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… ZDRAVÍM … kde? u zeleného sto-
lu… je nám tam dobře… tak to nebu-
deme tajit… ale jsou místa, na přiklad 
Kořenov… tam soutěžíme na jiném 
hřišti… hrajeme PETANQUE…letos to 
bylo velmi napínavé, počasí si s námi 
pohrávalo: liják, sluníčko, hned zase 
jiná forma deštíčku a i kroupy tam za-
bloudily… ale vše dobře dopadlo, po-
časí se umoudřilo, turnaj se konal, byl 
úžasný, hrálo se náruživě, bylo 10 týmů 
… vše probíhalo v perfektní organizaci, 
kterou vzorně připravili Maršíci Helča 
a Martin.
V Kořenově byly i jiné zajímavé mo-
menty trochu odchýlené od zeleného 
stolu. Naskytla se vzácná příležitost po-
přát vše nej… nej do další dekády Vě-
rušce Poláčkové… a tento moment vy-
užili někteří galáni a milou oslavenkyni 
vyzvali k tanci… šla z ruky do ruky 
a skončila v náruči nejvyššího přítom-
ného muže… co následovalo… redakci 
se nepodařilo zjistit 
Kořenov jsme si opravdu krásně užili 
a nyní se těšíme do Mariánských Lázní. 
Pro některé účastníky to budou vzpo-
mínky na bridžové festivaly, které se 
tam pravidelně konaly každý rok… 
jo… jo… to „bejvávalo“ 
V minulém čísle jsem slíbila, že se vrá-
tím k anketě a požádám další účastníky 
našich zájezdů… v tomto čísle se zpo-

vídají: Miloš Polák a Míla Kubištová. 
Miloše Vám nemusím představovat, 
uvedl se již několika příspěvky do na-
šeho časopisu.
Paní Míla Kubištová je úžasná dáma, 
manželka bridžového esa Josefa Kubiš-
ty, v bridžovém kruhu zvaného Pík, 
který vám byl představen v minulých 
číslech našeho časopisu. Ti, kteří s námi 
v prosinci vyrazí do Jesenice, budou 
mít tu čest se s Mílou poznat osobně, je 
přihlášena a těší se, že zasedne s námi 
k zelenému stolu.
Tyto dvě osobnosti neodpovídají úplně 
přesně na mojí anketu, ale velmi zají-
mavě… je v tom sentiment a krása, kte-
rou nám bridž přináší.
Na shledanou u zeleného stolu .

Miloš Polák:
Do Jesenice jsme jezdívali většinou 
v létě s Batíkem (Zdenek Pražák) a He-
gasem (Pepík Hegner) o víkendech. 
Hrávali jsme hlavně volejbalové dubly 
ale také bridž či jsme chodili na houby. 
Pík (Josef Kubišta) a Jirka Vymlátil tam 
měli své první pracovní stání. Pamatu-
ji se, jak jsme jednou hráli bridž, a Pík 
musel odskočit k porodu. Dal nám bílé 
pláště, uvedl nás, co by mediky, na pra-
xi a předváděl své porodnické schop-
nosti. Mně se tam tenkrát z toho udělalo 
poněkud nevolno. A také tam byl jeden 
z bridžových táborů. Ne jak to dnes dě-
láte v luxusních hotelech, ale pod stany. 
Tenkrát jsme si hotely nemohli dovolit 
a také jich tolik kolem nebylo. Na druhé

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 2030 hodin. Cena 1.950 Kč.
♣ 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.
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straně si ale myslím, že pod stanem 
bych to dnes už těžko zvládal.
O tom co mi bridž dal, bych řekl asi 
toto:
Byl jsem od malička velice kompetitiv-
ní a měl úspěchy v šachu a řadě dalších 
sportů. Ale bridž se pro mne stal adikcí. 
Nešlo jen o zábavu, soutěž a společen-
ské aspekty, ale též o zbystřování moz-
ku: paměť, představivost, koncentrace, 
kombinace apod.
A tak se bridž stal pro mne jakýmsi 
„krédem“. Najednou pro mne bylo dů-
ležitější pomoci vytvořit bridžovou 
organizaci přístupnou co nejširší veřej-
nosti u nás, než vynikat v nějakých sou-
těžích. Bylo to v době, kdy bridž byla 
skvrna na kádrovém posudku, a soutěž-
ní bridž byl ilegální.
Byla nás řada těch, kteří dali bridži kus 
života, a věřím, že úspěšně. Rád bych 
připomněl některé při této příležitosti, 
protože už s námi nejsou: Ota Bauml, 
Vlád‘a Tomek, Karel Pražák, Vladimír 
Krása, Mirek Matoušek a v neposlední 
řadě šachový velmistr Luděk Pachman.
V paměti mi utkvěl rozhovor s Jirkou 
Herdou, který byl v té době kapitánem 
národního družstva: „Myslím, že kdy-
bychom soustředili jen část času, ener-
gie a prostředků, které věnujeme brid-
ži, každý z nás by byl přední osobou ve 
svém oboru. To, co do toho dáváme, se 
nám nikde nevrátí!“
Musím říct, že v mém případě se Jirka 
velice mýlil. Když si promítnu všechny 
bridžové přátele, které jsem poznal, ra-
dosti i zklamání z bridžových soutěží, 

radosti z úspěchů mých žáků i místa 
kam mne bridž zavedl, myslím, že jsem 
byl bohatě odměněn.
Navíc zcela náhodně a nečekaně se pro 
mne bridž, můj koníček, stal solidně 
placeným zaměstnáním v Kanadě po 
30 let. Něco, o čem většina lidí pouze 
sní.

Míla Kubištová:
V té době, když jsme všichni byli mladí 
a krásní, když se bohatýrsky bojovalo 
za existenci bridžového klubu, když se 
mezinárodně reprezentovalo, když se 
organizovaly Mariánky, jsem já byla 
bridžovou vdovou, nebo jak se tomu 
říká. Bridž byla má konkurence. Byla 
jsem zamilovaná do Píka a on byl vážně 
zapletený do bridže.

Já jsem byla nějak s sebou, ani ne jako 
kibic, spíš jsem jen tak fandila. A tak 
jsem v té době poznala bridžisty a bri-
dž. A ukázalo se, že mnozí opravdu naši 
životní kamarádi byli právě u bridžové-
ho stolu. A protože to byli opravdoví 
kamarádi, tak mi vůbec nevadilo, že 
hráli bridž.

Nikdy jsem se o bridž nesnažila, v té 
společnosti jsem si vůbec netroufala. 
Jednou jsme s Dagmar Burešovou, Pí-
kovou sestrou, byly na lekci bridže, 
kterou měl pan Čenský, a bylo to tak 
úděsné, že jsme se tam nikdy nevrátily.
Léta tak plynula, my se s Píkem vzali, 
svatební cesta byla na bridžový tábor, 
kde jsme spali každý v jiném stanu. Žili

jsme v pohraničí (právě v té Jesenici, 
kde chcete slavit Silvestra) a naši bri-
džoví přátelé nás navštěvovali.
A léta plynula a my jsme emigrovali do 
Švédska. A tam Píka brzy zaangažovali 
do bridžového klubu, asi aby jim pomá-
hal vyhrávat. A co se nestalo?
Tam v tom klubu jsme našli naše nové 
švédské přátele a ti jsou také ti naši nej-
lepší. Je to možné? Představte si, že je, 
a velice si toho vážím. Vrchol byl, když 
jsme mohli naše švédské přátele přivézt 
do Mariánek. Ale to už jsem nebyla 
bridžová vdova a dokonce jsem v těch 
Mariánkách hrála.

Někdy asi před čtyřiceti lety mě syn 
ještě s mladým Ahlénem, který je dnes 
špičkovým hráčem Švédska, přemluvil, 
abych šla na kurz bridže.
Tak jsme ještě s kamarádkou tam šly 
a od té doby bridžuji s přestávkami, kdy 
život byl příliš náročný. Samozřejmě na 
úplně jiné úrovni než hrál Pík, ale zato 
pořád.
A koho jsem tam nenašla? 7 výborných 
kamarádek, se kterými hrajeme každý 
měsíc dambridge doma s dobrým jíd-
lem a pitím. Již takovou spoustu let.
A dnes, když už nejsme mladí a krásní, 
ale jenom krásní, tak pořád hrajeme. Je 
to velice důležité. Ty hodiny u zelené-
ho stolu zapomíná člověk na své bolesti 
a smutky a starosti a myslí jen a jen na 
to, jak by tuhle, zrovna tuhle hru uhrál.

A to je dobré.

Z časopisu mám vždy velikou radost 
a určitě by byla škoda tuto činnost 
ukončit.
Bylo by hezké se v časopise dozvě-
dět o historii bridže, s rozdíly páráku 
a skupinovek, základními pravidly cho-
vání apod. Tomášovy rozbory jak roze-
hrát barvu jsou pro mne poučné. Více 
příkladů jak myslet při sehrávce je vždy 
přínosné :).
Evička říká „hrajeme Mitchel“. Pro nás 
začátečníky je to španělská vesnice. 
V kurzu jsem polapila základy sehráv-
ky a licitace, ale o systému a pravidlech 
nic nevím. Vždy na mne volali rozhod-
čího, ať už jsem omylem vynesla kartu, 
nebo po dotazu, co hrajeme a já řekla 
Evinu tabulku a Niva /dummy/ zachra-
ňovala situaci a bylo jí řečeno, že má 
být zticha, tak jsem protihráči řekla, ať 
se baví se svojí partnerkou a ne s námi. 
Podobných žertovných situací bylo plno 
a člověk se učil, jak já říkám krvavými 
ranami :).
Bylo by dobré založit v klubu knihovnu, 
kde by si začátečníci mohli knihy půjčit 
a proniknout více do bridžového světa. 
V tomto bych i ráda pomohla, myslím 
s evidencí. Jistě řada lidí by věnovala 
staré knihy.
Jsem moc ráda, že jsem se na bridž dala 
a už nikdy mi nemusí být smutno.

Díky za časopis
Ivana Grusová
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Nezapomněla jsem zaměstnankyni po-
jišťovny ukázat nový časopis, který 
vlastně pro mne a pro mnoho dalších 
bridžistů začali vydávat Alenka a Ma-
rio Petrovští za pomoci Tomáše a Evy 
Fořtových. Bez nich by mnoho našich 
nových bridžistů vůbec neexistovalo. 
Díky nim noví bridžisté a jejich „Úter-
kům“ pochopili jak je bridž úžasná hra 
a člověka umí vyhecovat i k neuvěřitel-
ným výkonům.

Několikrát jsem měla pocit, že bych 
místo bridže měla dělat něco užitečněj-
šího, ale nakonec jsem pochopila, že 
mi bridž nepřináší jenom sebeuspoko-
jení z hraní, ale je pro mne důležitým 
místem a komunitou, kam chodím ráda 
a cítím se zde fajn.

Vážím si všech, kteří se do této složi-
té hry pustili třeba i s nevalnými vý-
sledky. Ne vždy je důležité vyhrát, ale 
je důležité se zúčastnit.

Od 10. do 24. června proběhlo v ital-
ském Montecatini 8. otevřené mistrov-
ství Evropy za účasti několika českých 
hráčů, kteří však letos nijak významně 
do výsledků nezasáhli. Formát soutěží 
byl stejný jako několik posledních let. 
První týden probíhaly silně obsazené 
mixové soutěže a pak následovaly sou-
těže open, seniorů a žen.
Vítězem mixových týmů se stal ruský 
tým MNEPO ve složení Olga Pavlush-
ko, Evgeni Rudakov, Elena Rudako-
va, Sergei Orlov, Anna Gulevich and 
Georgi Matushko, český tým v kva-
lifi kaci neuspěl. V mixových párech 
zuřil ostrý boj o vítězství do poslední 
krabice – nakonec si o pouhých 0,02% 
odnesl titul polský pár Justyna Zmuda 
– Michal Klukowski před „německým“ 
párem Sabina Auken – Roy Welland 
a čínským párem Wang – Hu.

…dnes a jako již několikrát jsem si uvě-
domila jak je pro mne bridž důležitý…

Dnes jsem zašla do stavební spořitelny, 
kde jsem něco řešila a s hrůzou jsem 
zjistila, že asi přijdu pozdě na úterní 
bridž do Italské. Nicméně mi to nedalo 
říci pracovnici pojišťovny, že jdu na bri-
dž s patřičným důrazem.
Samozřejmě následovala odezva: „Hra-
jete bridž?“ „Ano“, řekla jsem s pý chou 
a přitom cítila, jak se vymykám těm 
tuctovým lidem, kteří proudí ulicemi, 
jsem s nimi v běžném styku a nemohu 
se s nimi podělit o ty úžasné zážitky, 
které mi bridž přináší. Často si připa-
dám jako zkamenělina mezi lidmi, kteří 
hrají Černého Petra, kanastu či žolíky 
nebo nehrají karty vůbec a o bri dži ni-
kdy neslyšeli.
Hned jsem také řekla, že je to hra inteli-
gentních lidí a bez toho prostě cesta 
k bridži neexistuje. Když jsem tedy vy-
právěla zaměstnankyni o bridži, hned 
jsem také dodala, že kromě vysoké in-
teligence, je potřeba spousty důležitých 
vlastností jako logika, trpělivost, pod-
dajnost, telepatie, kombinace, porozu-
mění s partnerem a určitě i vy ostatní 
přijdete na nějakou další dobrou vlast-
nost, kterou můžete trénovat.
Co jsem také zdůraznila, bylo, že v bri-
džovém klubu kromě vášnivé hry na-

jdete spoustu velmi dobrých a kvalit-
ních přátel, kteří vás budou provázet 
životem, a i když vás někdo starší přeci 
jen opustí a odejde do bridžového nebe, 
často na ně myslíte společně a připomí-
náte si vše, co jste s nimi prožili a i si 
vzpomenete na partie, které jste hráli 
a co vás naučili.
Vždyť bridž je hlavně o učení… a pod-
le toho si můžete zrekapitulovat, jak 
ten mozek zapínáte či nikoliv. Kolik 
nocí jsem proplakala s tím, že jsem 
něco hrála špatně a partner mi to vy-
tknul… kolik nocí jsem nemohla usnout 
ze zážitku, kdy se mi podařilo vyhrát. 
Takové okamžiky si pamatujete hodně 
dlouho.
Co však je pro mne důležité, že díky 
lásce k bridži jsou lidé, kteří se bridži 
věnují profesionálně, ale nezapomínají 
ani na takové jako jsem já a věnují jim 
čas a péči s doučovacími kurzy, či kur-
zy pro začátečníky, organizují různé 
poznávací zájezdy s bridžem a tím utu-
žují kolektivní přátelství na tak širokém 
poli, že to přináší radost i celému bri-
džovému klubu, kterým se stále dopl-
ňuje stav nových milovníků bridže.
Dokonce díky bridži vznikají i takové 
vztahy jako manželské nebo doživotní 
přátelé. Někdy, i když to nejsou na po-
hled podobné typy, u kterých si řekne-
te, že k sobě nepatří, bridž je spojí vel-
kým a nerozlučným poutem, či naopak 
je bridž při neporozumění defi nitivně 
rozdělí. Z toho je vidět, jakou bridž má 
neuvěřitelnou moc.

Proč je pro mě 
bridž důležitý
Isabela Santusová

Otevřené ME 
v Montecatini
Tomáš Fořt

♠K852
♥A3
♦KJ6432
♣8

♠104
♥KJ7
♦10875
♣J964

♠AQ9763
♥Q2
♦Q
♣10752

♠J
♥1098654
♦A9
♣AKQ3
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Západ Sever Východ Jih
 1♦ 1♠ pas
2♥ pas 3♥ pas
4♥ pas…
V tomto rozdání z mixových týmů před-
vedl skvělou obranu nizozemský hráč 
Jan Jansma. Proti srdcové hře vy nesl 
singl tref. Stejně jako na druhém stole 
hlavní hráč snapl káro a zahrál nyní již 
singl ♥Q. Aida Jansma na Jihu správně 
nepokryla pro případ, že by měl partner 
singl eso, a Sever vzal zdvih. Zdá se, že 
nic nemůže hlavnímu hráči zabránit ve 
splnění. Odevzdá sice ještě dva trum-
fové zdvihy, ale ztrátový tref zahodí 
na piky. Že by zabloudil a zkusil piko
-trefový skvíz, není po zahájení Severu 
možné. Sever, který měl od partnerky 
přesně namarkované počty, však na-
lezl perfektní řešení. Po dobrání ♥A, 
pokračoval ♠K! Hlavní hráč nyní musí 
odhodit tref na ♠Q a pokračovat dalším 
pikem. Ten ale Aida snapla vysokým 
trumfem a poslala porážející trefový 
snap. Přesná práce.
A zde je ukázka skvělé techniky:

Západ Sever Východ Jih
Klukowski Ritmeijer Żmuda Tichá
 1♦ 1♠ 2♣
pas 2BT pas 3BT
pas…

3BT s tolika singly nebývají dobrým 
závazkem vzhledem k nedostatku pře-
chodů. Pikový výnos Východu také 
hned zrušil jediný vedlejší přechod na 
stůl. Hlavní hráč vzal zdvih králem 
a obrátil pozornost k trefům. Západ 
dvakrát propustil a Východ odhodil dva 
piky. Hlavní hráč zůstal na stole, ode-
hrál dva vysoké piky a posledním vpus-
til Východ. Żmuda nyní musela vynést 
do jedné z červených barev. Zvolila ♥6, 
kterou hlavní hráč vzal klukem, když 
Západ správně přidal jen ♥8. Hlavní 
hráč pokračoval ♥A, ale Żmuda odblo-
kovala krále! Zůstala koncovka:

Ritmeijer odešel malým kárem do de-
vítky. Żmuda sice získala zdvih na 
desítku, ale musela opět zadat zdvih. 
Zvolila srdce a tak hlavní hráč získal 
devátý zdvih v této barvě.

Toto rozdání bylo z posledního kvalifi  
kačního kola mixových týmů. Setka-
ly se zde dva týmy, které hrály na čele 
kvalifi kace metodou start – cíl, druž-
stvo WILSON s Magdou Tichou, a poz-
dější vítězové celého K.O., polský tým 
SAKR. V tomto zápase to však byl pro 
tým SAKR masakr 19,5:0,5, i když toto 
rozdání nakonec dopadlo dobře pro Po-
láky. Na druhém stole totiž šla dražba:

Západ Sever Východ Jih
 Nowosadzki Dufrat
 1BT 2♠ 2BT
pas 3♦ pas 4♦
pas 6♣ pas…

2BT byly transfer do trefů a 3♦ ukazo-
valy, že se Severu trefy líbí.
Se slemem není problém, stačí jen sna-
pnout jeden pik. 11 IMP tak zřejmě za-
chránilo SAKR před potupnou prohrou 
celých 20:0.
Vítězi hlavní kategorie Teams Open se 
stal norský tým Highlanders, který ve 
fi nále porazil velké překvapení turna-
je – řecký tým GREECE. Do play -off  se 
probojoval s ruským družstvem Redro-
bot i Maxim Žmak, jejich tým prohrál 
mezi nejlepšími 16 s pozdějšími vítězi 
- norským týmem Highlanders.
I toto rozdání přispělo k překvapivé-
mu čtvrtfi nálovému vyřazení Lavazzy 
Řeky. Je ukázkou několika pěkných 
manévrů, kterými hlavní hráč dovedl 
svůj celoherní závazek ke splnění, když 
na druhém stole vydražili Sementa – 
Bocchi jen 4♦.

Západ Sever Východ Jih
Filios Bilde Papakyriak Duboin
  1♦ 1♠
kontra 2BT 3♣ 3♦
3♠ 4♠ pas pas
5♦ pas pas kontra
pas…

Jméno hlavního hráče je v bridžových 
dokumentech často zkracováno, a celé 
zní Yankos Papakyriakopoulos. Pama-
tuji si to proto, že jsem proti němu hrál 
na Olympiádě na Rhodu, i na ME na 
Maltě a v Malmö a zápis jeho celého 
jména do skórovacího lístku byl pro mě 
neřešitelným oříškem.
Jih proti závazku 5♦ vynesl ♠A a po-
kračoval devítkou. Hlavní hráč přebil 
trumfem a hned zahrál ♥J pokrytého 
králem a esem. Hlavní hráč odehrál 
trumfové eso, přešel do ruky srdcovou 
dámou a varován kontrem zahrál káro 
do desítky. Pak stáhl ♥10, pokračoval 
vypracovanými srdci a zahodil druhý 
tref. Jih snapl a pokračoval dalším pi-
kem. Ten

♠K
♥AJ107
♦AQ763
♣Q82

♠AQ84
♥3
♦9
♣KJ109743

♠J107532
♥K64
♦KJ108
♣-

♠96
♥Q9852
♦542
♣A65

♠-
♥107
♦AQ7
♣-

♠-
♥-
♦9
♣J1097

♠-
♥4
♦KJ108
♣-

♠-
♥Q9
♦54
♣A

♠KQJ2
♥983
♦6
♣KJ982

♠A10983
♥K62
♦J854
♣6

♠6
♥QJ
♦K9732
♣AQ754

♠754
♥A10754
♦AQ10
♣103
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Let do Sevilly i cesta do hotelu pro-
běhla v pořádku. Do hotelu jsme dojeli 
pozdě večer, takže první večer už jsme 
nehráli, jen odpočívali po cestě.
Ve čtvrtek už jsme si užívali sluníčka, 
bazénu, moře i teplé venkovní vířiv-
ky, cvičili v bazénu, vybírali si výlety. 
A v podvečer měl již Tomáš svoji oblí-
benou přednášku, tentokrát na téma 
splinter a pokrývání fi gur.

Večer jsme již hráli turnaj na pěti sto-
lech

Čtvrtek večer – 10 dvojic
1. Tomčíková – Fořt 62,5%
2. Kotěšovcová – Matějovicová 59,0%
3. Janoušková – Vondráčková 54,8%
4. Rosolová – Fořtová 53,0%
5. Damsová – Kordinová 51,2%

V pátek někteří jeli na organizovaný 
výlet na Gibraltar, někteří si šli zahrát 
golf na krásné 27jamkové golfové hři-
ště, které máme hned vedle hotelu, jiní 
strávili celý den u moře dováděním ve 
vlnách nebo u bazénu. A v podvečer 
zase proběhla každodenní Tomášova 
výuka, která se stala velmi populární.

Pátek večer – 9 dvojic + rover
1. Matějovicová – Kotěšovcová 64,0%
2. Fořtová – Fořt 61,1%
3. Tomčíková – Vondráčková 54,6%
4. Ručná – Ručný 52,8%
5. Neševová – Nešev 51,6%

V sobotu odjela část výpravy na výlet 
do Roty a do Cádizu. Ostatní si užívali 
teplého moře. Teplotu vody jsem namě-
řila 26 stupňů.

Hrací místnost byla prostorná a klimati-
zovaná. Hotel byl hezký, personál příjem-
ný, jídlo dobré. K snídani mimo jiné sekt.

však hlavní hráč snapl trumfovým krá-
lem, takže mohl přejít na stůl posled-
ním trumfem a odehrát vypracované 
srdce. Pak zakončil koncert trefovým 
impasem a přinesl svému týmu 9 IMP.
Kategorii ženských týmů vyhrál tým 
Denmark Red, na děleném třetím místě 
skončil holandský tým s Magdou Ti-
chou. Seniorské týmy ovládl izraelský 
tým Kaminski.
V semifi nále Open Pairs se českým 
zá -stupcům bohužel nepodařil postup 
do fi nále. Nejlepší trochu „český“ pár 
Žmak - Curlin skončil na 61. místě 
(postupovalo 46 nejlepších). Ve fi nále 
seniorských párů obsadil pár Filip - Ve-
lecký hezké 12. místo. Vyhráli Němci 
Marsal - Klumpp.

Magda Tichá a Wietzke van Zwol

Dalšího ze svých velkých úspěchů do-
sáhla Magda Tichá (samozřejmě pod 

nizozemskou vlajkou), která s partner-
kou Van Zwol vyhrála fi nále kategorie 
Women Pairs.
V pátek a v sobotu pak končilo ME fi -
nálovým turnajem v neprestižnější ka-
tegorii Open Pairs. Ten přinesl velký 
úspěch tureckému bridži.

1. Nezih Kubac, Nafi z Zorlu
2. Zia Mahmood, Jeff  Meckstroth
3. Mustafa Tokay, Alfredo Versace
Počátkem letošního roku vydali Pavel 

Mokráň a Vladimír 
Machát velmi pěk nou 
knížku „Bridž převáž-
ně vážně“ s podtitu-
lem „Česko -slovenská 
kniha o bridži“. Kni-
ha je rozdělena do 
dvou částí. První část 
obsahuje soubor 120 

bridžových úloh a druhá část učebnici 
bridže.

V knize najdete také přehled základ-
ních bridžových termínů v češtině, 
slovenštině a angličtině a množství 
bridžových anekdot a příběhů. Prostě 
knížka, ke které se budete vracet, s chu-
tí řešit zajímavá rozdání a smát se nad 
tím, co se také mohlo u bridžových sto-
lů seběhnout.

Česko-slovenská 
kniha o bridži
Tomáš Fořt

Andaluzské léto
Eva Fořtová



Strana 11Strana 10

Z hotelu jsme odjížděli až v 17. 30. 
Cesta zpět proběhla s malým půlhodi-
novým zpožděním letadla, jinak bez 
komplikací.
Zájezd se celkově vydařil, hotel byl 
pří jemný, pokoje prostorné, postele 
pohodl né. Moře 26 stupňů, přestože 
je to Atlantik, tak na tomto místě bylo 
opravdu teplé, pláž hned u hotelu. Ba-
zény také 26 stupňů, venkovní vířivka 
34 stupňů.
Počasí bylo celý týden více než tep-
lé - mezi 30-40 stupňů. Hotel je 
čtyřhvězdič ka, všechna jídla byla po-
dávána bufetovou formou, každé ráno 
k snídani sekt.

Hned vedle hotelu je velké 27jamkové 
golfové hřiště, možnost půjčení kol, 
sluš ná nabídka výletů.

V květnu se v Santiago de Chile ode-
hrál velký bridžový festival. Kromě 
párových přeborů, které vyhráli Tokay 
(Turecko) – Donati (Itálie), se zde kona-
lo i mistrovsví týmů, ze kterého postu-
povaly první dvě družstva na Bermuda 
Bowl. V kategorii open to byla Argen-
tina a Brazilie - s nestárnoucím Chaga-
sem - a stejné pořadí bylo i v seniorech. 
V ženách si družstva pořadí pouze pře-
hodila.

Zde je jedno rozdání z turnaje týmů.

Západ Sever Východ Jih
Donati Pacareu Tokay Robles
  1BT pas
4♦ pas 4♠ pas…

Mustafa Cem Tokay sehrával po trans-
feru 4♠, do kterých Jih zvolil výnos ♠9. 
Desítka stolu vzala zdvih a hlavní hráč

Sobota večer – 10 dvojic
1. Kotěšovcová – Matějovicová 61,3%
2. Damsová – Kordinová 59,5%
3. Neševová – Nešev 54,2%
4. Tomčíková – Fořtová 54,2%
5. Havlínová – Dvořáková 52,4%

V neděli byl na programu další výlet – 
tentokrát celodenní do marockého Tan-
geru.

Neděle večer – 10 dvojic
1. Fořt – Fořtová 64,3%
2. Tomčíková – Kotěšovcová 60,1%
3. Vondráčková – Janoušková 54,8%
4. Nešev – Neševová 53,6%
5. Matějovicová – Rosolová 45,8%

V pondělí byl další výlet do Jerezu a zno-
vu jsme vyrazili také na golf. Byl další 
horký slunečný den a večer, unaveni slu-
níčkem jsme se rádi uchýlili ke kartám 
do klimatizované hrací místnosti.

Pondělí večer – 9 dvojic
1. Fořt – Fořtová 68,5%
2. Nešev – Neševová 64,8%
3. Bihelerová – Hasanová 58,3%
4. Damsová – Kordinová 53,7%
5. Tomčíková – Rosolová 50,0%

V úterý trochu foukalo a na moři se tvo-
řily velké vlny, tak jsme se spíš cachtali 
ve vlnách, dál do moře to bylo jen pro 
odvážné plavce. Ale jinak další krásný 
slunečný den. A večer poslední turnaj 
zájezdu, na kterém si Iva Ručná z Brna 
vyhrála vyšší bridžovou třídu.

Úterý večer – 10 dvojic
1. Fořtová – Fořt 69,6%
2. Kotěšovcová – Tomčíková 62,5%
3. Damsová – Kordinová 55,4%
4. Nádvorníková – Vlasák 51,2%
5. Vondráčková – Janoušková 50,6%

Ve středu si většina z nás užila poslední 
den v hotelu, někteří zvolili výlet do Se-
villy spojený se zpáteční cestou.

Moře bylo dnes klidné, vlnky jako dě-
lané na houpání a blbnutí. Proběhla 
i projížďka na kole po cyklostezce po-
dél moře.

♠3
♥J1075
♦6542
♣10643

♠K97
♥AQ32
♦Q93
♣AQ8

♠86
♥K64
♦AK7
♣KJ975

♠AQJ10542
♥98
♦J108
♣2

Mistrovství 
jižní Ameriky
Tomáš Fořt
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Vladimír Hrdlička – několik desítek 
let dobře hrající bridžista, výborný or-
ganizátor, v současné době předseda 
bridžového klubu seniorů Praha 10, 
spolku, který organizuje v současné 
době téměř 150 členů.
Jan Kopecký – rovněž dlouholetý vý-
borný bridžový hráč a funkcionář a roz-
hodčí pražského klubu „Nekuřáci“.
Josef Kňákal – myslím, že nejstarší 
ze zmiňovaných, jeden z mála žijících 
z party ze Skochovic, kde se kromě bri-
dže hrál tenis, pálkovaná a krásná hra 
„podkovy“ s házením koňských pod-
kov na kolík. Josef stále hraje velice 
dobře bridž v Bridžovém klubu seniorů 
Praha 10.

Edvard Outrata – v pražském bridži se 
objevil teprve před pár lety, obdivu-
hodné je, že si i při velkém pracovním 
vytížení našel čas na tohoto koníčka. 
Je významným statistikem a politikem 
(např. několik let byl senátorem) nava-
zujícím na rodinnou tradici. Jméno jeho 
otce Eduarda je jistě známo těm, co 
se trochu zajímají o historii 2. světové 
války. Přitom působí velice skromně, 
i když si nelze nevšimnout jeho vytří-
beného chování a vystupování.

Ctibor (Borek) Perlín – jeden z partne-
rů Edvarda Outraty – dlouholetý brid-
žista, odborník v oboru potravinářství 
a výživy, velice příjemný a optimistic-
ký člověk.
Milan Peterka – dlouholetý výborný 
hráč nejen bridže, ale i tenisu.

Mario Petrovský – vynikající bridžista, 
který dostal bridž do vínku už při na-
rození – jeho maminka byla vášnivou 
bridžovou hráčkou. Přes kruté zážit-
ky v dětství za druhé světové války je 
to veselý, nesmírně společenský člo-
věk, který už na první pohled okouzlí 
svým zjevem (myslím si, že kdyby byla 
v Česku soutěž o nejhezčího muže v se-
niorské kategorii, určitě by získal me-
daili). Je mistrem kulinářského umění, 
výborným fotografi ckým dokumenta-
ristou, procestoval snad celý svět a také 
má spoustu dobrých přátel nejen v Če-
chách, ale i v zahraničí. A samozřej-
mě, že mezi nimi jsou i úspěšní brid-
žisté. Jako výborný organizátor pořádá 
a sponzoruje akce a setkání nejen pro 
potěšení bridžistů, ale i těch, kteří umí 
ocenit výborné jídlo a pití.
Pavel Sajal – výborný bridžista, nyní 
hrající už jen na internetu, který pro 
bridž mnoho vykonal. Je tvůrce, bohu-
žel dnes již nepoužívaného, spravedli-
vého systému hodnocení výkonnosti 
hráčů (ELO), který kromě výsledků 
přiřazuje hodnocení i podle „síly“ bri-
džového partnera.
Jiří Šubrt – častý partner zmíněného 
Milana Peterky, rovněž výborný bri-
džový hráč i bývalý tenista, veselý, 
milý a vtipný společník.
Pavel Toufar – také dlouholetý výbor ný 
hráč bridže, který začínal hrát před lety 
v oblíbeném družstvu Staropramen, 
jehož členům jsme souhrnně říkali 
„Bohoušové“, skromný a přitom velice 
vtipný člověk.

hned zkusil tref do kluka. Jih vzal dá-
mou a vrátil to nejlepší, co mohl – nic 
nezadávajícího trumfového krále. To-
kay však vytrumfoval, přešel na stůl 
károvým esem a odtud zahrál ♣K. 
Když Jih krále pokryl esem, Tokay ne-
přebil trumfem, ale zahodil srdce.
Nyní je Jih v bezvýchodné situaci. Po-
kud bude pokračovat trefem, zahodí 
hlavní hráč druhé srdce a pak na vypra-
covaný tref ztrátové káro, zatímco srd-
cem nebo kárem vypracuje Jih soupeři 
desátý zdvih hned.

Myslím, že muži nejsou tak citliví na 
zveřejňování svého věku, tak s dovole-
ním napíši něco o těch, kteří už mají 
na začátku svého věku osmičku (nebo 
jí letos budou poctěni). Těchto bridžistů 
je u nás samozřejmě víc, ale já se mohu 
zmínit jen o těch, které blíž znám a kte-
ré mám ráda. Chci jim vyjádřit obdiv, 
tak mi snad to zveřejnění tohoto textu 
bez autorizace prominou. Takže uvá-
dím to, co si o nich myslím (samozřej-
mě je řadím podle abecedy), a delší to 
bude o těch, o kterých víc vím:

Miloš Bahník – špičkový bridžista 
a „zakladatel“ největší a nejúspěšnější 
české bridžové rodiny Bahníků (do kte-
ré už i bridžově patří nejmladší Milošo-
va vnučka Veronika Dolanská).

Jiří Bečka – výborný bridžista i výbor-
ný bývalý tenista, veselý a milý gentle-
man.
Blahoslav Brožek – vynikající sporto-
vec, který v tenisu sbírá medaile v pře-
borech Česka v nejvyšší seniorské 
kategorii. Duševní sport si k tomu těles-
nému přidal jako přídavek teprve před 
pár lety a jak mu ten bridž jde!

Gerhardt Bubník – ten vyniká snad ve 
všem. V mládí byl druhým nejlepším 
československým krasobruslařem (za 
Karolem Divínem), věnoval se krasob-
ruslení jako mezinárodní rozhodčí a je 
významným členem Mezinárodní brus-
lařské unie ISU. Kromě toho je to vyni-
kající, stále činný právník. Jako první 
Čechoslovák vystudoval práva na Har-
vardu. Jako právník vystupoval v medi-
álně známých kauzách a vloni vstoupil 
do právnické síně slávy. Krásně to vy-
jadřuje citát z knihy Nestoři české ad-
vokacie: „Gentleman britského střihu 
s životopisem, který by jiným stačil na 
několik životů“. A přitom je to velice 
skromný člověk, který sponzoringem 
„tiše“ pomáhá potřebným. O bridž se 
začal zajímat teprve před pár lety, ale 
s nesmírnou vervou a za těch pár let se 
v něm zdokonalil tak, že by mu to mno-
zí mohli závidět.
Tomáš Etlík – v bridži národní mistr, 
dlouholetý špičkový hráč, který pro 
bridž v naší zemi jako rozhodčí i funk-
cionář největšího československého 
a později českého klubu i bridžového 
svazu udělal velmi mnoho.

Bridžoví   
sněhuláci
J. a J. Kulišanovi
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Neděle dopoledne, jackpot, 25 dvojic
1. Petrovská – Haman 64.4%
2. Tomčíková – Literák 62.2%
3. Petrovský – Fořt 60.9%
4. Králík – Králíková 58.5%
5. Bečka – Henzlová 56.7%

Neděle večer, barometr, 30 dvojic
1. Literák – Petrovská 65.9%
2. Picková – Pick 61.2%
3. Petrovský – Haman 59.6%
4. Dohnálek – Dohnálková 58.8%
5. Benák – Vávra 57.4%

Pondělí dopoledne, jackpot, 25 dvojic
1. Králík – Králíková 61.1%
2. Petrovský – Tomčíková 60.9%
3. Krausová – Hruška 59.3%
4. Pardubová – Parduba 58.4%
5. Bečka – Petrovská 56.9%

Pondělí večer, mixy, 30 dvojic
1. Gucklerová – Bečka 60.9%
2. Petrovský – Fořtová 59.2%
3. Vlach – Vlachová 58.5%
4. Picmausová – Henzlová 57.1%
5. Králík – Králíková 55.8%

Úterý dopoledne, jackpot, 26 dvojic
1. Holakovský – Pick 69.6%
2. Maršíková – Petrovská 66.1%
3. Vronská – Vacek 66.0%
4. Parduba – Pardubová 61.6%
5. Hruška – Picmausová 60.0%

Úterý večer, IMP, 30 hráčů
1. Králíková – Králík +97 IMP
2. Hruška – Krausová +70 IMP
3. Literák – Fořt +53 IMP
4. Vlach – Vlachová +52 IMP
5. Petrovská – Tomčíková +48 IMP

Lesní chata Kořenov patří k již dobře 
zavedeným místům, kam se rádi vrací-
me. Je zde dostatek pokojů i pro velkou 
skupinu, příjemné a pohodlné ubytová-
ní a dobré jídlo. Počasí bylo příjemné, 
i když úvodnímu rautu nepřálo a museli 
jsme si připít v jídelně. Pak už ale násle-
doval krásný týden s mnoha bridžový-
mi i nebridžovými aktivitami.
Milovníci houbaření ocenili, že začaly 
růst houby, hlavně pravé hříbky. Spor-
tovněji založení jedinci dali přednost 
výletům na kolech, případně pěšky 
nebo autem na golf.
Ve středu jsme měli velmi podařený ve-
čírek se spoustou jídla a pití a s hud bou 
a zpěvem, tancem, s několika kyta rami, 
banjem a ukulele. Také jsme troš ku se 
zpožděním společně oslavili kulaté na-
rozeniny Věrky Poláčkové.
Ve čtvrtek se uskutečnil velký a drama-
tický turnaj v petanque, kterého se 
zúčastnilo v deseti týmech rekord-
ních 31 hráčů. Funkce organizátorů 

a rozhod čích se velice dobře zhostili 
Helča a Martin Maršíkovi, kteří turnaj 
zkušeně vedli. Hvězdou petanquového 
turnaje byla Iška Demlová, která svou 
mistrně hozenou poslední koulí rozhod-
la za nadšeného potlesku okolostojících 
diváků o vítězství ve fi nále. Poslední 
večer jsme rozdali výhry a krásné po-
háry za všechny turnaje.

Úlovek z houbařské procházky

Sobota večer, úvodní, 28 dvojic
1. Literák – Petrovský 66.8%
2. Tomčíková – Petrovská 66.0%
3. Maršíková – Maršík 63.9%
4. Rokosová – Burda 62.3%
5. Haman – Fořt 61.5%

Bridžový týden 
v Kořenově
Eva Fořtová
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Sobota dopoledne, jackpot, 16 dvojic
1. Petrovská – Fořt 67.9%
2. Bečka – Pick 65.4%
3. Haman – Tomčíková 60.4%
4. Gucklerová – Meduna 59.8%
5. Hlaváčová – Vondráčková 54.0%

Nejlepší hráči týdne

Boj o nejlepšího hráče týdne byl v ka-
tegorii „ženy“ tentokrát napínavý až do 
konce. Rozhodlo až vítězství v závěreč-
ném večerním turnaji.

Pořadí nejlepších hráček:
1. Petrovská Alena 342
2. Tomčíková Zdena 304
3. Maršíková Helena 192
4. Gucklerová Katarina 186
5. Králíková Berenika 183
6. Vlachová Zuzana 156
7. Picková Helena 154
8. Henzlová Irena 144

9. Krausová Anna 137
10. Roninová Renata 132

Pořadí nejlepších hráčů:
1. Literák Lubomír 301
2. Fořt Tomáš 282
3. Petrovský Mario 271
4. Haman Aleš 241
5. Pick Petr 226
6. Martin Maršík 197
7. Bečka Jiří 193
8. Hruška František 189
9. Králík Michal 183
10. Talpa Vlastislav 179

Highscorery se stali Luboš Literák 
a Alena Petrovská, mistrem jackpotů 
také Alena Petrovská a nejlepším kur-
zistou Martin Maršík. Jitce Havlínové 
pomohly získané body z tohoto týdne 
k postupu do vyšší výkonnostní třídy 
„klubový kandidát“. Gratulujeme!

Hotel Lesní chata jsme si oblíbili a pro 
naše akce stále velmi dobře vyhovuje. Na 
příští léto jsem zde opět objednala brid-
žový týden v termínu 30. 6.–8. 7. 2018. 
Kompletní výsledky všech turnajů, hi-
ghscorer a fotografi e z hraní, z hotelu 
i z rautů najdete na internetu:
http://eva.fort.cz/Korenov17/v.html

Středa dopoledne, jackpot, 27 dvojic
1. Literák – Laštovička 63.4%
2. Talpa – Tomčíková 62.5%
3. Fořt – Meduna 59.2%
4. Gebertová – Tomanová 59.0%
5. Maršík – Petrovská 58.1%

Středa odpoledne, 23 dvojic
1. Králíková – Králík 76.8%
2. Pick – Picková 64.6%
3. Petrovská – Talpa 60.8%
4. Vacek – Meduna 60.6%
5. Fořt – Tomčíková 59.6%

Čtvrtek dopoledne, jackpot, 24 dvojic
1. Literák – Petrovská 68.4%
2. Králíková – Králík 64.5%
3. Kloudova – Gebertová 61.6%
4. Pick – Roninová 60.7%
5. Petrovský – Fořt 57.5%

Čtvrtek večer, individuál, 28 hráčů
1. Maršíková Helena 61.3%
2. Maršík Martin 59.2%
3. Gebertová Alena 58.9%
4. Gucklerová Katarina 58.9%
5. Demlová Anna 58.3%
6. Petrovský Mario 58.0%
7. Literák Lubomír 58.0%
8. Grusová Ivana 56.0%
9. Krausová Anna 55.1%
10. Bečka Jiří 53.9%

Vítězové individuálu

Čtvrtek večer, vedlejší, 10 dvojic
1. Roninová – Ronin 63.1%
2. Poláčková – Henzlová 63.1%
3. Vlachová – Vlach 56.0%
4. Vronská – Holakovský 54.8%
5. Blahůšková – Čížek 54.1%

Pátek dopoledne, jackpot, 23 dvojic
1. Petrovský – Talpa 66.8%
2. Vlach – Vlachová 62.9%
3. Fořt – Literák 61.6%
4. Benák – Vávra 58.8%
5. Maršíková – Maršík 56.0%

Pátek večer, závěrečný, 25 dvojic
1. Hruška – Pick 66.3%
2. Haman – Petrovská 62.7%
3. Vacek – Picková 58.2%
4. Petrovský – Fořt 57.6%
5. Tomanová – Meduna 57.3%
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Mistrovství Karibiku
Z květnového přeboru střední Ameriky 
a Karibiku postupoval v jednotlivých 
kategoriích do lyonského fi nále Ber-
muda Bowl vždy jen jeden tým. Vzhle-
dem k atraktivnímu místu konání ote-
vřených soutěží zde byla velká účast 
hráčů ze všech konců světa. V open 
i seniorech zvítězil Guadeloupe a v že-
nách Trinidad & Tobago.

Gentlemani nevymřeli
Na letním středečním párovém turnaji 
v klubu BKP si po skončení partie, schvá-
lení nároku na 3♠+1 a zapsání výsledku 
jako jediný Honza Diamant všiml, že 
držení karet soupeřů jejich lince ve sku-
tečnosti neumožňuje splnit nadzdvih. Ne-
lenil a okamžitě zašel za vedoucím opra-
vit výsledek ve svůj neprospěch. Všichni 
oceňujeme tento pěkný příklad fair play.

Fargo
Jak americké, tak evropské kabelové 
televize uvedly v červnu premiéru třetí 
řady seriálu Fargo. Seriál navazuje na 
stejnojmenný fi lm bratří Coenů. Kro-
mě dvojrole Ewana McGregora je pro 
nás v této sérii zajímavá především role 
Mary Elizabeth Winstead (např. Smrto-
nosná past 4), která zde hraje vášnivou 
hráčku turnajového bridže. Zajímavé 
jsou také názvy jednotlivých epizod, 
jako třeba „Princip omezeného výběru“.

Italský tým pro Bermuda Bowl
Itálie již oznámila složení družstva pro 
Bermuda Bowl. Tvoří jej: Massimiliano 
Di Franco / Andrea Manno, Giovanni 
Donati / Alessandro Gandoglia a Benito 
Garozzo / Franco Masoero. Nehrajícím 
kapitánem je Ezio Fornaciari. Zajímavé 
je že v tomto týmu hraje jak nejstarší 
hráč celé soutěže Benito Garozzo, tak 
nejmladší Giovanni Donati, který se 
i přes své mládí v poslední době úspěšně 
prosazuje v mezinárodních soutěžích.

2017 Yeh Bros Cup
Letošní tradiční tokijský turnaj byl jako 
každý rok významně fi nančně dotován 
a tak přilákal mnoho hráčů ze světové 
špičky. Na čele se umístili:

1. Bertens / Cheek, Gitelman / Kokish
2. Blass / Pszczola, Greco / Hampson, 

Kalita / Nowosadzki
3. Demuy/ Kranyak, Hurd / Wooldridge
4. Helgemo / Helness, Martens / Zim-

mermann, Lauria / Versace

Vítězové získali skoro 4 miliony Kč, 
zatímco na čtvrté místo zbylo jen nece-
lých 200 tisíc Kč.

Monako posiluje
Účast italské dvojice Lauria – Versace 
v Zimmermannově monackém týmu na 
tokijském turnaji Yeh Bros není náho-
dou. Tato špičková italská dvojice se 
výhledově přemisťuje do Monaka. Na 
úrovni MS však tato změna nejspíše 
proběhne až v roce 2019, protože pro 
příští rok jsou ještě vázáni v americkém 
týmu Jimmyho Cayna.

Kromě dvou přehnaných optimistů, 
kteří v následujícím rozdání z ponděl-
ního ranního Jackpotu vydražili 3 BT, 
skončil zbytek sálu v závazku 4♥, který 
všichni splnili.

Obrana odehrála dvě kára a pokusila se 
získat pikový snap. Hlavní hráč ale vy-
trumfoval a odevzdal již jen ♣A. Vlast-
ně nikdo, kromě Jardy Benáka, si nepo-
všiml, že rozdání bylo možné dvakrát 
porazit. Východ měl pokračovat třetím 
kolem kár do trojité šikeny. Západ snap-
ne, přepustí partnera na ♣A a další káro 
Západu vypromuje ještě jeden trumfo-
vý zdvih. Pokud by Jih pojal myšlenku, 
že snapne třetí kolo kár zvysoka a za-
hraje tři kola trumfů, Západ může od-
blokovat kluka, a Východ jej károvým 
pokračováním zcela deklasuje.

Další zajímavé rozdání přišlo v turna-
ji mixů. NS odvážně vydražili kárový 
slem ze Severu. Když nesedí ♣Q a srd-
ce se nedělí 3-3, nelze proti optimální 
obraně slem splnit ani při uhodnutí srd-
cí. To ale Sever naštěstí nevěděl.

Po károvém výnosu hlavní hráč s opti-
mismem doufal, že uhodne srdcový im-
pas a pak, pokud se podělí srdce, zahodí 
tref. Případně je stále šance na trefový 
impas nebo skvíz.

Vytrumfoval tedy ve třech kolech, Zá-
pad na ně odhodil dva piky. Hlavní hráč 
nyní vynesl ze stolu ♠10, aby se o roz-
dání dozvěděl další informace. Západ 
celkem pochopitelně vskočil esem 
a rozhodoval se, čím pokračovat. Nako-
nec, naštěstí pro hlavního hráče, zahrál 
pik. Hlavní hráč položil devítku, která 
vyhnala krále. Na pikové pokračování 
odhodil hlavní hráč tref, odehrál dva 
vysoké trefy a třetí snapl. Západ zaho-
dil svůj poslední pik.

Rozlohy jsou nyní zcela jasné. Západ 
měl původně 6-4-1-2 a Východ 3-2-3-5. 
Kde je srdcová dáma sice hlavní hráč 
stále neví, ale podle odpolední přednáš-
ky na téma „Detektivní práce ve střed-
ní hře“, se rozhodl impasovat na hráče, 
který má dvakrát více srdcí než jeho 
partner, a splnil.

♠8743
♥64
♦43
♣QJ1052

♠AKQ
♥AKQ83
♦76
♣K63

♠2
♥1075
♦AKQ10952
♣A4

♠J10965
♥J92
♦J8
♣987

♠Q97
♥AJ7
♦AQJ3
♣KJ5

♠10
♥K1062
♦K9876
♣A63

♠K85
♥93
♦1052
♣Q10942

♠AJ6432
♥Q854
♦4
♣87

Krátce
Tomáš Fořt
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Případ Balicki - Żmudzinski
Polský bridžový svaz se vyjádřil k pro-
bíhajícímu vyšetřování disciplinární 
komise EBL s tím, že tento případ do-
poručil postoupit oddělení disciplíny za 
účelem stanovit, zda dvojice používala 
během bridžových soutěží nezákon-
né metody komunikace. Zároveň však 
konstatoval, že ani v kladném případě 
by nemohl uložit sankce, protože již vy-
pršela promlčecí lhůta.
Po zásahu civilního soudu v Kolíně nad 
Rýnem do případu kašlajících doktorů 
tak znovu hrozí, že bridžové spory se 
zvrhnou v boje o brilantnější advokáty.

Pivní karta
Někteří hráči mají dohodu o „pivní 
kartě“. Pokud vezme některý z nich po-
slední zdvih na ♦7 (nemusí to být trum-
fy), zaplatí mu jeho partner pivo. Tento 
zvyk se, pokud vím, rozšířil od holand-
ských juniorů.

Daňové problémy Norů
Norské bridžové hvězdy Geir Helgemo 
a Tor Helness hrají za tým Monaka zalo-
žený švýcarským miliardářem Pierrem 
Zimmermannem. V Monaku také již 
mnoho let žijí a platí zde daně, i když 
tyto daně v monackém daňovém ráji 
jsou oproti Norsku jistě mnohem nižší. 
To byl zřejmě i jeden z hlavních důvodů 
jejich přestěhování. Přesto nyní norský 
fi nanční úřad obvinil oba hráče z daňo-
vých podvodů za skrytí příjmů v hodno-
tě zhruba 50 milionů Kč, které si vydě-
lali na turnajích v letech 2006 až 2014.

• Hraješ individuál?“ ptám se hráče na 
bridžovém týdnu v Kořenově. „Rád 
bych, ale ještě nejsem s nikým domlu-
vený,“ zní odpověď.

• Omar Sharif jednou řekl: „Naučit se 
bridž trvá stejně dlouho, jako stát se 
tibetským mnichem. Po půl roce ješ-
tě nic neznáte a začínáte pochybovat 
o své inteligenci. Učit se bridž je jako 
dvořit se dívce. Musíte vydržet dlou-
hé námluvy, ale je to radost, když 
konečně přijde velký den!“

• V párovém turnaji má hlavní hráč 
v koncovce trumfového závazku již 
vše vysoké. Když hraje ze stolu ved-
lejší barvu, obránce snapne posledním 
malým trumfem. Hlavní hráč se na 
chvíli zamyslí a pak zahodí ve -dlejší 
barvu. „Proč jsi nepřesnapl?“ diví se 
tichý hráč po skončení partie. „Ale, 
už mám splněno, tak mě to nezajíma-
lo,“ odpovídá hlavní hráč.

• V mnoha bridžových soutěžích se 
přechází na nižší počty krabic odehra-
ných za večer. Příkladem je sní žení 
z 32 na 28 v pražské skupinové sou-
těži a pražské lize. Také šachisté řeší 
již léta problémy s dlouhým časem tr-
vání jednotlivých partií, který snižuje 
diváckou atraktivitu soutěží. Možná by 
mohli použít podobnou metodu k ome-
zení počtu variant hry a také po vzoru 
bridže snížit počet fi gurek z 32 na 28.

Odposlechnuto
Eva Fořtová

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:
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Iberostar Playa Alameda
4****+

odlet 25.1. v 9.55
návrat 5.2. v 19.40

12 dní/10 nocí v hotelu
Letecky z Prahy s Air France,  
přestup v Paříži.

Cena s fi rst minute slevou 46.990 
Kč za osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji. Stravování: all inclusive.

Fakultativní výlety:
• Havana
• Crucero del Sol – katamarán
• Jeep safari
• Karibský den
• Města Trinidad a Cienfuegos

Příjemný hotel známého řetězce Iberostar leží 
přímo na krásném úseku bělostné pláže Vara-
dero. Vzdušný a rozsáhlý komplex je dobrým 
zázemím pro strávení příjemné a bezstarostné 
dovolené. Ubytování je zajištěno v prostorných 
pokojích v jedenácti třípatrových blocích, umís-
těných v hotelovém areálu. Klienti ocení výbor-
né jídlo, širokou nabídku rekreačních i sportov-
ních aktivit a kvalitní servis služeb.

VARADERO
Proslulá pláž Varadero je synonymem pro krás-
nou dovolenou. Severní strana poloostrova je le-
mována přes 20 km dlouhou pláží z bělostného 
korálového prachového písku a azurovým mo-
řem. Podél pláže leží hotely tohoto nejlepšího 
a nejznámějšího ku-bánského turistického le-
toviska. Celkový obraz doplňují nádherné vily 
z 20.-30. let minulého století, kdy bylo Varadero 
jakousi obdobou Palm Beach a oblíbeným mís-
tem dovolené americké milionářské smetánky

Zima v Karibiku
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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


