IMP pro Italy a konec nadějí 
pro Anglii.

Mistrovsky zahráno, ale Anglie si za 
ztrátu mohla sama. Gold na Severu 
mohl získat nesmrtelnou slávu nejen 
v Anglii, kdyby v uvedené koncovce 
zahrál pik do dvojité šikeny. Pak již 
žádná cesta ke splnění nevede.

♠Q432
♥KQ5
♦Q754
♣54

♠KJ965
♥982
♦1096
♣97

♠8
♥J1043
♦J2
♣AKQJ83

♠A107
♥A76
♦AK83
♣1062

♠Q
♥Q5
♦Q754
♣-

♠KJ
♥98
♦1096
♣-

♠-
♥1043
♦J2
♣J8

♠-
♥A7
♦AK83
♣6

Bridžový týden 
Basilicata
Eva Fořtová
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Helenka Piková vzala v ruce a musí 
rychle zahodit káro. Proto je správnou 
cestou zahrát srdce do stolu, tref do 
ruky a na další srdce zahodit ztrátové 
káro na stole.

Nyní nastává klíčový moment, kdy 
hlavní hráčka dotrumfovala a pak již 
nelze splnit, když srdce netáhnou a ani 
pikový impas nesedí. Pro nedostatek 
přechodů zde nelze využít nucený vý-
nos nebo skvíz.

Překvapivým řešením je pokračo-
vat v srdcích. Pokud Východ snapne, 
přesnapneme a hrajeme ♠A následova-
né ♠Q, čímž ulovíme dubl ♠J. Pak již 
jen vyimpasujeme ♠10 proti trumfům.

Pokud by Východ odmítl ♥K i ♥J snap-
nout, prostě zahodíme dva piky a pak 
po zahrání neúspěšného pikového im-
pasu, třetí pik v ruce přebijeme posled-
ním trumfem. Koncovka je vyloženě 
z otevřených karet a tak není divu, že 
nikdo v sále slem nesplnil.

Pořadí nejlepších hráčů:

Hráčky:
  1. Tomčíková Zdena 175
  2. Krásová Diana 126
  3. Coňková Marcela 120
  4. Kotěšovcová Jitka 119
  5. Albrechtová Zuzana 105
  6. Picková Helena 93
  7. Pavlovská Ivona 93
  8. Wirthová Daniela 92
  9. Suková Marta 81
10. Grusová Ivana 73

Hráči:
  1. Fořt Tomáš 144
  2. Pick Petr 140
  3. Meduna Jan 139
  4. Laštovička Zdeněk 126
  5. Machát Vladimír 116
  6. Pavlovský Tomáš 93
  7. Vacek Jiří 83
  8. Dohnálek Jaromír 34
  9. Nešev Ivan 22
10. Přerovský Václav 13
Na tento zájezd jsme vyrazili v zatím 
rekordním počtu 75 účastníků, Basili-
cata jako dosud málo známá destinace 
byla velmi lákavá a rozhodně nezkla-
mala. Turistický ruch zde ještě sice moc 
neumějí využít, ale místní lidé jsou milí 
a příroda nádherná. Není to rozvinutý 
region, ale jeho starobylá městečka mají 
svou magickou atmosféru.
Kompletní výsledky všech turnajů, high-
scorer a fotografi e z hraní, z hotelu 
i z výletů jsou na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/ba16/v.html

Pátek 23. 9., 22 dvojic
1. Coňková – Kotěšovcová 66,87%
2. Krásová – Wirthova 63,69%
3. Gucklerová – Tomčíková 63,26%
4. Albrechtová – Tomanová 62,43%
5. Picková – Pick 59,22%

Sobota 24. 9., 23 dvojic
1. Pick – Tomčíková 68,95%
2. Fořt – Laštovička 66,13%
3. Kordinová – Englichová 57,52%
4. Picková – Vyoralová 57,46%
5. Krásová – Machát 56,89%

Večerní turnaje – až 23 dvojic

Neděle 25. 9., 21 dvojic
1. Albrechtová – Meduna 70,26%
2. Kotěšovcová – Pick 61,64%
3. Grusová – Rosolová 59,91%
4. Krásová – Coňková 56,65%
5. Gucklerová – Picková 56,61%

Pondělí 26.9., 19 dvojic
1. Fořt – Tomčíková 62,22%
2. Laštovička – Pick 61,88%
3. Dohnálková – Dohnálek 57,95%
4. Grusová – Vacek 57,81%
5. Vyoralová – Machát 56,88%

Úterý 27. 9., 21 dvojic
1. Suková – Tomčíková 61,67%
2. Kotěšovcová – Wirthová 60,96%
3. Krásová – Machát 57,90%
4. Pavlovská – Pavlovský 57,75%
5. Eliášová – Kolářová 57,59%

Ochutnávka místních produktů

Středa 28. 9., 17 dvojic
1. Meduna – Vacek 64,62%
2. Kurková – Poláková 61,64%
3. Coňková – Laštovička 61,62%
4. Kloudová – Suková 61,50%
5. Tomčíková – Machát 60,38%

Zdeněk Laštovička popsal následující 
rozdání z pondělního večerního turna-
je, ve kterém Picková - Coňková vydra-
žili 6♣ ze Severu. Zdena Tomčíková na 
Východě do partie trumfl a. Po nalicito-
vání piko -trefového listu stolu je to lo-
gická volba, i když tentokrát by kárový 
výnos závazek porážel.

♠97
♥AKJ86
♦Q96
♣AQJ

♠AQ864
♥Q
♦8
♣K109732

♠J2
♥72
♦KJ10753
♣654

♠K1053
♥109543
♦A42
♣8
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Diamond a Hampton si zahráli v BKP
Při cestě na Světové hry se v Praze za-
stavili američtí hráči světové úrovně 
John Diamond a Geoff  Hampson. Úro-
veň středečního turnaje však byla nad 
jejich síly a tak skončili až na 6. místě. 
Blahopřejeme všem, kteří skončili před 
nimi.

BKP – středa 31. 8. 2016, 16 dvojic
1. Böhmová Kopřiva 64.29%
2. Kupková Diamant 61.26%
3. Emmer Svoboda 57.97%
4. Gebertová Tomanová 56.32%
5. Kulišanová Kulišan 54.12%
6. Diamond Hampson 52.75%

Doplnění pravidel používání zástěn
Na Světových hrách ve Wroclawi 
byla upřesněna pravidla pro používá-
ní zástěn, posouvání desky s hláškami 
a způsobu zahrání karet.

1)Jen tichý hráč nebo hlavní hráč mo-
hou odstranit posuvnou desku ze stolu 
a jen oni mohou položit desku zpět do 
centra stolu.

2)Během dražby smí být hlášky poklá-
dány jen na dolní část posuvné desky 
hráče a musí mírně překrývat před-
cházející hlášku.

3)Obránci nesmí měnit pokládání svých 
zahraných karet.

4)První výnos musí být ukázán před 
otevřením záclony a jen tichý hráč 
nebo hlavní hráč smí záclonu otevřít 
nebo o její otevření požádat.

Další vyloučení v ACBL
Americká ACBL rozhodla o zákazu 
účasti německých hráčů Smirnov a Pie-
karek v amerických soutěžích na čtyři 
roky. Na jejich společné hraní pak platí 
v Americe doživotní zákaz.

• Na individuálu v Koutech na Vyso-
čině dostal každý účastník osobní 
střídací lístek. Hned v začátku turna-
je jej ale Milanu Mödritzerovi sežral 
pes. Individuál zachránilo, že naštěstí 
Milan věděl, za kým chodí.

• Dvě mladé, nadějné hráčky hodno-
tí právě odehrané kolo skupinové A. 
Vyčítají si nezdar v rozdáních 9 a 12. 
Dvojice zkušenějších hráček je utěšu-
je: „Nic si z toho nedělejte! Kdybyste 
to hrály tak jako my…“ a hned se 
opravují: „tak dlouho jako my. Kdy-
byste to hrály tak jako my, to by jsme 
vám ani nepřály“.

Krátce
Tomáš Fořt

Odposlechnuto
Eva Fořtová

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Lesní chata Kořenov
1. – 8. 7. 2017

Celý třípatrový hotel je po 
celkové rekonstrukci, je zde 
výtah. Všechny pokoje jsou 
nově opravené, s kompletním 
příslušenstvím, většinou jsou 
dvoulůžkové, některé větší. Ve 
všech pokojích jsou manželské 
postele, jsou možné od sebe od-
strčit, ale obtížně – nábytek je 
masivní. Celý hotel je nekuřácký, 
tři pokoje mají balkon, na kterém 
je možné kouřit. U hotelu je te-
nisový kurt, uvnitř ping -pongový 
stůl. V hrací místnosti jsou čtver-
cové stoly, v hotelu je wellness 
centrum s dvěma vířivkami 
a saunou, v okolí jsou houbové 
lesy a krásná příroda, také přímo 
u chaty vede cyklostezka. Máme 
objednaný celý hotel pro sebe. 
Psí miláčky můžete vzít s sebou, 
poplatek za pejska je 100 Kč za 
den – úhrada v hotovosti na re-
cepci.

Plná penze 5.600
Polopenze (bez oběda nebo bez večeře) 5.250
Příplatek za samostatný pokoj za den 200

Program letního bridžového týdne:
•Úvodní welcome drink se šampaňským.
•Dopolední jackpoty s párovým hodnocením.
•Večerní turnaje (párové, IMP, barometr, indi-

viduál).
•Večírek s grilováním.
•Odpolední zdokonalovací lekce s hraním při-

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

o nejlepšího hráče.

Pobyt začíná v sobotu večeří, končí v sobo-
tu obědem. Prosím o zaplacení zálohy 1.000 
za osobu současně s přihlášením na číslo účtu 
126279051/0300 nebo v hotovosti v klubu. 
Pokud se odhlásíte do 31. 5. , zálohu vracím, 
pokud po 31. 5. a nenajde se náhradník, bude 
záloha použita jako stornopoplatek.

Doplatek přivezte s sebou – vyberu až na místě 
v hotovosti po příjezdu a hned odevzdám za ce-
lou skupinu.



Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

V červnu
do Španělska

PLAYABALLENA
SPA HOTEL

COSTA DE LA LUZ

Hotel patří do řetězce 
PLAYA SENATOR, do kte-
rého patří například hotel 
Almunecar Playa, ve kterém 
jsme už dvakrát byli. Polo-
ha hotelu je přímo u dlouhé 
a široké písčité pláže a gol-
fového hřiště. V zahradě se 
nachází sou stava bazénů, 
jacuzzi, bar u bazénu a te-
rasa na slu nění s lehátky 
a slunečníky. Hotel má také 
wellnes centrum s vyhříva-
ným vnitřním bazénem.
Přímo u hotelu se nachází 
zastávka autobusu, kterým 
je 45 minut jízdy do Cádizu 
a 40 minut do Jerezu.

Termín a cena
7. 6.–14. 6. 2017 1 týden

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 16.490 Kč

• Letecky Praha – Sevilla. Předběžný letový řád: 
QS1160 18:05 PRAHA - SEVILLA 21:30

 QS1161 22:15 SEVILLA - PRAHA 01:30
• Nesenioři mohou cestovat za stejných podmínek.
• Stravování – polopenze včetně 0,3 l vody a 0,2 l 

ví na. V hotelové restauraci El Arpón se jídla po-
dávají formou bufetu. V baru Capitan Achab si 
můžete vybrat ze široké nabídky nápojů.

• Plná penze za příplatek 2 000 Kč/osobu a all inclu-
sive za příplatek 5 000 Kč/osobu

• Jednolůžkový pokoj – příplatek 4 200 Kč.
• Výlet do Sevilly v ceně. Fakultativní výlety: Tan-

ger, Gibraltar, Rota a Cadiz, Jerez, San Lucar, 
Yeguada.

• Služby česky/slovensky hovořícího delegáta.
• Hrajeme každý večer.
• Tradiční odpolední přednášky na libovolná témata.

Playaballena 
Spa Hotel ****

Zájezd objednávám u CK Quality Tours. 
Stránka zájezdu:

http://www.qualitytours.cz/spanelsko/
andalusie-costa-de-la-luz/andalusie-costa-de-la-

luz-pro-seniory-55/zakladni-udaje/


