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Trochu českého jazyka aneb jak se to 
řekne správně
Někteří mí kurzisté začali bridžovému 
jazyku říkat „bridžovština“. I tak by-
chom ale měli při bridži mluvit správně 
česky. K tomu patří také správné sklo-
ňování bridžových barev.
Pik a tref jsou kluci, tedy rodu mužské-
ho. Správné je říkat „malý tref“ a „malý 
pik“. Pokud říkáme malá pika, může to 
znamenat např. malého savce z čeledi 
pišťuchovitých.

„malá pika“

Jsou to zvířata, která mají krátké uši, 
nemají ocas a jsou velmi čilá. I když 
jsou pišťuchy příbuzné králíkům, vy-
padají spíše jako morčata.
Srdce a káro jsou rodu středního, správ-
ně tedy říkáme „dej srdce“ nebo „malé 
káro“.
Do bridžové kultury by také neměly pa-
třit zkomoleniny typu „qéčko“, „qína“, 
„jéčko“, „káčko“, „áčko“ apod. když 
máme krásná česká slova pro označení 
karet – kluk, dáma, král a eso.

Rozdání 18, NS v druhé, rozdával E.

Západ Sever Východ Jih
Otradovcová Macura Machát Macurová
  pas 1♣
2♠ pas 4♠ 5♥
pas…

Míša Macurová nejprve zahájila sil-
ným trefem, ale potom se vzhledem ke 
stavu her odmítla smířit s myšlenkou, 
že by závazek měli sehrávat soupeři. 
Sehrávka ambiciózního kontraktu zpo-
čátku vypadá jako rutina. Po výnosu ♠Q 
k ♠A Východu a vrácené ♦4 bere hlav-
ní hráč esem. Dvakrát přechází na stůl 
trefami a úspěšně impasuje ♥K. Trumfy 
se ale dělí 4-1. Ke splnění nesmí hlavní 
hráč vydat trumf, a proto musí najít ces-
tu, jak ♥K vyimpasovat, aniž by k tomu 
měl další potřebný vstup na stůl. Vstup 
na stůl musí poskytnout soupeři.

Zdokonalovací kurz 
v bridžovém klubu 

v Italské
od 15. 10. 2018 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 začátečníkyKurzy bridže pro začátečníky
i pokročiléi pokročilé

Nový kurz pro začátečníky v Italské
10. 10. 2018 v 1800 hodin

♦ Ukázková hodina zdarma 10. 10. v 1800 hodin.– 
NUTNÁ REZERVACE. Kurz má 10 lekcí, vždy ve 
středu od 1800 do 2030 hodin. Cena 1.950 Kč.

♣ Zavolejte a přijďte se nezávazně podívat na 
ukázkovou hodinu. Hrajeme v krásných prostorech 
bridžového klubu v centru Prahy.

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

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

Trocha českého 
jazyka
Eva Fořtová

Rozdání z IMP 
přeboru
Vladimír Machát

♠10
♥763
♦Q109632
♣QJ4

♠K8
♥AQJ102
♦A7
♣AK106

♠A652
♥K854
♦4
♣9753

♠QJ9743
♥9
♦KJ85
♣82
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Odehraje tedy ♠K a ♣A a hraje ♦7. 
„Beer card“ v tomto rozdání poslední 
zdvih jistě neudělá. Západ bere ♦K a je 
bezmocný. Zahraje -li káro, hlavní hráč 
bere na stole (z ruky odhazuje ♣K) 
a srdcový impas věnčí dílo.
Západu nepomůže ani zahrát pik. Pik 
totiž hlavní hráč přebije na stole ♥7 
a z ruky podsnapne ♥2. Hlavní hráč 
je opět na stole a hraje ♦Q. Východ ne-
může snapnout, to by jej hlavní hráč 
přesnapnul a dotrumfoval. Když Vý-
chod odhodí, totéž udělá hlavní hráč, 
odhodí vysokého ♣K a ve dvoukartové 
koncovce ♥K Východu opět vyimpasu-
je.
Rozdání se hraje „samo“, ale sehrávka 
skrývá pro hlavní hráčku jedno vel-
ké nebezpečí. Hlavní hráč totiž před 
tím, než odejde ♦7, nesmí odehrát oba 
vysoké trefy. Potom by totiž ve třetím 
kole kár na stole nemohl skončit. ♦Q by 
zdvih neudělala, protože by ji byl hlavní 
hráč nucen přebít v ruce trumfem.

Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠AKJ92 ♠1087

Jistě je téměř dvakrát tak větší šance na 
impas než na vypadnutí, ale otázkou je, 
zda napřed odehrát jednu vysokou fi gu-

ru nebo hned impasovat a zachovat si 
šanci na chycení páté dámy v impasu. 
Singl dáma má 3%, kdežto pátá dáma 
jen 2%. Správné je tedy napřed jednou 
zahrát zvysoka a zvýšit si šanci na té-
měř 51%.
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠A10943 ♠Q752

Největší šance na 4 zdvihy je napřed 
odehrát eso. To dá 78%. Ale zahrát ma-
lou do dámy dá něco přes 76% a to je 
skoro totéž. Stejná šance je rovnou za-
hrát dámou. Zahrát desítkou je na im-
pas kluka „jen“ 72%. Takže jsou zde tři 
skoro stejné šance.
Ale to jsou šance na začátku rozdání, 
kdy o soupeřích nic nevíme, pokud to 
na sebe neprozradili v licitaci. Jenže 
zrovna tato kombinace velmi závi-
sí na tom, o kolika kartách u soupeřů 
už hlavní hráč ví. Například pokud je 
u Východu známých 5 karet a u Západu 
jen 3, tak je zahrání malé do esa nebo 
do desítky už stejná šance a to 82%.
Jak rozehrajete následující barvu, abys-
te získali 4 zdvihy?

 ♠AK97  ♠J842

Na 4 zdvihy je největší šance odehrát 
AK. To dá 33%. Na tři zdvihy je sto-
procentní šance odehrát eso a pak hrát 
ke klukovi nebo lépe přejít a zahrát do 
devítky, což zachová přídavnou šanci 
na čtyři zdvihy.

Začátkem 70tých let jsme dostali po-
zvání od irského internacionála Endy 
Bolanda a jeho manželky, bývalé praž-
ské bridžistky Zlaty Novotné, na Mezi-
národní turnaj v Irském Kilarney. Do 
ČSR jsme nemohli. Byli jsme odsouze ni 
v nepřítomnosti na 2 roky pro opuš tění 
republiky. Po Evropě se nám ale stýskalo 
a tak jsme pozvání s radostí přijali.
Do Irska jsme přiletěli v časných ran-
ních hodinách. Byla vlezlá zima. Čeka-
li jsme na mikrobus v místní hospůd-
ce. Servírovali tam kávu se šlehačkou. 
Pro zahřátí jsem šel objednat jednu pro 
Elišku. Irové jsou neobyčejně přátelský 
a pohostinný národ. Hned se začali vy-
ptávat o nás, co a jak, a za chviličku nás 
hostili. V minutě byly před námi dvě 
„irské kávy“ a nějaké zákusky. Já kávu 
nepiju a alkohol moc nesnáším. A irská 
káva je tvrdý alkohol. Ale v tom přátel-
ském prostředí se to nedalo odmítnout, 
a tak jsem to vypil. V mikrobusu se mi 
pak udělalo špatně a stal jsem se stře-
dem nevítané pozornosti. Jinými slovy, 
můj úvod v Irsku se mi příliš nevydařil.
Kilarney je nádherné místo a bridž za-
čínal až později odpoledne. Tak jsme se 
přihlásili na výlet do hor na koních. Měl 
jsem trochu praxe z pražské jízdárny. 
Přidělili mi vysokého vraníka. Nased-
nout nebyl velký problém, protože tam 
byla šikovná lavička. Kůň ale brzy po-

znal, že si se mnou může dělat, co chce. 
Cestou se rozhodl, že se půjde napít do 
potoka, a pak odmítl pokračovat. Mu-
sel jsem slézt do vody a vyvést ho ven. 
A pak nastala groteska s nasedáním. 
Ale i tuhle potupu jsem přežil. Netušil 
jsem, že bude hůř.
Příští ráno se šlo na golf. Můj handicap 
tehdy byl 18, tak jsem se domníval, že 
si napravím reputaci. Mrholilo, byla 
zima, ale nikomu to nevadilo. Každý 
si přihýbal z příruční fl aštičky. Mně 
jako naschvál lítaly míčky do ostnatých 
keřů a žlutých bodláků. Po 16 ti jam-
kách jsem musel vypít kalich hořkosti 
do dna. Nezbylo mi než přiznat, že mi 
došly míčky, a požádat o nějaké abych 
mohl dokončit.
Teď už zbýval jen bridž a zdálo se, že si 
konečně svou pochroumanou reputaci 
trochu napravím. Hrál jsem se Zlatou 
a po třech dnech jsme byli ve vedení. 
Zbývalo pouze několik rozdání, když 
polská dvojice proti nám vydražila 
7BT. Zlata byla na výnosu a držela ká-
rové eso. Z nepochopitelného důvodu 
nekontrovala. Když se jí později lidi 
ptali, proč, vymyslela tuto „vtipnou“ 
odpověď: „Hrála jsem s takovým brid-
žových blbem, že jsem měla obavy, že 
zadá obranu“. Nikdo nemohl pochopit, 
jak může partner zadat obranu, když 
ona je na výnosu. Ale stalo se. Vyne-
sl jsem káro mimo pořadí, soupeři si 
zakázali kárový výnos a závazek spl-
nili. V konečném pořadí nás tento kiks 
odsunul z prvního na páté místo a stál 
slušnou peněžní sumu.

Jak rozhrát 
barvu
Tomáš Fořt

Začátky
Miloš Polák
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Na obou stolech byly vydraženy 3 BT 
ze Západu, které jsou z otevřených ka-
ret snadné, protože na dlouhé piky není 
dozdvih. Zdá se, že zdvihů je také víc 
než dost, ale zdání občas klame a tak je 
potřeba hrát hodně opatrně. To však na 
mistrovství světa až překvapivě mnoho 
hlavních hráčů nezvládlo, a ze závazku 
spadli.
Západ dvakrát propustil pikový výnos. 
Problém je, že když hlavní hráč bezsta-
rostně zahraje tři kola srdcí, Jih vezme 
třetí kolo a vypracuje si páté srdce jako 
porážející zdvih. Pokud by se Západ po 
dvou kolech srdcí pustil do kár, vezme 
Jih druhé kolo, zahraje třetí a nechá 
hlavního hráče hádat, kde je desítka. 
A osud celé partie najednou závisí na 
jejím uhodnutí.

Ke splnění musí hlavní hráč po maxi-
málně dvou kolech srdcí a jednom kole 
kár otestovat trefy. Odehraje eso a pře-
jde na stůl dámou. Pokud by se trefy 
rozpadly, má po starostech. Ale trefy 
se nepříznivě dělí, a není šance v nich 
čtvrtý zdvih získat. Naštěstí má Jih ve 
druhém a vlastně případně i ve třetím 
kole trefů odhozové problémy. Barvu, 
kterou Jih zahodí, hlavní hráč vypracu-
je
.
Zatím co Číňan Dai zkusil po dvou ko-
lech srdcí ještě dvě kola kár a neuhodl 
károvou hádanku, Američan Joe Grue 
stáhl po dvou kolech srdcí trefy a jako 
jeden z mála hlavních hráčů splnil a zís-
kal pro svůj tým zasloužených 12 IMP.

V zápase Itálie proti USA2 přinesli 
Američané v jednom rozdání dva neče-
kané zisky v obraně.

Rozdání 5, NS v druhé, rozdával N.

Západ Sever Východ Jih
Grue Di Franco Moss Manno
 1♥ 1♠ 2♠
4♠ 5♥ kontra pas…

2♠ ukazovaly tříkartový fi t a alespoň 
výzvu. Východ vynesl ♣Q s plánem, že 
až se dostane do zdvihu na trumfového 
krále, podehraje ♠A a dostane poráže-
jící trefový snap. Di Franco však pod-
cenil nebezpečí, nebo snad zkusil uhrát 
všechny zdvihy, takže v druhém kole 
zahrál ♦J na impas. Trefový snap tak 
následoval hned a Italové spadli dva-
krát za 500.

Západ Sever Východ Jih
Donati Pszczola Gandoglia Rosenberg
 1♥ 1♠ 2♠
4♥ 5♥ 5♠ pas
pas kontra pas…

V Transnational Teams v Lionu se An-
drew Robson rozhodoval nad poslední 
hláškou. S listem

♠AJxx ♥Ax ♦KQJx ♣Jxx

Zahájil silným BT.

Západ Sever Východ Jih
   1 BT
pas 2♥ pas 3♠
pas 4♣ pas 4♦
pas 4 BT pas 5♥
pas 6♣ pas ?

2♥ byly transfer, 4♣ cuebid pro piky 
a 6♣ potvrzovalo všechny klíčové karty 
v listě a ptalo se na kontrolu třetího kola 
v trefech. Co zadražíte?
Většina párů se zastavila na 6♠, ale 
Robson zvážil, co vlastně partner má. 
Před Blackwoodem vynechal srdcový 
cue -bid, takže jej má. Jistě také má tre-
fového krále, když ho zajímá držení tře-
tího kola. Takže vidí 12 jistých zdvihů. 
Není zde však někde ten třináctý? Ale 
ovšem, pokud je partnerova srdcová 
kontrola král, je to bez problémů. Ale, 
co když je to singl? Robson jako jediný 
nalezl skvělé řešení. Zadražil 7♦! A pro-
tože na druhém stole riskli 7♠, získal 19 
IMP, když karta jeho partnera byla
♠KQxxx ♥x ♦Axx ♣AKxx

Rozdání z předchozího článku, které 
v Transnational Teams tak brilantně vy-
dražil Andy Robson ve vítězném zápase 
o bronz, bylo zřejmě nejrozebíranější ze 
všech, které se v Lyonu odehrály. Sho-
dou okolností šlo i o poslední rozdání 
z fi nálového zápasu USA 2 s Francií 
a rozhodovalo o jeho osudu. USA 2 to-
tiž vydražilo 7♠ a spadlo, zatímco Fran-
cie se spokojila s realistickým pikovým 
malým slemem. Naštěstí pro USA 2 je 
tato ztráta o zlaté medaile nepřipravila. 
Kdyby však Francouzi použili stejnou 
úvahu jako Robson a sehrávali 7♦, moh-
li být mistři světa oni.

V posledním rozdání z kvalifi kačního 
zápasu mezi USA2 a Čínou předvedl 
hlavní hráč pěkné načasování.

Rozdání 32, EW v druhé, rozdával W.

To se mi ještě 
nestalo
Tomáš Fořt

Rozdání z 
Bermuda Bowl
Tomáš Fořt

♠KQ1073
♥54
♦85
♣J952

♠962
♥A8732
♦A1074
♣4

♠J4
♥KQJ9
♦QJ3
♣Q876

♠A85
♥106
♦K962
♣AK103

♠2
♥A108543
♦J4
♣AK85

♠86
♥QJ6
♦AQ10
♣J6432

♠A10954
♥K72
♦8652
♣Q

♠KQJ73
♥9
♦K973
♣1097
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Východ pravděpodobně považoval 
partnerovy 4♥ za konstruktivnější hláš-
ku, a proto zvolil přelicitování do 5♠.

Výnos ♥Q převzal Sever esem a zahrál 
dva vysoké trefy. Hlavní hráč přebil 
druhé kolo, vytrumfoval a zahrál ♥K, 
na kterého odhodil káro. Pak snapl třetí 
srdce i třetí tref a eliminoval tak vedlej-
ší barvy. V situaci, kdy ♦K sedí, to však 
byla jen platonická ukázka techniky. 
Hlavní hráč se ale zřejmě rozhodl, že by 
bylo škoda tak pěkné zahrání nevyužít. 
Když pak Jih na nahrané káro položil 
desítku, hlavní hráč propustil. Jih bez 
hnutí brvy pokračoval ♦Q a hlavní hráč 
opět propustil ve vidině následujícího 
výnosu do dvojité šikeny. Následovalo 
však stažení esa, dalších 500 a zisk 14 
IMP pro USA2.
Možná nejlepší světový hráč Geir Hel-
gemo se v dresu Monaka blýskl několi-
ka pěknými zahráními. Zde jsou dvě 
z nich.

Rozdání 22, EW v druhé, rozdával E.

V zápase Monaka s Austrálií vynesl 
Helgemo proti 3BT z listu Západu ♦J. 
Hlavní hráč vzal krále esem a zkusil 
piky. Pikový impas, pikové eso a třetí 
pik. Nyní je ve zdvihu Helgemo, ale co 
má zahrát?
Odehrání piku vypracuje pikový zdvih 
stolu, káro zadá výnosem od desítky, 
a kdyby vynesl ♥K, hlavní hráč propus-
tí. Zdá se, že není šance. Helgemo však 
nalezl elegantní řešení.
Vynesl od ♥K9 devítkou! Partner polo-
žil dámu a hlavní hráč vzal esem. Jih 
propustil tref, ale Východ vrátil káro 
a závazek byl ztracen. Helgemo mohl 
samozřejmě závazek snadno porazit, 
kdyby zvolil první výnos malým ká-
rem, tak jako to udělali soupeři na dru-
hém stole, ale to by ztratil možnost se 
blýsknout skvělým zahráním.
Také v zápase proti Guadeloupe ukázal 
Helgemo nemalou představivost. Opět 
vynášel proti 3BT. Co byste zvolili 
z listu

♠A54 ♥Q653 ♦965 ♣KJ2

po dražbě:

Západ Sever Východ Jih
Helgemo  Helness 
   1♦
pas 1♠ pas 1BT
pas 2BT pas 3BT
pas…

Jih ukázal 11-14 bodů a alespoň 3list ká-
rový, Sever pak 4list pikový.

Celé rozdání:

Rozdání 31, NS v druhé, rozdával S.

Většina hráčů zvolila nabízející se 
srdcový výnos. Helgemo však zvo-
lil ♣K a když hlavní hráč první zdvih 
propus -til, pokračoval Helgemo ♣J!
Stále ještě lze 3BT splnit, kdyby hlavní 
hráč začal od kár, ale když zvolil pikové 
pokračování, byl osud rozdání rozhod-
nut.
Jak řekl Helgemo po partii: „Po této 
dražbě jsem váhal mezi srdci a trefy. 
V trefech by mi ale u partnera stačila 
pátá dáma a již bych nepotřeboval nic 
jiného.“ Celkem se v Lyonu 3BT hrály 
na 57 stolech, ale jen jediný Helgemo je 
porazil.

Příprava krabic na Bermuda Bowl

Poslední rozdání je trochu kuriózní. 
Někdy má dražba na různých stolech 
značně různý průběh a výsledný záva-
zek je také často různý. V tomto rozdání 
však byl závazek na dvou stolech stejný, 
i když drobný rozdílek by zde byl.

Rozdání 7, oba v druhé, rozdával S.

V zápase USA2 Chip Martel zahájil 
2BT, Marty Fleisher zvolil Staymana 
a Američané skončili ve 3♠ z Jihu. Po 
výnosu ♥Q Martel snapl káro, zaimpa-
soval tref a odehrál trefové eso. Pak při 
každé příležitosti hrál trefy ze stolu 
a tak odevzdal jen čtyři trumfy a splnil.
V jiném zápase soupeři Německa zapa-
sovali 2BT a Sabine Auken na reopenu 
zvolila 3♠. Tentokrát vynášel Jih. Ne 
moc šťastně zvolil pik a Auken odehrá-
la ještě eso a další trumf. Jih se nyní po-
kusil odehrát dvě vysoká srdce. Hlavní 
hráčka snapla, dotrumfovala a začala 
hrát kára. Jih tak získal jen čty ři zdvihy 
a Auken splnila 3♠ i z Východu. V ne-
mnoha rozdáních mohou splnit stejný 
závazek na třetím stupni obě linky.

♠AQ632
♥3
♦983
♣K1096

♠97
♥AJ654
♦AQ4
♣A42

♠104
♥Q10872
♦K65
♣Q53

♠KJ85
♥K9
♦J1072
♣J87

♠KQJ10
♥K109
♦10874
♣Q10

♠932
♥A72
♦KQJ2
♣A43

♠876
♥J84
♦A3
♣98765

♠A54
♥Q653
♦965
♣KJ2

♠8732
♥1062
♦-
♣J109653

♠K965
♥AK5
♦A987
♣AQ

♠AQJ104
♥4
♦QJ1052
♣K8

♠-
♥QJ9873
♦K643
♣742
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4. Rausch – Lurring 62.1%
5. Bečka – Gucklerová 62.1%

Jackpot 2, pátek 29. 12., 26 dvojic
1. Tomčíková – Modritzer 64.3%
2. Bečka – Urban 62.5%
3. Králík – Králíková 60.9%
4. Eliášová – Petrovský 60.7%
5. Benák – Gucklerová 58.0%

Párový turnaj, pátek 29. 12., 32 dvojic
1. Petrovský – Fořt 72.1
2. Hruška – Králíková 68.1
3. Králíková – Králík 61.4
4. Modritzer – Grusová 61.1
5. Prostecký – Vyoralová 60.6

Jackpot 3, sobota 30. 12., 26 dvojic
1. Vacek – Prostecký 63.9%
2. Benák – Fišer 61.1%
3. Tomčíková – Literák 60.7%
4. Maršík – Petrovská 59.8%
5. Wirthová – Vondráčková 56.4%
5. Mužík – Weberová 56.4%

Párový, sobota 30. 12., 31 dvojic
1. Fořt Petrovská 68.2%
2. Modritzer – Literák 63.3%
3. Říha – Železná 60.4%
4. Štafl ová – Kubišta 60.3%
5. Nešev – Neševová 59.5%

Jackpot 4, neděle 31. 12., 26 dvojic
1. Fořt – Literák 67.3%
2. Petrovský – Maršík 62.0%
3. Maršíková – Petrovská 60.7%
4. Urban – Bečka 59.5%
5. Benák – Rokosová 58.6%
 

Individuál, neděle 31. 12., 36 hráčů
1. Modritzer Miloslav 73.0%
2. Benák Jaroslav 65.9%
3. Meduna Jan 61.9%
4. Čížková Marta 58.0%
5. Maršík Martin 57.1%
6. Eliášová Miloslava 56.8%

V hotelu Jesenice jsme letos trávili Sil-
vestra poprvé. Hotel se ukázal jako vel-
mi vhodný pro naši skupinu, a to jak 
velkou kapacitou ubytování, kvalitní 
gastronomií i vlídným personálem. Zú-
častnilo se zatím rekordních 74 hráčů, 
turnaje se hrály až na 16 stolech.
Jako vždy na našich výjezdech nemohla 
chybět ani zdokonalovací lekce na se-
hrávkové téma. Na silvestrovský večer 
jsme trénovali již předchozí dny za do-
provodu celkem pěti kytar a báječných 
kytaristů.

Na silvestrovský večer nám v kuchyni 
připravili opulentní raut, slavili jsme, 
jedli, pili, zpívali a bylo nám dobře. 
Nový rok jsme uvítali státní hymnou. 
V hotelu je wellnes centrum se solnou 
jeskyní a dalšími relaxačními možnost-
mi, které někteří účastníci rádi využi-
li. Nechyběly ani masáže od externího 
pana maséra.

Výsledky turnajů

Úvodní, středa 27. 12., 31 dvojic
1. Maršík – Maršíková 68.4%
2. Rosolová – Mužík 63.5%
3. Králíková – Králík 61.2%
4. Lurring – Rausch 60.3%
5. Vlasák – Těšíková 56.5%

Jackpot 1, čtvrtek 28. 12., 26 dvojic
1. Maršíková – Maršík 68.9%
2. Wirthová – Rokosová 68.6%
3. Petrovský – Modritzer 65.9%
4. Tomčíková – Literák 59.5%
5. Štafl ová – Kubišta 58.2%

Párový, čtvrtek 28. 12., 31 dvojic
1. Maršík – Maršíková 67.7%
2. Králíková – Králík 67.5%
3. Petrovský – Lančová 63.3%

Silvestr v Jese-
nici
Eva Fořtová
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4. Gucklerová Katarina 169
5. Králíková Berenika 161
6. Rosolová Marie 152
7. Rokosová Eva 131
8. Železná Jarmila 120
9. Wirthová Daniela 115
10. Králíková Isabela 104

Hráči:
1. Petrovský Mario 252
2. Mödritzer Miloslav 230
3. Literák Lubomír 226
4. Fořt Tomáš 222
5. Benák Jaroslav 209
6. Králík Michal 206
7. Bečka Jiří 191
8. Meduna Jan 169
9. Urban Jan 141
10. Vacek Jiří 77

Turnaje spolehlivě řídil Jára Benák

Na příští rok jsem předběžně objedna-
la opět stejný termín v hotelu Jeseni-
ce. Kompletní výsledky všech soutěží 
a další spousty fotografi í jsou na inter-
netu: http://eva.fort.cz/jes17/v.html
Rozdání byla často poněkud zlomyslná, 
ale dobrá dražba nebo sehrávka přiná-
šely body jako obvykle.

Večer 28. 12. , rozdání 21, NS v druhé, 
rozdával Sever.

Na maximální možný výsledek 6♣ = 
nedosáhl v sále nikdo. Není ani pří-
liš divu, sehrávka není nijak triviální. 
A tak se většinou sehrávaly 4♠ = nebo 
lepší 3 BT + 1. Jen na jediném stole 
se hlavnímu hráči podařilo získat 11 
zdvihů a zasloužený čistý top. Srdcový 
výnos vzal hlavní hráč esem a ze sto-
lu odhodil zatím pik. Stále to vypadá, 
že největší šance je splnit přes piky, 
a tak hlavní hráč odblokuje ♠K, přejde 
trefem na stůl a zkusí ♠A. Když Západ 
odhodí srdce, je jasné, že tudy cesta 
nevede. Hlavní hráč tedy odehraje své 
trefy, a protože jinde než v kárech asi 
není možné získat jedenáctý zdvih, 
následuje ♦10. Když Východ nepokry-
je, bezpečně propustí Západu, který 
pokračuje dalším srdcem. Východ by 
jistě s fi gurou desítku pokryl, takže je 
jasné, že ani druhé káro nesedí. Ale to 
je vlastně dobrá zpráva. V tříkartové 
koncovce je jasné, že ve hře je již jen 
jedno srdce. Jih jej proto hraje a Západ 
je v nuceném výnosu od kár.

7. Vondráčková Blanka 54.8%
8. Fořt Tomáš 54.3%
9. Fišer Jiří 53.1%
10. Vyoralová Zoša 52.8%

Jackpot 5, pondělí 1. 1. , 24 dvojic
1. Petrovský – Literák 70.3%
2. Tomčíková – Petrovská 64.3%
3. Králíková – Králík 62.7%
4. Benák – Železná 58.5%
5. Vondráčková – Vacek 57.8%

Závěrečný, pondělí 1. 1. , 21 dvojic
1. Králíková – Králík 70.2%
2. Benák – Meduna 68.2%
3. Petrovský – Fořt 66.7%
4. Tomčíková – Gebertová 66.2%
5. Rosolová – Mužík 65.2%

Poslední jackpot, úterý 2. 1. , 19 dvojic
1. Urban – Bečka 71.7%
2. Modritzer – Tomčíková 65.9%
3. Gucklerová – Meduna 63.2%
4. Petrovská – Fořt 61.3%
5. Říha – Železná 57.5%

Nejlepší hráči týdne s medailemi

Na Silvestra se hrál tradiční silvestrov-
ský individuál a večer jsme se opět vy-
blbli a projevili fantazii s nejrůznějšími 
maskami, parukami a kostýmy.

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráčky:
1. Tomčíková Zdena 233
2. Petrovská Alena 206
3. Maršíková Helena 178

♠A87652
♥-
♦105
♣KQ865

♠K
♥AK653
♦AJ4
♣A1097

♠QJ1094
♥J8
♦98762
♣3

♠3
♥Q109742
♦KQ3
♣J42
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Západ Sever Východ Jih
Bakhshi Neimanis Forrester Rubenis
2♣ pas 2♦ 3♠
pas 4♠ pas pas
5♥ pas…

Lotyši svými ostrými bloky ztížili sou-
peřům vydražit slem.

Západ Sever Východ Jih
Lorencs Gold Rubins Bell
2♣ pas 2♥ 3♠
6♥ pas…

I přes partnerovu dvojitou negativku 2♥ 
Západ vydražil slem a získal pro Lotyše 
12 IMP.

V zápase Švédů proti Francii pojali Vý-
chodi dražbu mnohem aktivněji.

Západ Sever Východ Jih
Zaleski Rimstedt C. Cronier Eriksson
2♣ pas 2♦ 3♠
pas 4♠ kontra pas
5♠ pas 6♥ pas
7♥ pas…

A když kárový impas seděl, připsala si 
Francie 2210.

Západ Sever Východ Jih
Rimstedt Quantin Rimstedt Lorenzini
2♣ pas 2♦ 3♠
kontra pas 4♥ pas
4 BT pas 5♦ pas
6♣ pas 6♦ pas
7♥ 7♠ kontra pas…

Ola Rimstedt asi předpokládal, že 6♦ 
bude ukazovat něco trochu lepšího 
v kárech, ale kdyby se dostal k sehráv-
ce, tak by jistě splnit. Quantin evident-
ně dražbě soupeřů uvěřil a vy -platilo se 
mi to. Francie spadla jen za 1100 a zís-
kala 15 IMP.

Kvalifi kace určila pořadí a čtveřice, 
které pak bojovaly systémem K.O.
  1 Allfrey (Anglie) 137.82
  2 Zaleski (Francie) 130.04
  3 BC’t Onstein (Holandsko) 122.60
  4 Vikersund BK (Norsko) 117.82
  5 Circolo BR Firenze (Itálie) 117.12
  6 Harplinge BK (Švédsko) 116.00
  7 Monaco FMB I (Monako) 104.24
  8 München (Německo) 99.83
  9 K1 (Bulharsko) 95.14
10 Monaco FMB II (Monako) 93.19
11 Rigainvites.lv (Lotyšsko) 90.21
12 Vytas RAL Poznan (Polsko) 82.99

V semifi nále Zaleski proti BC’t Onstein 
se hezkým zahráním blýskla v holand-
ském dresu hrající Magda Tichá.

Rozdání 5, NS v druhé, rozdával Sever

Další rozdání je z dopoledního turnaje 
z téhož dne. Rozdání 26, oba v druhé, 
rozdával Východ.

Běžným závazkem byly 4♥ ze Severu. 
Běžný průběh byl výnos ♠J převzatý 
♠Q, následovaný ♠A a ♠K. Na několika 
stolech snapnul hlavní hráč malou, Vý-
chod přesnapnul a obrana získala ještě 
kárový zdvih, ať již našla kárové vrá-
cení nebo ne.
Jiní hlavní hráči však správně snapnuli 
třetí kolo piků trumfovým esem. Pak 
pokračovali králem a dalším trumfem. 
A pokud uhodli srdcovou pozici, splni-
li.

Na jednom stole však obrana našla bez-
pečnější cestu k poražení. Západ do 
♠J přidal ♠7. Východ přečetl sedmičku 
jako marku na kára a tak uvěřil part-
nerovi a poslal káro do snapu. Západ 
pokračoval ♠6, že by rád ještě jeden ká-
rový snap a Východ mu jej poslal. Te-
prve nyní následuje ♠A, ale to již je jen 
platonický pokus. Sehrávající snapuje 
zvysoka a patří mu zbytek zdvihů.

Dvanáct nejlepších evropských ligo-
vých týmů se sešlo v listopadu v Lotyš-
ské Rize na Poháru šampionů. Startov-
ní pole tvoří vítězové národních soutěží 
družstev deseti zemí, která se na aktu-
álním Mistrovství Evropy umístila na 
prvních deseti místech. Ty pak doplňu-
je poslední vítěz poháru a pořadatelská 
země.
Vzhledem k tomu, že se jedná o možná 
ještě silnější soutěž než jakou je Mis-
trovství Evropy, byly zápasy přenáše-
ny na BBO. A bylo se na co dívat. Od 
po čátku se vyskytovala divoká rozdání 
a bylo velice zajímavé vidět, jak s nimi 
téměř každý z hráčů zachází jinak.
Již první zápas kvalifi kace naznačil, 
kdo bude na čele a kdo zůstane v niž-
ších skupinách.
Rozdání 4, oba v druhé, rozdával Západ

♠94
♥AK754
♦AK732
♣A

♠1085
♥J83
♦J109
♣KQ43

♠J
♥1062
♦Q8654
♣J852

♠ AKQ7632
♥Q9
♦-
♣10976

16. Evropský 
pohár šampionů
Tomáš Fořt

♠Q95
♥73
♦1082
♣Q10972

♠KJ108642
♥-
♦KJ7
♣865

♠73
♥J9542
♦96543
♣3

♠A
♥AKQ1086
♦AQ
♣AKJ4

♠74
♥102
♦K64
♣KJ10984

♠K106
♥Q975
♦1085
♣A32

♠AJ92
♥AKJ64
♦A93
♣6

♠Q853
♥83
♦QJ72
♣Q75
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Když jsem před časem odpovídal na 
Alenčinu anketu, tak jsem při odpovědi 
na otázku „Co Vás přivedlo k této hře?“ 
odpověděl celkem lehkovážně a ne zce-
la pravdivě. Moje první setkání s brid-
žem se ve skutečnosti odehrálo při čet-
bě románu Karla Poláčka Hráči (vyšel 
v roce 1931).

Tatíček byl karbaník

Můj otec se těšil ve městě neskonalé 
vážnosti, a není divu, že mu byl jednou 
nabídnut úřad starostenský. Avšak od-
mítl, neboť nebyl ctibažný. Mimoto si 
byl dobře vědom, že úřad by jej tížil 
a rozptyloval, takže by se nemohl oddá-
vati plně svému povolání…
Tatíček překlenul svou hrou třídní i sta-
vovské rozdíly. S úředníky hrával fi l-
ky, se živnostníky dardu, s pány učiteli 
mariáš obyčejný i licitovaný, s izraeli-
ty francefús, s rolníky, nájemci dvora, 
koňskými handlíři, panem zvěroléka-
řem, civilním geometrem ferbla. Očku 
se oddával ve společnosti důstojnictva 
a s dámami si pohrál kaufcvika nebo 
komando. S duchovenstvem pak zápolil 
ve špádách anebo v bulce. Tak možno 
říci, že byl zasvěcen do všech her, které 
jsou známy a oblíbeny v naší milé vlas-
ti, které se hrají od Šumavy až k Tat-
rám. Jen cizokrajné hry byly mu nezná-

my. Slýchával mnohdy cosi o bridži, 
a dosti jej mrzelo, že ve městě nebylo 
nikoho, kdo by mu vysvětlil podstatu 
této hry.

Tatíček zemřel, a mladík se ocitl ve vel-
koměstě…

Pan Lebeda temně vrčel jako pes, je-
muž odnímají kost. Bylo viděti, že se 
v něm převalují mračné myšlenky.
Vytáhl slámku z viržinky a ukázal 
k oknu. „Pohleďte tam,“ velel.
Pod lampou se stínítkem ze zeleného 
hedvábí seděli čtyři hráči. Drželi kar-
ty v ruce, ale jejich tváře připomínaly 
ka menné masky soch, jaké jsme zvyklí 
vídat na státních budovách. Tato partie 
byla pokryta jinovatkou chladného ml-
čení. Zdáli se provozovati velebný, da-
vu nesrozumitelný náboženský obřad. 
A když někdo z hráčů vynesl kartu, 
tehdy činil tak s takovou váhavostí, že 
připomínal některé fi lmové scény, je-
jichž tempo jest určeno zpomalovacím 
aparátem.
„Co činí?“ tázal jsem se.
„Co činí?“ opáčil pan Lebeda a za-
chechtal se potupně. „Hrají bridž.“
„Bridž!“ vzkřikl jsem, „jak zajímavé! 
Můj zvěčnělý tatíček přál si poznati tuto 
hru, ale nebylo mu to dopřáno. Snad by 
bylo dovoleno přihlížeti?“
„Zadržte!“ zvolal pan Lebeda hromo-
vým hlasem. „Půjdete -li k nim, pak vás 
nechci znát.“
Mlčel jsem udiven. Ještě nikdy jsem 
neviděl svého patrona tak rozkaceného.

Západ Sever Východ Jih
Tichá Zaleski Ritmeijer Cronier
 pas 1♥ pas
1♠ pas 4♣ pas
4♠ pas…

Sever vynesl malé káro, Jih přidal os-
mičku a Magda vzala zdvih dámou. 
Kdokoliv by nyní kára vynesl, zadal by 
zdvih. V druhém zdvihu vynesla Ma-
gda trumf do kluka a krále. Jih vrátil 
malý tref, Sever jej vzal osmičkou a po-
kračoval v trefech. Magda snapnula, 
zahrála tři kola srdcí a třetí snapnula 
osmičkou. Pak zahrála pik do esa a po-
sledním trumfem snapnula čtvrté kolo 
srdcí. Nyní snapnula poslední tref po-
sledním trumfem na stole. Tím sice 
vypracovala Jihu trumfový zdvih, ale 
ten je mu dobrý jen na to, aby se na něj 
dostal do nuceného výnosu.

Na druhém stole nezopakoval Quan-
tin tuto sehrávku a spadl. 10 IMP tak 
přispělo k celkovému semifi nálovému 
vítězství Holanďanů 80:61 a k postupu 

do fi nále, kde se utkali s norským Vi-
kersundem.

Finále však začal Magdin tým katast-
rofi cky, když hned v první partii nevy-
dražil 7♠, ke kterým při dobré sehrávce 
stačil rozpad trumfů 3-2. To Norové ne-
opomněli, a tak začínali s náskokem 14 
IMP. V dalším průběhu zápasu však již 
Holadsko zapnulo a celkově zvítězilo 
33:26.

Vítězný tým

Radující se vítězové: Tim Verbeek, 
Danny Molenaar, Magdaléna Tichá, 
Richard Ritmeijer, Geon Steenbakkers, 
Peter Ijsselmuiden.

Pořadatelská Riga

♠-
♥-
♦K6
♣KJ

♠10
♥-
♦105
♣

♠-
♥J
♦A9
♣-

♠-
♥-
♦J72
♣-

Bridž v litera-
tuře
J. a J. Kulišanovi
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Na celé Kubě je organizováno kolem 40 
hráčů, většinou z Havany a okolí, ale 
paní Enma Castro Ruz (sestra Fidela 
a Raula) je jediná hráčka Kuby, která je 
evidovaná ve WBF. Hraje občas i v ev-
ropských soutěžích a tak jsme proti ní 
hráli ve Veroně v roce 2006 a v San 
Remu v roce 2009.
Kubánci nemají mnoho bridžových zku-
šeností, protože jak výjezd do blíz -kých 
USA, tak připojení na internet a hraní 
na BBO je zde trochu kompli -kovanější. 
Přesto se zde vždy v prosinci odehrá-
vá tradiční INTERNATIONAL OPEN 
BRIDGE FESTIVAL CUBA. V roce 
2016 sice účast nebyla nijak veliká, 24 
dvojic a 11 týmů, ale mnoho hráčů bylo 
ze světové špičky. V týmech zvítězil 
velmi silný tým z Miami Russ Ekeblad, 
Justin Lall, Hemant Lall, Jacek Pszczo-
la, Reese Milner a Peter Allen. V pá-
rech vyhráli Litevci Vainikonis – Sar-
lovich. O festivalu 2017 zatím nejsou 
žádné zprávy.

Kubánská snídaně
Fotografi e na titulní straně časopisu je 
z výletu do Havany.

Na turnaji v chorvatské Pule nám přišlo 
pěkné rozdání, které je ukázkou toho, 
co vše lze namarkovat a jak lze pomocí 
správného přečtení marky získat více 
zdvihů než na jiných stolech.

Rozdání 30, oba v první, rozdával Vý-
chod.

Západ ukázal list na obou drahých a ná-
sledně sehrával 4♠. Tomáš vynesl ♦K, 
kterého jsem vzala esem a vrátila káro. 
Hlavní hráč přebil a zahrál ♥Q. Sever 
vzal králem a vrátil ♥10, kterou hlavní 
hráč vzal v ruce. Pak se pokusil dostat 
srdcovým snapem na stůl. Tomáš však 
snapl desítkou a do tohoto zdvihu jsem 
přidala nejvyšší srdcovou kartu ♥8, 
jako marku na vyšší barvu, tedy kára. 
Následovalo káro snapnuté esem a pak 
poslední srdce promuje ♠Q. To zname-
ná ne příliš častý výsledek -2.

Ten zadýmal z viržinky a pak pokračo-
val řezavým hlasem: „Bridž… Hm. 
Představte si hru, ve které se nemusí 
přebíjet.“

„Opravdu?“
„Ano. Dále vězte, že není dovoleno bě-
hem hry platit.“
„Jakže?“

„Ano. Oni zapisují výtěžky i ztráty do 
sešitku. A po skončené hře se nějakým 
nenápadným způsobem vyrovnávají zá-
vazky. Během hry se musí zachová -vat 
naprosté mlčení. Kárati spoluhráče, vy-
týkati jeho chyby, jásati nad vítěz stvím, 
tupiti poražené je shocking.“

„A prosím vás… Co pravíte?“
„Tak jest. My čeští lidé jsme živého 
temperamentu. Naší národní povaze 
hoví hry, při kterých možno uplatňo-
vati tradiční pořekadla a břitká úsloví, 
jež jsou nám drahým odkazem našich 
předků. Není ani na úkor hry, jestliže 
při ní hlasitě prozpěvujeme. Při někte-
rých situacích je to dokonce nutno, jak 
sám víte…“

„Kdybysi za mořem byla…,“ zapěl jsem 
s porozuměním.
„Zajisté. A nyní jsme svědky tendence 
roubovati bridž na náš národní orga-
nism. Představte si, kamaráde, že po 
skončené hře, třeba byste byl těžce zni-
čen, máte povstati, uctivě se spoluhrá-
čům pokloniti a poděkovati se: I thank 
partner. Ještěže nežádají, abyste s obna-

ženou hlavou zazpíval: Home, sweet 
home…“

Udeřil na stůl a zvolal: „Zvítězili jsme 
ve světové válce, nebo jsme byli pora-
ženi? Jsme svobodni po třistaleté poro-
bě, nebo jsme nadále spoutáni? Dáme si 
rušiti naši domácí tradici a vydáme se 
v plen cizákům?“
„Nikdy!“ zahlaholil pan ředitel Justic.

A takhle jsme dopadli…

Karel Poláček zemřel 21. ledna 1945

Na přelomu ledna a února se několik 
bridžistů vydalo do Karibiku. Tento-
krát na Kubu. Bridž zde nemá velkou 
tradici, i když Kubánský bridžový svaz 
je součástí světové bridžové federace.

Uprostřed paní Enma Castro Ruz

Co se hraje na 
Kubě
Tomáš Fořt

Marka z Puly
Eva Fořtová

♠Q10
♥K10
♦KQ8532
♣KQ6

♠A74
♥8743
♦A4
♣10852

♠6
♥92
♦J1097
♣AJ9742

♠KJ98532
♥AQJ65
♦6
♣-
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klubový mistr, Zlatý klubový mistr, 
Regionální mistr, Bronzový regionální 
mistr, Stříbrný regionální mistr, Zlatý 
regionální mistr, Národní mistr, Bron-
zový národní mistr, Stříbrný národní 
mistr, Zlatý národní mistr, Velmistr, 
Bronzový velmistr, Stříbrný velmistr, 
Zlatý velmistr
V současné době je nejvyšší dosažený 
stupeň Bronzový velmistr a jeho držite-
lem je Ota Svoboda. Titul Velmistr 
vlastní Eva Bahníková, David Vozábal 
a Petr Bahník. Následující třídu Zlatý 
národní mistr drží jen jediný hráč, Jiří 
Kopřiva. Za touto první pětkou násle-
duje deset držitelů třídy Stříbrný národ-
ní mistr: Jana Erdeová, Jakub Šlemr, 
Zbyněk Lauer, Jan Martynek, Daniela 
Hnátová, Josef Kurka, Michal Kopec-
ký, Tomáš Fořt, Alexander Erde a Mi-
lan Macura. Titul Bronzový národní 
mistr drží dalších 10 hráčů a titul Ná-
rodní mistr dalších 24.
Aktuální výsledky můžete najít na 
stránkách http://matrikacbs.cz/. Na 
úvodní stránce jsou aktuální informace, 
jako pozvánky, přihlašovací formuláře, 
výsledky a také hráči, kteří dosáhli no-
vých tříd. Na dalších stránkách může-
te sledovat svůj výkonnostní postup 
a srovnávat se s ostatními hráči ve svém 
klubu nebo v celých Čechách.
Nové třídy získali na našich výjezdech 
a v Bavlnce v posledních měsících: 
Lurring, Bišicky, Bihelerová. Nešev, 
Benák, Blahušková, Čížek. Kaňková, 
Doležal, Horáček, Kříž, Heřmanová, 
Jungová, Neševová. Všem gratuluji!

Představivou obranu předvedl na páro-
vém mistrovství v Tromsø Nor Espen 
Lindqvist.

Západ Sever Východ Jih
Nanev Lindqvist Gunev Brogeland
 pas pas 1♦
2♣ 3♦ pas pas
kontra pas 4♥ pas…

Vypadá to, že jediná šance získat zdvi-
hy je v pikách a tak Jih vynesl ♠A a po-
kračoval malým pikem do krále stolu. 
Hlavní hráč odehrál ♥A a ♥9 do kluka. 
Nechal si pečlivě ♥Q na přechod a za-
hrál trefový impas. Lindqvist pro pustil! 
Šance na to, že trefový impas sedí je ve-
liká a tak hlavní hráč dotrumfoval a zo-
pakoval trefový impas. Když Sever vzal 
zdvih králem, byl list Západu mrtvý.

Ve fi nále polské ligy přišlo i následující 
rozdání:

Rozdání 12, NS v druhé, rozdával E.

Západ Sever Východ Jih
Jassem  Gawrys 
  1♦ kontra
rekontra pas 2♦ kontra
rekontra 2♠ pas…

Ve fi nálovém zápase polské ligy dva sta-
ří vlčáci polské i světové bridžové scény 
názorně předvedli, že důvěra v hlášky 
soupeře se nevyplácí. Blefové rekontra 
v prvním i ve druhém kole rozmazalo 
soupeřům na lince NS skutečný ob-
raz rozdání natolik, že se namísto sle-
mu spokojili s částečným zá -vazkem. 
Hlavní hráč získal v neambici -ózním 
závazku všechny zdvihy, 2♠ + 5, +260 
pro NS.

Také na druhém stole se hrál pikový zá-
vazek, jenže z druhé linky:

Západ Sever Východ Jih
Bartkowski Witkowski 
  1♦ kontra
4♠ pas…

Hráč na Západě se rozhodl ztížit soupe-
řům cestu do jejich pikového závazku 
ještě energičtěji, a obsadil soupeřům 
jejich barvu rovnou na čtvrtém stupni. 
Samozřejmě byl připravený po případ-
ném kontra soupeře opravit do 5♦, které 
jsou proti pikovému závazku na lince 
NS výbornou obranou. Jih mohl sice 
Západ podezírat z nečestných úmyslů, 
ale s nastalou situací si jinak než pasem 
poradit neuměl. Také obránci dokázali 
v obraně vyimpasovat všechny honé-
ry na lince EW, 4♠ - 10, +500 pro NS. 
Gawrysovi s Jassemem tak ve výsledku 
jejich trik vynesl „jen“ 6 IMP.

Již několik let se klasifi kační řád řídí 
novými předpisy, které celoživotně ku-
mulují získané výsledky. Podle jejich 
součtu můžete během svého bridžového 
života postupovat po následujících dva-
ceti příčkách výkonnostního žebříčku.
Jsou to postupně: Nováček, Adept, Po-
kročilý, Klubový kandidát, Klubový 
mistr, Bronzový klubový mistr, Stříbrný

Psychologická 
dražba
Vladimír Machát

♠9864
♥Q8
♦J5
♣K9654

♠AQJ53
♥AJ54
♦-
♣A1073

♠K
♥K103
♦KQ9873
♣J82

♠1072
♥9762
♦A10642
♣Q

Výkonnostní 
třídy
Eva Fořtová

Obrana z ME 
v Tromsø
Tomáš Fořt

♠J972
♥853
♦9654
♣K9

♠AQ3
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♦KQ872
♣1087

♠865
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♦AJ3
♣52
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♥AQ9
♦10
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Největší světové bridžové federace
Největší světové bridžové federace jsou 
podle počtu registrovaných hráčů USA, 
Francie, Holandsko a Čína. Je však mož-
né, že Čína v krátké době své konkurenty 
předstihne, především pro velký nárůst 
mladých hráčů. Například na Otevře-
ném mistrovství světa juniorů v Lyonu 
bylo z celkového počtu 192 párů 90 párů 
z Číny. Pro srovnání, z domácí Francie 
jich bylo 24 a z Pol ska jen 3.

Bridž není sport
Soudní dvory často v daňových spo-
rech rozhodují ve smyslu, že bridž není 
sport. Tentokrát tak rozhodl Evropský 
soudní dvůr v Lucembursku, i přesto že 
jej za sport označil Mezinárodní olym-
pijský výbor již v roce 1999.

Opět se zvyšuje věkový limit seniorů
Jak světová populace stárne, i EBL opět 
zvyšuje věk pro účast v seniorských 
turnajích z 60 na 65 let. Toto zvýšení 
však proběhne postupně od příštího 
roku navyšováním o rok v každém dru-
hém roce.

Další soutěže na ME
V Budapešti bylo v roce 2016 mistrov-
ství znovu doplněno o párový turnaj 
žen. V Ostende v červnu 2018 se počítá 
ještě s doplněním o seniorské páry.

Cizinci v čínských službách
V čínské první lize hraje v současné 
době několik zahraničních hráčů nej-
vyšší světové třídy. Například polské 
dvojice: Kalita – Nowosadski hrají 
v družstvu Pan China, Buras - Narkie-
wicz v Hua Bin, Jagnewski – Gawel 
v Redbul a Klukowski – Gawrys v Sha-
hghai Auto. Ale nehrají zde jen Poláci. 
Norové Brogeland – Lindqvist hrají ve 
vítězi čínské ligy a momentálně nejú-
spěšnějším čínském týmu PD Ti mes. 
Výjimkou na soupiskách nejsou ani 
hráči z USA nebo Kanady.

Lavazza opět kapitánkou
Paní Maria Teresa Lavazza je zpět na 
po vedení Italského národního týmu na 
pozici nehrající kapitánky poté, co se 
nezdařily pokusy o vytvoření silného 
italského týmu. A jdou pověsti, že tento 
italský tým bude ve složení Bianchedi 
– Madala, Bocchi – Sementa, Duboin 
– Donato.

• „Jak jste dopadli?“ ptám se po skon-
čení večerního turnaje na bridžovém 
týdnu na Korfu. „Byli jsme patnáctí, 
ale kdyby bylo šestnáct dvojic, byli 
bychom šestnáctí,“ odpovídá hráčka.

• „Jak vynášíte?“ „Čtvrtou nejlepší.“ 
„?“ „Výnos od všech ostatních barev 
by byl lepší.“

Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Lesní chata Kořenov
30. 6.–7. 7. 2018

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 5.950
Polopenze (bez oběda nebo bez večeře) 5.600
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 sobotu 
obědem. Doplatek přivezte s sebou - vyberu až 
na místě v hotovosti po příjezdu a hned ode-
vzdám za celou skupinu.
Prosím o zaplacení zálohy 1.000 Kč za oso-
bu 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.

Těším se na vás v létě v Kořenově.

Krátce
Tomáš Fořt

Odposlechnuto
Eva Fořtová



Bližší informace a přihlášky:Bližší informace a přihlášky:

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

Silvestr 2018
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. 2018–2. 1. 2019 7 dní / 6 nocí

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5.850 Kč

• V ceně: ubytování s plnou penzí (celá skupina 
stejně), příplatek za silvestrovský večer

• Příplatek za samostatný pokoj 200 Kč/noc

Zvířata v hotelu nejsou povolena.
Kratší pobyty jsou možné, pokud je budu mít s kým 
vystřídat. Přednost mají pobyty na celý týden.
Přihláška vznikne zaplacením zálohy 1.000 Kč 
a potvrzením z mé strany. Pokud pobyt zrušíte 
po 26. 10. ,bude záloha použita jako stornopo-
platek.

Hotel Jesenice ***

• Bridžový program (pro účastníky zdarma):
 • večerní párové turnajej
 • IMP turnaj • Barometr
 • dopoledne jackpotové turnaje
 • silvestrovský individuál
 • zdokonalovací odpolední lekce

Silvestr 2018


