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Zdravím, zdravím VŠECHNY  ani 
nevíte, jak jsem byla šťastna, že mohu 
být zase s Vámi… kde? v Rokytnici… 
a již se těším na náš následující výjezd 
do Kořenova.

V květnovém vydání našeho časopisu 
jsem ukončila moji anketu, ale zjistila 
jsem, že čtenáři jsou zvědavci a rádi 
pročítají odpovědi svých spoluhráčů.
Tak jsem se rozhodla, že oslovím ještě 
další účastníky našich výjezdů a opět-
ně i ty, kteří mi dluží odpověď, snad 
se přeci svěří, není to tajemství… jak 
známo, může to být inkognito… snad 
se někteří ozvou.

Oslovím také našeho věrného čtenáře 
žijícího v Kanadě, Miloše Poláka, i já 
jsem zvědavá, co ho k bridži přivedlo… 
znám ho spoustu let, ale přiznám se, že 
nevím, kdo mu dal impuls k této krásné 
hře, již nyní se těším na jeho odpověď. 
Neměli bychom zapomenout, že jeho 
bridžová učebnice, kterou vydal v šede-
sátých letech (doby temna) dala impuls 
mnoha skvělým českým bridžistům.

Krásné letní dny VŠEM,

nashledanou u zeleného stolu 

Velice aktivní Čína pořádá spoustu bri-
džových turnajů světové úrovně. V ne-
dávné minulosti hostila také účastníky 
Světových duševních her, kde se zú-
častnily v každé kategorii čtyři pozva-
né špičkové světové týmy. V kategorii 
Open to byly USA, Monako, Izrael 
a samozřejmě Čína. Nezůstalo však jen 
u týmů, soutěž pokračovala párovým 
turnajem a byla zakončena individuá-
lem.

Před posledním rozdáním kvalifi kace 
bylo Monako na druhém místě o 0.01 
VP.

Západ Sever Východ Jih
Shi Helness Zhuang Helgemo
1♦ 1♥ kontra rekontra
5♣ kontra pas…

Prolog
Alena Petrovská

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 9. 10. 2017 v 1000

♠ 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 Italské
4. 10. 2017 v 1800 hodin

♦ Ukázková hodina zdarma 4. 10. v 1800 ho-
din.– NUTNÁ REZERVACE. Termín konání 
kurzu – 4. 10. – 6. 12. 2017, vždy ve středu od 1800 

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.

Nový kurz pro začátečníky v Modřanech
Od října každý čtvrtek v 18  hodin

Dvouhodinové lekce pro začátečníky, kde se nau-
čí základy bridžové hry. Ukázková hodina zdarma 
14. 9. 2017 v 1800 hodin.

Nutná rezervace přímo v Kulturním centru „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.

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

♠J1032
♥J10874
♦-
♣KJ95

♠A876
♥KQ
♦KJ8764
♣3

♠KQ954
♥96532
♦Q
♣106

♠-
♥A
♦A109532
♣AQ8742
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A na druhém stole po podobné dražbě 
opravil monacký Východ do 5♦ a spadl 
s kontrem za 800.
Zde Shi také nemusel tolik spěchat, ale 
obával se drahé hry u soupeřů, a tak 
poskočil v druhém kole na 5♣. Po srd-
covém výnosu spadl hlavní hráč jen za 
500. To stálo Monako klíčových 7 IMP 
a tak se fi nále odehrálo mezi USA a Iz-
raelem. USA nakonec zvítězily i v celé 
kombinované soutěži. Zdá se, že tato 
kombinovaná hodnocení, tak trochu po 
vzoru golfového Ryder Cup, jsou teď ve 
světě docela populární.

Léto na spadnutí, já se ale musím vrá-
tit pár měsíců nazpátek. Oslava konce 
roku mě totiž opět tak fantasticky na-
bila, že z ní žiju ještě dnes. A kdo za to 
může? Báječná bridžová parta!
Už samotná cesta vlakem do malebné 
vesničky Kouty! Obličej nalepený na 
okně, celá natěšená jsem sledovala za-
sněženou ubíhající krajinu. Na nádraží 
už na mě mávala Evička Fořtová, která 
mě svým smíchem okamžitě zahřála 
i v těch třeskutých mrazech. Pak mě 
schválně popostrčila zadním vchodem 
do hotelu, abych hezky středem pozor-
nosti prošla (a tím pádem jistě i rušila) 
kolem hrajících bridžistů. Ale věřte, ten 
pohled na vás byl nádherný . To už 
si mě převzal do parády Mario a s klu-

kovskou jiskrou v oku se mi smál, jak 
skvěle mě „převezl“. No, trochu zlobil, 
však on ví, o čem je řeč .

Následovaly opět takové hody, že se mi 
ještě teď sbíhají sliny, dárečky, kytara 
a zábava, jakou můžu zažít jen a jen 
s vámi. Nezklamali jste. Přesto tenhle 
Silvestr měl jednu chybu. Někdo tady 
chyběl – Alenka, která byla nemocná. 
Ale i díky tomu, jsem názorně mohla 
vidět, jak úžasná jste rodina. Takovou 
podporu, tolik telefonátů a vzpomínání. 
Dokonce i promítání Alenčiných fotek, 
abychom byli spolu s ní alespoň na dál-
ku. Myslím, že chudák Alenka musela 
z toho našeho stíhání být pořádně zna-
vená , přesto trpělivě snášela dlouhé 
minuty volání a vyprávění.
Tady bylo vidět, jak moc ji všichni máte 
(tedy máme) rádi. Jak moc pro nás pro 
všechny znamená. A vy jste mě pře-
svědčili, jak pevné pouto dokážete 
navázat, jaká jste velká a silná rodina. 
A moc si vážím toho, že jste mě – na-
prosto cizího člověka, který o bridži 
nemá ani páru, do ní přijali.
Děkuju. Přátelé, je mi s vámi fajn.

Slavonice 2017
Tomáš Fořt

Již podesáté se letos na přelomu dubna 
a května konal významný turnaj týmů 
v jihočeských Slavonicích. Zásluhy na 
jeho organizaci mají především členové 
bridžového klubu Chaos. Soutěž probí-
hala v hotelech Besídka a Arkáda. Ho-
tel Besídka, kde se hrála fi nále A a B, 
je situován v prostorách renesanční-
ho domu z 13. století, který zakoupilo 
v roce 1988 společenství přátel z di-
vadla Sklep a hotelové pokoje nazvalo 
podle některých svých členů.

Hrací místnost je v prvním patře

V okolí Slavonic je mnoho zajímavých 
míst k navštívení a to včetně golfových 
hřišť, což někteří účastníci využili.

Družstva byla rozdělena podle výkon-
nosti do čtyř košů a z nich byly vylo-
sovány tři osmičlenné skupiny, které 
hrály systémem každý s každým. Ze 
skupin pak první dvě družstva postu-
povala do fi nále A, další dvě do fi nále B 
a podobně do C i D. Tak si každý zahrál 
mezi podobně silnými družstvy. Turnaj 
řídili Adam Kubica a Dušan Šlachta.
Na rozdíl od minulých let tvořili letos 
zahraniční účast jen maďarští hráči. 
Tedy kromě v Čechách trvale usaze-
ných Slováků, Norů a Rusů. Na úrovni 
turnaje, který je pravděpodobně po ce-
lostátní lize nejprestižnějším turnajem 
u nás, to ale nic nezměnilo. Výhodou 
herního systému je, že se mohou zú-
častnit týmy různé úrovně a všichni si 
zahrají ve svých skupinách a mají šanci 
na ceny.
Ceny zde tvoří unikátní hrnečky pro-
slulé mařížské keramiky vytvářené na 
zakázku pro turnaj. Ty získávají první 
tři týmy ve fi nále A a vítězové všech 
ostatních fi nále B, C, D i dopoledních 
párových turnajů.

Silvestr
Michala Jendruchová
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tref Jih, ale bohužel dámu přidává Se-
ver. Pokračování vypadá jednoduše. 
Z Jihu vypadl ♠J, takže další trumf již 
nemá. Snapneme tedy tref, odehrajme 
♠K, odevzdáme další pik. Nyní máme 
svých 10 zdvihů již jistých.
Ve skutečném rozdání by však vše do-
padlo jinak.

Jih by přesnapnul desítkou a zahrál 
srdce. Zničil by tak rychlý přechod na 
trefy v době, kdy má Sever ještě trumf.
Eva však nepodcenila soupeře, který je 
naším nejlepším hráčem, odhalila jeho 
psychologickou kartu a po delším pře-
mýšlení třetí tref přebila králem. Sice 
tím obětovala pikový zdvih, ale získala 
závazek. Následovalo třetí trumfnutí, 
které vzal Jih desítkou, ale když přiznal 
i Sever, Eva ukázala karty a nárokovala 
splnění. To přineslo 89% topscore.
100% získali vítězové turnaje, kterým 
obrana vynesla káro do esa a pokračo-
vala kárem. Hlavní hráč vzal králem 
a shodil tref. Pak není těžké dvakrát 
trumfnout, snapnout druhé kolo trefů, 
dotrumfovat a nárokovat 12 zdvihů.

Také následující partie je z párového 
turnaje, a pokud v něm využijeme in-
formace z dražby, je mnohem snadnější 
závazek splnit.

Poučné bylo také rozdání 7, oba v dru-
hé, rozdával Jih.

Západ Sever Východ Jih
   2♥
2♠ 2BT 3♠ pas…

2♥ slibovaly slabý list s rozlohu 5-5 se 
srdci a další barvou. 2BT hledaly lev-
nou a soutěžní 3♠ se ukázaly jako velice 
efektivní hláška, která soupeřům ztížila 
nalezení optimálního závazku 4♦.

Obrana začala třemi koly trefů. Hlavní 
hráč v třetím zdvihu snapnul ♣J a vidí, 
že i když jsou body mezi obě linky roz-
děleny rovnoměrně, nemusí být pro-
blém získat 10 zdvihů. Na odehrávané-
ho ♠K však Jih nepřiznal a najednou je 
v ohrožení i aktuální závazek. Hlavní 
hráč však nyní propustí káro a po jeho 
vrácení třetí kolo přebije. Po přechodu 
na stůl vysokým trumfem stačí ke spl-
nění již jen jeden srdcový impas na krá-
le. Pokud sedí, stáhneme ještě eso a pak 
vpustíme Sever třetím pikem. Ten nám 
musí vynést do dvojité šikeny.

Hlavní šestičlenné fi nále A vyhrál mla-
dý tým CZ U21 ve složení Kopecký, 
Kopecká, Otradovcová, Fridrich, Py-
szko, Tomis a Machát.

Na druhém místě skončil tým Ko -Zia-
mín ve složení Fořtová, Fořt, Nulíček 
a Holý.
Ve fi nále B zvítězil tým Bahníci ve 
složení Bahníková Eva, Bahník Miloš, 
Petr a Ondřej. Není tak časté, aby v jed-
nom týmu hrály děda, otec a syn.
Finále C se stalo kořistí družstva Slem: 
Erdeová, Mašek, Lauer, Spálovský.

A ve fi nále D získalo hrnečky za první 
místo družstvo Batoh: Frabša, Hradil, 
Tomčíková a Haman.
V závěrečném hlavním párovém turnaji 
se na prvních místech ze 40 účastníků 
umístili:

1. Žmak – Bouřa 63.10%
2. Spálovský – Lauer 62.44%
3. Bódis – Szilágy 61.42%

Následující rozdání je z hlavního páro-
vého turnaje. NS v druhé, zahajuje Vý-
chod.

 

Západ Sever Východ Jih
Fořt Svobodová Fořtová Svoboda
  pas pas
1♣ pas 1♠ pas
2BT pas 3♥ pas
3BT pas 4♥ 
4♠ pas…

V BT závazku nejsou komunikace do 
listu Východu a tak je barevný závazek 
dobrou volbou. Také 4♥ padají hned, 
takže 4♠ jsou jediný závazek, který má 
alespoň nějaké šance. Výnos ♠3 vzala 
hlavní hráčka esem, od Severu přišla 
♠6, a Eva hned pokračovala dámou. Se-
ver přidal sedmičku a Jih kluka. Reál-
ná šance spočívá ve vypracování trefů. 
Následuje tedy trefové eso, král a malý 
tref. Lepší by bylo, kdyby měl poslední

♠K9542
♥96432
♦J
♣65

♠AQ
♥A7
♦K43
♣AKJ874

♠876
♥K10
♦Q9865
♣Q92

♠J103
♥QJ85
♦A1072
♣103

♠K9542
♥96432
♦J
♣65

♠AQ
♥A7
♦K43
♣AKJ874

♠A984
♥754
♦A42
♣1065

♠K76532
♥AQ10
♦J7
♣Q9
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Pokud jsem začínající bridžista, mým 
největším přáním je hrát s někým lep-
ším, než jsem já. S někým, kdo nedě-
lá chyby, kdo správně licituje, úžasně 
sehrává a v obraně umí číst moje tajná 
přání, protože markovat ještě moc neu-
mím. Nejlepší by bylo, kdyby byl i to-
lerantní, sám hrál velmi rychle, ale ne-
zlobil se, když já hraju pomalu a často 
přemýšlím nebo sbírám odvahu. A když 
něco zkazím, tak aby to vzal statečně, 
nebrblal, nezvedal udiveně obočí ani 
vztekle nebouchal kartami.
V dnešní době se již může toto přání 
splnit každému, kdo má počítač a při-
pojení k internetu. Na BBO je možnost 
zdarma hrát s roboty a to na spoustě 
různých úrovní a s různými způsoby 
hodnocení.
Jak na to? Otevřete si v prohlížeči 
stránku www.bridgebase.com Klikněte 
na červené LOGIN/REGISTER. Pokud 
jste na BBO nikdy nehráli, klikněte na 
„Staňte se členem (zdarma)“.

Pak vyplňte následující tabulku, hlavně 
první čtyři povinné řádky.

Pozor – uživatelské jméno dejte nějaké 
složitější, nebo třeba použijte i číslo, 
jinak už bude jméno zabrané a nepustí 
vás to dál. A zaškrtněte, že Souhlasíte 
s Podmínkami poskytovaných služeb. 
Nakonec klikněte na „Registrovat“. 
A pak už se jen připojte a porozhlédně-
te se, co všechno je na BBO možné.
Kromě hry se skutečnými lidmi z celé-
ho světa, sledování významných zápasů 
a různých výukových možností můžete 
hrát s roboty. Robot je ten ideální part-
ner – splněný sen každého bridžisty. Hra-
je dobře, přitom se nemračí ani nezlobí 
a dá vám tolik času, kolik na přemýšle-
ní potřebujete. Hra s roboty funguje tak, 
že sedím vždy na South, u stolu jsou se 
mnou tři roboti. Přitom moje karta je 
vždy ta bodově nejsilnější. Pokud sehrá-
vající má být můj partner, počítač mě pře-
sadí a sehrávám. Občas také hraji obranu.

Je zde spousta alternativ, jak se dá hrát 
s roboty. Mně osobně se moc líbí „den-
ní turnaje“. Každý den jsou zde dva 
volně přístupné turnaje po 8 rozdáních,

mohou se odehrát kdykoliv až do 7 ho-
din ráno.

Na této obrazovce po přihlášení kliknu 
na modré okénko druhé vlevo „COM-
PETITIVE“. Objeví se mi:

Zde kliknu na první „Turnaje“ a objeví 
se:

Vždy první dva turnaje „Free Day-
long tournament“ jsou ty volné, které 
se hrají zdarma. Jeden je hodnocen na 
MP (jako páráky), druhý je IMP (jako 
týmáky nebo skupinovka). Nyní kliknu 
na „Re gistrovat“ a to se změní na žluté 
„Hrát“. Kliknu na „Hrát“ a už mi na-
skočí první partie a hraji.

Robot má ještě jednu výhodu oproti 
partnerovi v opravdovém turnaji. Kdy-
koliv si najedete na jeho hlášku myší 

(bez klikání), objeví se okénko s vy-
světlením, co ta hláška znamená. A to 
hláška soupeře, partnera a dokonce 
i vaše vlastní.

Význam své vlastní hlášky si dokonce 
můžu zkontrolovat ještě dříve, než ji 
odkliknu, když na ni najedu myší vpra-
vo dole v bidding boxu, je vidět její vý-
znam. A protože mám tolik času, kolik 
jen chci, vždy mohu pečlivě vybrat, kte-
rá hláška nejlépe popisuje moji kartu.

Takže ani nevadí, že roboti hrají trochu 
jiný licitační systém, než známe my.

Když mi někdo doma zazvoní nebo mu-
sím přerušit, nevadí. Tlačítkem „zpět“ 
vlevo nahoře odejdu a turnaj si dohraji 
někdy později během dne. Pokud to ne-
stihnu, nic se neděje. V 7 hodin ráno mi 
pak přijde do BBO schránky výsledek 
turnaje – objeví se mi hned, jak se na 
BBO přihlásím. Tyto turnaje hraje ně-
kolik tisíc hráčů denně. A je to skvělý 
trénink sehrávky i obrany, který je zce-
la zdarma a v pohodlí domova.
Přeji všem hodně zábavy a radosti při 
hře s nejtolerantnějšími partnery na 
světě. 

Nejtolerantnější 
partner na světě
Eva Fořtová
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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. Svatý 
Petr nám dopřál hezké počasí až ve dru-
hé polovině týdne, ale o to víc jsme si 
ho užili. Ať už na golfovém hřišti nebo 
na procházkách, třeba k Huťskému vo-
dopádu.

Společně se Slávkem Talpou jsme osla-
vili jeho narozeniny a také narození 
dvou vnoučat Báry Hlaváčové. Ve stře-
du jsme měli večírek a společně jsme si 
zazpívali s kytarou.

Dort na fotografi i pro Slávka upekla 
místní kuchařka v hotelu paní Naďa.

Narozeninový dort

Výsledky turnajů
Úvodní párový, sobota 6. 5., 19 dvojic
1. Petrovský – Literák 60.7%
2. Štafl ová – Meduna 60.1%
3. Gucklerová – Bečka 59.9%
4. Fořt – Petrovská 59.7%
5. Paříková – Tomčíková 56.5%

Jackpot 1, neděle 7. 5., 17 dvojic
1. Říha – Vilím 60.3%
2. Čížková – Bečka 59.7%
3. Fořt – Literák 59.1%
4. Mödritzer – Wirthová 57.2%
5. Petrovský – Tomčíková 54.9%

Nejprestižnější americký bridžový tur-
naj Vanderbildtův pohár se koná již od 
roku 1928. Ten letošní proběhl koncem 
března v Kansas City. Jde vlastně o de-
setidenní bridžový festival s velikým 
množstvím soutěží týmových i páro-
vých pro hráče s různou výkonností.
Nejdůležitější soutěží je K.O. týmů prá-
vě o zmíněný pohár. Letos jej v kon-
kurenci 63 družstev získali: Nick Nic-
kell - Ralph Katz, Bobby Levin – Steve 
Weinstein, Jeff  Meckstroth Eric Rod-
well.

Pohár pro vítěze

Základní podmínkou dobrého fungo-
vání K.O. je vyvážené nasazení soutěž-
ního pavouka, podle kterého se soupeři 
utkávají. Klasický americký problém 

však je, že pořadatelé neznají sílu za-
hraničních týmů, případně je přímo 
podceňují. To již po několik let vede 
k opakování stejné situace, kdy proti 
americkým favoritům jsou nasazována 
papírově slabá neamerická družstva. 
Jen letos to vedlo k „překvapivému“ vy-
řazení již v prvním kole až deseti ame-
rických družstev, u kterých se předpo-
kládal další postup. Podobná situace se 
opakovala ještě v druhém i třetím kole.
Z dalších týmových soutěží stojí jistě 
ještě za zmínku North American Swiss 
Teams ve kterém zvítězili: Patty Cay-
ne - Dano de Falco, Bob Drijver - Bart 
Nab, Danny Molenaar - Tim Verbeek.
Kromě soutěží pro silné hráče se po-
řadatelé starají i o soutěže pro ty, kteří 
hrají jen pro radost. Jednou takovou byl 
i švýcar týmu pro hráče, jejichž počet 
amerických klasifi kačních bodů za celý 
tým nepřekročí 10 000. Zde z 26 druž-
stev zvítězili: Rich Friesner - Eric Ro-
binson, Bill Gates - Sharon Osberg.

Vpravo Benito Garozzo (89 let)

Vanderbildt 
Cup 2017
Tomáš Fořt

Bridžový týden 
v Rokytnici
Eva Fořtová
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Jackpot 4, středa 10. 5., 17 dvojic
1. Petrovský – Fořt 64.3%
2. Štafl ová – Bečka 62.1%
3. Literák – Mödritzer 60.8%
4. Vilím – Dvořáková 60.0%
5. Petrovská – Tomčíková 52.6%

Individuál, středa 10. 5., 28 hráčů
1. Literák Lubomír 63.7%
2. Gucklerová Katarína 59.5%
3. Albrechtová Zuzana 58.9%
4. Müllerová Božena 58.6%
5. Tomanová Zuzana 56.8%
6. Bečka Jiří 56.5%
7. Gebertová Alena 56.3%
7. Talpa Vlastislav 56.3%
9. Mödritzer Miloslav 55.4%
9. Petrovská Alena 55.4%

Jackpot 5, čtvrtek 11. 5., 16 dvojic
1. Literák – Tomčíková 64,4%
1. Albrechtová – Meduna 64,4%
3. Talpa – Tomanová 61,2%
4. Pardubová – Parduba 57,3%
5. Fořt – Dohnálková 56,4%

IMP, čtvrtek 11. 5., 19 dvojic
1. Fořt – Petrovský +71 IMP
2. Petrovská – Literák +58 IMP
3. Weberová – Zbořilová +33 IMP
4. Nešev – Neševová +25 IMP
5. Tomanová – Vacek +19 IMP

Jackpot 6, pátek 12. 5., 19 dvojic
1. Gerychová – Havlínová 59.2%
2. Vondráčková – Hlaváčová 58.8%
3. Mödritzer – Wirthová 57.5%
4. Tomanová – Albrechtová 56.2%
5. Janoušková – Literák 55.3%

Závěrečný turnaj, pátek 12. 5., 18 dvojic
1. Bečka – Gucklerová 64.2%
2. Literák – Petrovská 63.1%
3. Petrovský – Fořt 61.9%
4. Dohnálek – Dohnálková 56.8%
5. Parduba – Pardubová 53.4%

Velký Jackpot 8, sobota 23. 5., 16 dvojic
1. Literák – Petrovský 69.4
2. Parduba – Pardubová 67.4
3. Mödritzer – Wirthová 65.7
4. Fořt – Tomčíková 61.9
5. Dvořáková – Müllerová 56.3

Kvalifi kace, neděle 7. 5., 19 dvojic
1. Bečka – Gucklerová 64.1%
2. Vilím – Říha 63.2%
3. Paříková – Suková 62.5%
4. Literák – Fořt 61.6%
5. Talpa – Petrovský 52.0%

Jackpot 2, pondělí 8. 5., 19 dvojic
1. Petrovská – Literák 66.8%
2. Fořt – Tomčíková 64.5%
3. Suková - Gucklerová 63.9%
4. Jelínková – Bihelerová 62.6%
5. Paříková – Vondráčková 59.7%

Hlavní párový – skupina A, 10 dvojic
1. Štafl ová – Meduna 58.80%
2. Fořt – Literák 55.60%
3. Bečka – Gucklerová 55.50%
4. Petrovská – Tomčíková 54.60%
5. Talpa – Petrovský 50.00%

Hlavní párový – skupina B, 9 dvojic
1. Wirthová – Mödritzer 66.00%
2. Dohnálková – Dohnálek 65.30%
3. Vronská – Janoušková 61.80%
4. Vondráčková – Hlaváčová 54.90%
5. Čížková – Dvořáková 49.30%

Jackpot 3, úterý 9. 5., 18 dvojic
1. Černovská – Gucklerová 63.4%
2. Literák – Tomčíková 62.2%
3. Petrovský – Mödritzer 59.7%
4. Albrechtová – Gerychová 56.8%
5. Weberová – Říha 56.3%

Barometr, úterý 9. 5., 19 dvojic
1. Mödritzer – Tomčíková 77.9%
2. Fořt – Petrovská 58.7%
3. Gebertová – Tomanová 55.6%
4. Bečka – Gucklerová 55.4%
5. Albrechtová – Gerychová 53.1%
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O zajímavá rozdání nebyla nouze. Hned 
v rozdání číslo 3 z kvalifi kace hlavního 
párového turnaje vyhnali soupeři se-
hrávajícího o stupeň výše, než původně 
chtěl.

Západ Sever Východ Jih
   1♦
pas 3♦ 3♠ pas
4♠ 5♦ 5♠ pas…

Sever nejprve nekonsekventně blokoval 
jen 3♦, a nechal tak soupeřům prostor 
k nalezení fi tu, a teprve pak bránil na 
pátém stupni. Východ, který se ale již 
dozvěděl vše, co potřeboval, odmí-
tl levnou obranu za 500 a přelicitoval 
v druhé hře ještě na pátý stupeň.

Zdá se, že hlavní hráč musí odevzdat 
tři zdvihy, ale při standardní obraně se 
závazek ve skutečnosti porazit nedá. 
Jih začíná károvým esem a dalším ká-
rem ke králi. Sever snapuje druhé kolo 
a plánuje sehrávku. Z bodové bilance 
je jasné, že všechny zbývající body má 
zahajitel.

Východ proto hned hraje ♣J, a když Jih 
nepokrývá dámou, na stole propouští. 
Pak odehrává ♣K a teprve nyní dvakrát 
shora trumfuje. Kdyby spadla trumfo-
vá dáma, měl by po starostech. Teď se 
ukazuje předvídavost trefového impasu. 
Když Jih odmítne snapnout tref, je na 
závěr vpuštěn pikovou dámou a musí si 
vybrat mezi zahráním od ♥K nebo do 
dvojité šikeny. Dobrý úsudek a předví-
davé zahrání tak dalo přes 80% z roz-
dání.
Také v dalším rozdání z turnaje IMP 
mohla obrana porazit vydražený záva-
zek jen zahráním s velkou představi-
vostí.

Jih sehrává 4♠ po výnosu ♣A a dalším 
trefu. Srdcové pokračování, které by 
závazek porazilo, není snadné najít.

Hlavní hráč na stole snapuje a hraje 
malé káro. Jediná karta, kterou může 
Východ závazek porazit, je ♦J. Ve sku-
tečnosti přidal ♦9 a po jejím pokrytí 
desítkou nelze již zabránit vypracování 
♦Q a odhození ztrátového srdce.

V pátek večer po závěrečném turnaji 
jsme rozdělili ceny i medaile a tím tý-
den zakončili.
A ještě recept na skvělý rychlý ovocný 
koláč podle kuchařky Nadi z Rokytnice.

Těsto:
 30 dkg polohrubé mouky
 14 dkg cukru, může se přidat i vanil-

kový
 14 dkg rozpuštěného másla
 2 vejce
 ½ litru mléka
 1 ks prášku do pečiva
 strouhaná citronová kůra
Krém:
 1,2 kg tvarohu
 2 ks vejce
 cukru - dle chuti
 1 lžíce prášku vanilkového pudingu
 mléko – aby krém byl řidší nežli těsto
 citronová kůra
Ovoce + drobenka
Na plech nejdříve těsto, pak tvaroh, 
ovoce, drobenka.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
  1. Literák Lubomír 363
  2. Fořt Tomáš 286
  3. Petrovský Mario 255
  4. Bečka Jiří 230
  5. Mödritzer Miloslav 216
  6. Meduna Jan 158
  7. Říha Ivan 146
  8. Vilím Pavel 141
  9. Talpa Vlastislav 128
10. Nešev Ivan 59

Hráčky:
  1. Gucklerová Katarina 249
  2. Tomčíková Zdena 231
  3. Petrovská Alena 190
  4. Albrechtová Zuzana 160
  5. Tomanová Zuzana 155
  6. Wirthová Daniela 133
  7. Gerychová Libuše 119
  8. Gebertová Alena 111
  9. Paříková Libuše 109
10. Neševová Olga 94

Kompletní výsledky všech soutěží a fo-
tografi e jsou uvedené na internetu:
http://eva.fort.cz/Rokytnice17/v.html

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

♠5
♥1086
♦K109865
♣632

♠Q94
♥K43
♦AJ43
♣Q85

♠AK1063
♥A9
♦2
♣AJ1074

♠J872
♥QJ752
♦Q7
♣K9

♠Q9853
♥A64
♦Q853
♣3

♠AKJ74
♥K75
♦103
♣J98

♠1062
♥J2
♦AJ9
♣Q10542

♠-
♥Q10983
♦K764
♣AK76
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„Jakého hrajeme Blackwooda?“ zní 
nejčastěji před zahájením hry s novým 
partnerem v individuálu. Když pominu, 
že mnohonásobně větší přínos má v in-
dividuálu domluvit si výnosy a marko-
vání, je však úvodní otázka určitě na-
místě a to nejen v individuálu, protože 
tato konvence má velmi mnoho variant.
Tu základní uvedl v roce 1934 na scé-
nu úředník pojišťovny a americký hráč 
Easley Blackwood (1903 – 1992).

Easley Blackwood v roce 1978

Konvence slouží k tomu, aby se hrá-
či vyhnuli nesplnitelným slemům bez 
dvou es. Používáme ji tedy v situaci, 

kdy již slem chceme dražit a jen si ově-
řujeme, zda není bez šancí.

Klasický Blackwood
Na počet es se ptáme hláškou 4BT. 
Odpovědi pak jsou:

5♣ 0 es
5♦ 1 eso
5♥ 2 esa
5♠ 3 esa
5BT 4 esa

Pokud nemáte s partnerem jinou indi-
viduální dohodu chicane se za eso ne-
považuje.

Po 4BT může následovat dotaz na krále 
5BT se stejnými odpověďmi:

6♣ 0 králů
6♦ 1 král
6♥ 2 králové
6♠ 3 králové
6BT 4 králové

Důležité je, že dotaz na krále ukazuje 
pokus o velký slem a tedy slibuje držení 
všech es na lince. To pak hráčům umož-
ňuje vydražit velký slem i bez všech 
králů, pokud mají další tažnou barvu.
Použití bylo jednoduché a účinné, ale 
klasický Blackwood měl však několik 
omezení, především:

1. Někdy vyhnal licitaci příliš vysoko.
2. Nedala se zjistit kvalita trumfů.
3. Nefungoval pro listy s šikenou.

Tato omezení se pak pokoušely reduko-
vat další varianty této konvence.

Do hezké koncovky doved hlavní hráč 
následující rozdání ze závěrečného ve-
černího turnaje. Oba v druhé, rozdával 
Jih.

Západ Sever Východ Jih
   pas
2♥ kontra pas 2♠
pas 2BT pas 4♠
pas…

Západ ocenil svých šest bodů výše než 
Jih těch pět svých a zahájil snad až pří-
liš odvážným slabým dvoutrikem.

Výnos ♥Q vzal hlavní hráč ♥A a hned 
propustil káro. Obrana uviděla ne-
bezpečí a trumfl a, ale bylo již pozdě. 
Hlavní hráč dobral pik, přešel károvým 
esem a snapl třetí káro posledním trum-
fem stolu. Pak odehrál druhé vysoké 
srdce a snapl třetí.

Následoval ♠J, který odhalil ne tak ne-
očekávanou rozlohu trumfů, a kterého 
Východ bere ♠Q.

Trumfovému zahrání v koncovce však 
již nemůže zabránit.

Nejlepší vrácení Východu je tref, ale 
hlavní hráč se ještě jednou zkrátí srd-
covým snapem a pak odejde dalším 
trefem. Ať tento zdvih vezme kdokoliv, 
má nyní hlavní hráč ♠108 za ♠96 a musí 
získat ještě oba poslední zdvihy.

Letos poprvé se odehrálo mistrovství 
Asie a Středního Východu v Dubaji. 
Ve třech kategoriích zde probíhaly boje 
o dvě postupová místa na Bermuda 
Bowl. Ve všech postoupila Indie, kte-
rou doplnila v kategorii Open Bangla-
déš, v ženách Jordánsko a v seniorech 
Pákistán. Soutěže zahájili symbolickou 
první hláškou šejk Nayhan bin Muba-
rak al -Nayhan a bývalý pákistánský 
president generál Musharraf.

♠AK
♥AK102
♦103
♣A9854

♠J108753
♥7
♦A62
♣1062

♠Q962
♥43
♦KQ984
♣KJ

♠4
♥QJ9865
♦J75
♣Q83

♠-
♥10
♦-
♣A985

♠1087
♥-
♦-
♣106

♠96
♥-
♦K
♣KJ

♠-
♥J9
♦-
♣Q83

Mistrovství 
Asie
Tomáš Fořt

Blackwood?
Tomáš Fořt
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Následně je možné se zeptat na krále, 
případně trumfovou dámu, pokud jsme 
ji ještě neukázali nebo nepopřeli. Po od-
povědi třetím nebo čtvrtým stupněm, 
tedy po upřesnění dámy, je nejnižší 
nefi tnutá barva dotaz na krále a slibuje 
tím všechny klíčové karty na lince. Od-
povídáme v pořadí 0, 1, 2, 3 atd. králů.
Po odpovědi prvním nebo druhým 
stupněm je první nefi tnutá barva do-
taz na dámu trumfovou a krále V tom-
to případě může stále chybět eso nebo 
trumfový král a chceme hrát slem jen 
s dámou. Odpovídáme:
1. stupeň nemám dámu trumfovou
2. stupeň dáma a 0 králů
3. stupeň dáma a 1 král
4. stupeň dáma a 2 králové
atd.
Druhá nefi tnutá barva slibuje trumfo-
vou dámu a všechny klíčové fi gury a je 
dotaz na krále. Odpovídáme:
1. stupeň 0 králů
2. stupeň 1 král
3. stupeň 2 králové
atd.

RKCB 1430
K názvu RKCB se také někdy přidává 
0314, která připomíná, že první stupeň 
odpovědi ukazuje 0 nebo 3 esa a dru-
hý 1 nebo 4. Statisticky není odpověď 
ukazující jedno eso příliš častá a tak 
někteří hráči ukazují prvním stupněm 
odpovědi 1 nebo 4 esa a druhým 0 nebo 
3. Vlastně by se správně měla tato vari-
anta nazývat RKCB 1403, ale běžně se 

vžilo RKCB 1430 podle bodů získaných 
za splnění malého slemu v drahé barvě.

Exclusion Blackwood
Dalším již výše zmiňovaným problé-
mem Blackwooda je jeho neurčitost 
v případě, že máme v listu chicane. To 
napravuje konvence Exclusion Black- 
wood doplňující běžného Blackwooda. 
Jsou -li dohodnuté trumfy, je skok na 
5 v jiné barvě dotaz na klíčové fi gury 
s vyloučením esa v dražené barvě. Tedy 
na tři zbývající esa a trumfového krále. 
Odpovídáme stejně jako na Blackwoo-
da:
1. stupeň 0 nebo 3
2. stupeň 1 nebo 4
3. stupeň 2 bez dámy trumfové
4. stupeň 2 s dámou trumfovou
Trumfovou dámu může opět nahradit 
alespoň dvoukartová rezerva v délce 
trumfů, případně alespoň trumfový de-
setifi t, o kterém partner neví.
A opět je nejnižší hláška mimo barvy 
trumfů dotaz na trumfovou dámu nebo 
krále po vzoru klasického RKCB.

Další dotazy
Dalším z problémů dotazu 4BT je, že 
pokud máme potvrzenou levnou barvu, 
často by partner odpověděl nad úrovní 
splnitelného závazku.
Tento problém řeší užitečná konven-
ce někdy nazývaná Minorwood, která 
říká, že pokud máme dohodnutou lev-
nou barvu trumfů, je hláška 4 v této 
barvě již dotazem na klíčové fi gury. Je 
to relativně pohodlná konvence, protože

Zkrácený Blackwood
Brzy se ukázaly možnosti vylepšová-
ní. Například hlášky zabíraly poměrně 
velký dražební prostor a navíc se po 
nejvyšší odpovědi nedovolovaly zeptat 
na krále. Původní i samotným Blac-
kwoodem navrhované sloučení 0 nebo 
4 esa do hlášky 5♣ bylo velice rychle 
nahrazeno variantou tzv. zkráceného 
Blackwooda:
5♣ 0 es nebo 3 esa
5♦ 1 eso nebo 4 esa
5♥ 2 esa
To také umožnovalo ušetřit další prostor 
a ptát se na krále následující hláškou 
s vynecháním trumfové barvy. Hláška 
barvy trumfů zůstala vyhrazena pro 
stopku v tom nepříjemném případě, že 
by chyběla dvě esa.
Chybějící prostor nad hláškou 5♥ však 
volal po využití a tak vznikla další va-
rianta, ve které se u dvou es odpovídal 
rovnou počet králů.
5♣ 0 es nebo 3 esa
5♦ 1 eso nebo 4 esa
5♥ 2 esa a 0 nebo 3 králové
5♠ 2 esa a 1 nebo 4 králové
5BT 2 esa a 2 králové
Pokud odpověď neukazovala počet krá-
lů, byl dotaz na krále další barvou kro-
mě trumfů.

Římský Blackwood
Jinou cestou šli hráči slavného italské-
ho Blue týmu, kteří začali v šedesátých 
letech minulého století podrobněji roz-
lišovat karty s dvěma esy.

5♣ 0 es nebo 3 esa
5♦ 1 eso nebo 4 esa
5♥ 2 esa (♣♦ nebo ♥♠)
5♠ 3 esa (♣♥ nebo ♦♠)
5BT 4 esa (♣♠ nebo ♦♥)
V Čechách se to tehdy pamatovalo 
snadno, protože to bylo postupně: stej-
ný Stupeň, Namíchané a stejná Barva 
(SNB). Na krále se pak ptalo další bar-
vou mimo trumfů a odpovídalo stejný 
způsobem.

Roman Key Card Blackwood
Časem se však usoudilo, že ještě důle-
žitější než barvy es je kvalita trumfové 
barvy a tak se vyvinula dnes nejčastěji 
používaná varianta nazývaná zkratkou 
RKCB. Ta zohledňuje skutečnost, že 
pokud chybí jedno eso a trumfový král, 
je šance na splnění malého slemu menší 
než poloviční a to se slem již dražit ne-
vyplatí. Tento Blackwood se samozřej-
mě používá jen tehdy, je -li dohodnutá 
barva trumfů. Není -li barva dohodnutá, 
předpokládáme, že se jedná o poslední 
draženou barvu. Král trumfový se zde 
pokládá za 5. klíčovou fi guru.
5♣ 0 nebo 3 klíčové fi gury
5♦ 1 nebo 4 klíčové fi gury
5♥ 2 nebo 5 klíčových fi gur

 bez trumfové dámy
5♠ 2 nebo 5 klíčových fi gur

a trumfová dáma
Ukázat dámu můžeme, i pokud jí ne máme, 
když máme alespoň dvoukartovou rezervu 
v délce, případně alespoň trumfový deseti-
fi t, o kterém partner ještě neví.
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Následují rozdání je z párového turnaje. 
Oba v druhé, zahajuje E.

Východ zahájil přirozené slabé 2♦ a ná-
sledně Jih vydražil 4♠. Kárový výnos 
hlavní hráč na stole propustil do dámy. 
Východ vzal králem a vrátil káro. Hlav-
ní hráč odehrál dva vysoké piky a na 
druhý odhodil Západ tref. Pokud by 
Západ měl šestilist srdcový, zřejmě by 
odhodil srdce a tak to vypadá na srdce-
-trefy 5-5. S králem trefovým zřejmě 
u Východu, vzhledem k jeho zahájení 
v druhé hře. Hlavní hráč tak hraje jako 
z otevřených karet a pak by byla škoda 
se nepokusit o nadzdvih.

Jih proto nyní přišel na skvělý mané-
vr. Zahrál ♣Q! Pokud Východ sebere 
zdvih, získá hlavní hráč tolik potřebný 
přechod na stůl a zahodí ztrátový tref 
na ♦A. Východ proto otrávenou dámu 
propustí! Zdá se, že se díky tomuto 
gambitu nadzdvih konat nebude. Ale 
hlavní hráč se nevzdává a nachází ještě 
další cestu. Stahuje další tři kola trum-
fů, po čemž vznikla koncovka:

Na poslední trumf má Západ problémy. 
Pokud odhodí tref, hlavní hráč vypra-
cuje tref a získá nadzdvih. Západ tedy 
musí odhodit srdce. Ale i na to má hlav-
ní hráč odpověď. Odehraje ♥A a pak 
vpustí Východ na ♣K. Ten nyní musí 
odevzdat poslední dva zdvihy stolu.

Počty hráčů
Česká členská základna ČBS zůstává 
v posledních letech zhruba stejně vel-
ká. Podle matriky má soutěžní členství 
k 1. 3. 2017 zaplaceno 172 hráčů, rekre-
ační ještě 293, tedy celkem 465. Dalších 
494 hráčů sice většinou bridž v klubech 
hraje, ale příspěvky již neplatí.
Podobná situace je ve většině zemí Ev-
ropy, zatímco v USA si stěžují na úbytek 
členů. Naopak v Číně, v Austrálii a jiho-
východní Asii se členská základna roz-
růstá. Například Čína má podle před-
sedy čínského svazu přes 24 milionů

ve většině systémů jsou v nesoutěživé 
dražbě dobrovolné 4 v dohodnuté levné 
stejně forsing. I tak je třeba domluvit, 
v jakých situacích se o dotaz nejed-
ná (bloky, soutěživá dražba atd.). To 
ostatně platí i o hlášce 4BT, která také 
v některých dohodnutých situacích není 
dotazem na esa.
Variantou Minorwoodu je i Redwood, 
který po levném fi tu používá dotaz na 
esa další následující barvou. Tedy pro 
trumfy trefy je dotaz v 4♦ a pro trumfy 
kára je dotaz 4♥. Barva dotazu je vždy 
červená, odtud název konvence.
Další modifi kaci zvanou Kickback na-
vrhl již Jeff  Rubens, který nejen pro 
levné, ale pro všechny barvy prosazo-
val, aby dotaz na esa byl vždy barvou 
o jednu vyšší než 4 v dohodnuté barvě 
trumfů. Tato konvence šetří dražební 
prostor, ale je jistě složitější než klasic-
ké 4BT a zřejmě proto se neuchytila.
Další známou konvencí je Gerber, kdy 
jako dotaz na esa je používána hláška 
4♣. Kromě získání prostoru po odpově-
di má výhodu, že hláška 4BT může zů-
stat vyhrazená pro přirozený význam 
bezpečného pokusu o slem. Na druhou 
stranu do barevné hry odpadla možnost 
použít současně cue -bidy i dotaz na esa. 
Proto se v dnešní době Gerber příliš ne-
používá nebo jen pokud směřujeme do 
závazku v beztrumfech.

Reakce po zásahu
V soutěživé dražbě není až takovou 
výjimkou, že soupeři do našeho dota-
zu zasáhnou. Pokud po našem dotazu 

prodlouží blok až na pátý stupeň, měli 
bychom být domluvení, jak reagujeme.
Po zásahu se hrává „DOPI“ a „ROPI“ 
(což je zkratka pro Double 0 Pas 1, pří-
padně Redouble 0 Pas 1, kdy O je znak 
pro nulu a I pro jedničku):
1. stupeň kontra (rekontra)
2. stupeň pas
3. a vyšší hlášky v pořadí
Variantou je konvence „DEPO“, kdy 
kontra (Double) označuje sudý (Even) 
počet klíčových karet a pas lichý (Odd).
A pokud by se vám zdál článek o Black 

woodu dlouhý, 
vězte, že jsou 
o této konven-
ci napsány celé 
knihy. Například 
Eddie Kantar jen 
o RKCB vydal 
v roce 2007 knihu 
o 266 stránkách.
Vlastně proto se 

při individuálu na tom, jakého hraji 
Blackwooda, raději nedomlouvám.

Název Wombat se používá pro speciální 
zahrání, kdy jednoho soupeře vyskvízu-
jeme a následně pak v koncovce získá-
me zdvih na druhého. Souvislost toho 
zahrání se stejnojmenným australským 
vačnatcem mi však zatím není známa.

Wombat
Tomáš Fořt

♠972
♥Q9873
♦A53
♣J3

♠AKQ653
♥A
♦Q7
♣AQ52

♠1084
♥102
♦KJ10964
♣K8

♠J
♥KJ654
♦82
♣109764

♠-
♥Q98
♦A
♣J

♠3
♥A
♦-
♣A52

♠-
♥102
♦J10
♣K

♠-
♥KJ
♦-
♣976

Krátce
Tomáš Fořt
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hráčů (při přepočtu na počet obyvatel 
by jich u nás bylo slušných 175 tisíc). 
A Indonésie 30 tisíc juniorů (při přepo-
čtu na počet obyvatel bychom jich u nás 
museli mít kolem 1 300, abychom je do-
hnali). Tato čísla ukazují na zhruba 200 
milionů bridžistů po celém světě.

Ve skutečnosti jde ale spíše o zbožná 
přání bridžových funkcionářů. Jiné re-
álnější přehledy ukazují, že mimo brid-
žové kluby se například neprodají prak-
ticky žádné bridžové knihy a časopisy. 
A v klubech je po celém světě evidová-
no kolem 600 tisíc hráčů. Pokud je tedy 
situace v počtu aktivních a neaktivních 
bridžistů podobná jako u nás, bude ve 
světě tak něco přes jeden milion hráčů.

Aféra pokračuje
Případ kašlajících doktorů není zdaleka 
ještě u konce. Němečtí senioři Elinescu 
a Wladow podali žalobu na Světovou 
bridžovou federaci WBF a Německý 
bridžový svaz DBV u civilního soudu 
v Kolíně nad Rýnem. Ten zcela pocho-
pitelně rozhodl, že není kompetentní 
k tomu, aby určil, zda hráči podváděli, 
a proto odmítl žalobu proti WBF. Ale 
také rozhodl, že desetiletý zákaz hraní 
uložený DBV podle rozhodnutí WBF je 
vzhledem k tomu, že šlo o první přestu-
pek, podle domácích zákonů příliš vy-
soký a že DBV je zodpovědný za všech-
ny škody, které touto sankcí hráčům 
vznikly. Asi nebude trvat tak dlouho 
a o výsledcích všech sportovních utkání 
se bude rozhodovat v soudních síních.

Evropská síň slávy
EBL po vzoru světové federace založilo 
síň slávy. První ocenění hráči jsou za 
kategorii Open Paul Chemla (Francie), 
Giorgio Garozzo (Itálie) a Geir Hel-
gemo (Norsko). Za ženy Nicola Smith 
(Anglie), Bep Vriend (Holandsko) a Sil-
vie Villard (Francie). Za seniory pak 
John Holland (Anglie) a Apolinary Ko-
walski (Polsko). I když proti nominova-
ným nelze nic namítat, je zde jistě mno-
ho dalších hráčů, kteří by si tuto poctu 
zasloužili také.

Pravidla soutěžního bridže 2017
WBF vydá nejdéle do září 2017 aktu-
alizovaná pravidla soutěžního bridže. 
Ta budou platit již na mistrovství světa 
v Lyonu, ale s jejich používáním na ME 
v Montecatini EBL nepočítá.

• „A co když budeme na lince EW?“ 
obává se hráč. „Vynechal jsem včera 
posilovnu.“

• Hráč nasazuje Blackwooda, ale ská-
če rovnou na 5 BT. Zmatený partner 
pasuje a vyptává se, co hláška zna-
menala. „To byl dotaz na krále,“ 
odpovídá partner. „A proč si se napřed 
nezeptal na esa?“ „Proč bych to dělal, 
když jsem všechny čtyři měl.“

• Bill Gates jednou řekl: „Každý kdo je 
dobrý v bridži, bude skvělý ve spous-
tě dalších věcí.“

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Mariánské Lázně
Hotel Krakonoš ***

Bridž, letní pohoda 
a wellnes v Mariánských 

Lázních

Hotel Krakonoš nabí-
zí 86 pokojů, všechny 
pokoje jsou vkusně a útul-
ně zařízeny. Jsou s vlastním 
sociálním zařízením, TV/
SAT, telefo nem, chladnič-
kou a vysoušečem vlasů. 
V hotelu je výtah a WIFI 
připojení. Celý hotel je ne-
kuřácký. V hotelu je nová 
velká konferenční míst-
nost, která je jak stvořená 
pro naše bridžové turnaje. 
Pro naši skupinu máme re-
zervovaných 25 pokojů. 
Hotel Krakonoš nabízí 
kompletní škálu léčebných 
procedur a bazén s proti-
proudem přímo v objektu.

Termín a cena
21.–25. 8. 2017 5 dní / 4 noci

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 3.560 Kč

• Služby v ceně: ubytování s polopenzí, volný vstup 
do hotelového bazénu, pronájem konferenční 
místnosti

• Příplatky hrazené na místě:
 příplatek za jednolůžkový pokoj 300 Kč/noc
 poplatek za pejska  180 Kč/noc
 parkovné – na hlídaném parkovišti  100 Kč/noc
 městské poplatky (osoby 18-70 let)  21 Kč/den

• Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma):
 první dva večery dvoukolový hlavní párový turnaj
 IMP turnaj
 Barometr
 dopoledne jackpotové turnaje

• Zajímavá místa v okolí:
 park Boheminium
 lázeňská kolonáda a zpívající fontána
 rozhledna Hamelika
 několik golfových hřišť
 sochařský pohádkový ráj
 lovecký zámeček a rybník Kladská
 klášter Teplá

Odposlechnuto
Eva Fořtová



Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Silvestr 2017
Hotel Jesenice leží 80 km – 
cca hodinu cesty – z Prahy 
směrem na Karlovy Vary. Velká 
část cesty je po karlovarské dál-
nici. V hlavní budově hotelu je 
celkem 40 pokojů, máme objed-
naný celý hotel exkluzivně pro 
nás. Každý pokoj je vybaven tele-
vizorem a nově rekonstruovanou 
koupelnou. V hotelu se můžete 
připojit k internetu pomocí sítě 
WIFI.

RELAXAČNÍ VYŽITÍ V HOTELU
• venkovní vířivky pro 2 až 4 

osoby
• solná jeskyně z pravé soli z Mrt-

vého moře - jedna z mála v ČR
• perličkové masážní koupele
• tepelné rašelinové zábaly
• oxygenoterapie
• klasické relaxační masáže
• masážní a relaxační křesla
• vibrační plošiny
• solárium

Termín a cena
27. 12. 2017–2. 1. 2018 7 dní / 6 nocí

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5.550 Kč

• V ceně: ubytování s plnou penzí, příplatek za 
silvestrovský večer

• Příplatek za samostatný pokoj 200 Kč/noc

 Zvířata v hotelu nejsou povolena.
Kapacita hotelu je dostatečně velká, kratší po-
byty jsou po dohodě možné.

Hotel Jesenice ***

• Bridžový program (pro účastníky zdarma):
 • dvoukolový hlavní párový turnaj
 • IMP turnaj • Barometr
 • dopoledne jackpotové turnaje
 • silvestrovský individuál
 • zdokonalovací odpolední lekce

Silvestr 2017


