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ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ 
 

pořádá: 
 

ZIMNÍ JUNIORSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
 
Místo konání: Penzion U kostela, Horní Malá Úpa, 
 Krkonoše (Pomezní boudy) 
 
Termín: 26.1. – 2.2. 2002 
 
Co za to: 2.520,- Kč (360,- Kč na den) s plnou penzí. 
 
Doprava: Odjezd 26. 1. 2002 ze stanice metra B Rajská zahrada, 

Praha 14.00 hodin soukromým autobusem. Zastávka 
v Trutnově cca 16.00 hodin, kde naložíme zbytek. Ná-
vrat 2. 2. 2002 ve 14.00 hod tamtéž. Autobus proplatí 
ÚČBS, pokud byste chtěli jet autem, musíte zaplatit 
50,- Kč parkovné za den. 

 
Program: Týmové i párové soutěže, individuál, 
 teoretická příprava – přednášky.  
 Připravuji též výuku minibridže pro začátečníky, máte-

li nějaké přátele, kteří by měli zájem, neváhejte je při-
hlásit. 

 
Přihlaste se, prosím, v hojném počtu a to do konce roku 2001, abych měl 
přehled kolik bude lidí. Těším se na hojnou účast 
 
      Zdeněk Frabša 
      Otakarova 13 
     14000  Praha 4 
      02/6923551 
      0608/956490 
      zfrabsa@seznam.cz 
          

P.O. BOX 1063 - 11121 PRAHA1 



 

BRIDŽ  -  VALAŠSKO 2002 -  10.ročník 
 
KDE: Opět na úpatí Hostýnských vrchů, v lese, uprostřed mezi Bystřicí pod Hostý-

nem a sv. Hostýnem: Pension SOLA GRATIA, Vinohrádek 550, 768 61 Bys-
třice p.H., tel.0635/381971. 

 
KDY:  1.TURNUS:  29.6. až 6.7. 2002 - příjezd: sobota po 16.00 h, večeře 18.00 h, 

začátek 1. turnaje 19.00 h, odjezd v sobotu 6.7. po snídani do 10 h.  
2.TURNUS:  6.7. až 13.7. 2002 - příjezd: sobota po 16.00 h, večeře 18.00 h, 
odjezd 13.7.2002 do 10 h. 

 
V ceně pobytu (hráči asi 300,-Kč/den) je ubytování, polopenze (obědy lze doobjednat), 
karetné a výhry. K dispozici jsou převážně 2-lůžkové pokoje (ojediněle 3-, 4- a 6-
třílůžkové), většinou je každý pokoj samostatně vybaven WC a sprchou. V celém objek-
tu se v místnostech nekouří, domácí obuv sebou!! V Bystřici p.H. je koupaliště, mini-
golf, kuželna, tenisové kurty a několik příjemných restaurací. V okolí mnoho turistic-
kých tras pro začátečníky i pokročilé. 
 
Doprava: 
- vlakem: Praha – Přerov, Přerov – Hulín, Hulín – Bystřice p.H. 
- autem: Praha – Brno – Vyškov (sjezd z dálnice směr Ivanovice na Hané, Kroměříž) 

– Hulín – Bystřice p.H. – Vinohrádek. 
V úseku Bystřice p.H., nádraží – Bystřice p.H., náměstí – Vinohrádek (zastávka "Láz-
ně") – sv.Hostýn je velmi dobré autobusové spojení (asi 1x za hodinu). Od autobusové 
zastávky "Lázně" k pensionu to je asi 300 m s kopce. 
 

Přihlaste se ve vlastním zájmu včas, neboť v březnu 2002 je nutno upřesnit po-
čty ubytovaných (zatím je místa dost, je rezervována celá kapacita objektu). Závazná 
přihláška předpokládá zaplacení zálohy 1000.- Kč za osobu na týden: 
      a) v hotovosti J.Tomčíkovi nebo na účet, uvedený pod bodem b), 
      b) bezhotovostně převodem na účet č.129 948 281/0300. Jako variabilní symbol 
uveďte své rodné číslo.  
 

Jaroslav Tomčík, Přemyslovská 44, 130 00  Praha 3 
    tel: (02)22718775, nejlépe od 8.00 do 11.00 hod. 

 



 

Lámejte si hlavu 
s námi 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
WE v druhé, rozdával N.  

♠AK3 
♥KJ54 
♦53 
♣10986 
 

♠753 
♥A732 
♦Q4 
♣AKQ3 

 
Západ Sever Východ Jih 
 1♣ 1♦ kontra 
2♦ kontra pas 4♥ 
Pas Pas pas  

 
Západ vynesl ♦2, kterou Východ vzal 
esem a vrátil ♠3. Jak budete sehrávat?  

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával W. 
♠J1098652 
♥A1082 
♦KQ 
♣- 

♠AK3 
♥643 
♦A75432 
♣J 

 
Sever zasahoval v trefech a Jih jej podpo-
roval blokem. Přesto jste došli do závazku 
6♠ ze Západu. Sever vynáší ♣A.  
 
Problém 2 
WE v druhé, rozdával E. 

♠74 
♥86 
♦6532 
♣J9862 

♠AKQ2 
♥AK 
♦KQJ10 
♣K54 

 
Jak budete sehrávat 3 BT z Jihu po srdco-
vém výnose?  

Bridžová revue 
Vydává Český bridžový svaz 

Rediguje Tomáš Fořt, telefon (domů): 0455 – 637382, (zaměstnání): 0455 – 
642429, (mobilní): 0603  273479, mail (domů): fort@email.cz, (práce): 
fort@pors-sw.cz. Adresa redakce: Tomáš Fořt, Fibichova 51, 337 01  Chrudim. 

Uzávěrka vždy 10. dne sudého měsíce. Vychází 6x ročně. 
Jen pro vnitřní potřebu Toto číslo vyšlo v prosinci 2001. 


