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POZVÁNKA 
 

na bridžový týden 
Žermanice 

17. – 24. srpna 2002 
přehrada Žermanice 
rekreační středisko 

„U Honzy“ 
 

♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦ 

Informativní cena pobytu 
(strava, nocleh, vklady do turnajů ) 
Pro hrající účastníky.     2 700 Kč 
Pro nehrající účastníky. 2 500 Kč 
Závazné přihlášky posílejte na adresu: 

Bob Kocián 
V. Košaře 22 
700 30 OSTRAVA – Dubina 
tel.: 0776 100432 

Důležité upozornění: 
Vzhledem k tomu, že kapacita hrací míst-
nosti je omezená, je třeba zálohu ve výši 
1 000 Kč předat buď osobně nebo zaslat na 
účet ČS 0800, peněžní ústav 
2181620-768 číslo účtu 4403933, var.s. 9 do 
31. května 2002. Při odhlášení do 18.7. 
bude záloha vrácena. 
K příjemné hře vás zve Bob Kocián. 

Bob Kocián 

vás zve na bridžový týden 
ŽERMANICE 05 

který se koná ve dnech 17. – 25. srpna 
2002 v rekreačním středisku „U Honzy“ 
na přehradě Žermanice (poblíž Havířo-
va). 100 m přehrada – koupání, lodičky, 
chytání ryb, možnost dovolené s celou 
rodinou (bez psů), a hlavně hodně bri-
dže (nekuřácká herní místnost). 
Z programu: 
• bleskový turnaj 4 členných družstev 
• hlavní tříkolový párový turnaj 
• hlavní soutěž 4-6 členných družstev 
• individuál a instant 
• losovaný turnaj 
• volenkový a paralelní turnaj 
• závěrečný večírek s rozdílením cen 

 
Příjezd a ubytování: 
sobota 17.srpna 2002 v odpoledních hodi-
nách 
 
Od Frýdku – Místku: 
Směr Dobrá, za Dobrou odbočka vlevo směr 
Lučina. Hned při vjezdu do obce Lučina 
odbočit doprava – „Kemp U Honzy“ - in-
formační směrová tabule. 
 
Od Ostravy: 
Směr Havířov, v Havířově směr Český 
Těšín, při výjezdu z Havířova na kopci 
vpravo směr Žermanice ( 3 km ), na hrázi 
přehrady vlevo, směr Lučina. Na konci obce 
Lučina odbočit doleva – „Kemp U Honzy“ 
– informační směrová tabule. 
 
Odjezd: 
sobota 24. srpna 2002 – odjezd po snídani 

 



 

 

Ostravský bridžový klub 
 

pořádá ve dnech 17. - 24. srpna 2002 
 

bridžový týden v RS Budoucnost ve Frýdlantě nad Ostravicí- Nové 
Vsi (podhůří Beskyd pod Lysou horou). 
 
Nádherné prostředí, výšlapy (na Lysou horu) a vycházky do okolí, krytý bazén v hotelu Petr Bez-
ruč, 500m koupaliště s teplou vodou, sauna, tenisové kurty, řeka, jízdárna, golfové hřiště 
v Čeladné, v Penzionu Harcovna (300m) od ubytovny biliardová herna, kulečníky. U chaty asfal-
tové hřiště, stolní tenis v herně, průlezky, ruské kuželky, sportovní náčiní bude k dispozici. 
 
Možnost dovolené s celou rodinou (majitelé psů si mohou vzít své miláčky s sebou). 
Ubytování v chatě (pokoje  2, 3 a 4 lůžkové) nebo v chatkách po dvou (stejné jako na Žermani-
cích). Strava 3x denně - kvalitní kuchyně. 
 
Program : 

• bleskový turnaj 
• hlavní tříkolový párový turnaj 
• hlavní soutěž 4-6 členných družstev 
• individuál a instant 
• losovaný turnaj 
• volenkový a paralelní turnaj 
• závěrečný večírek s rozdílením cen 

 
Cena  pobytu (strava, nocleh, vklady do turnajů)   2 700,- Kč 
                                          pro rodinné příslušníky 2 500,- Kč 
 
Předběžnou přihlášku zasílejte na adresu:  Dům dětí a mládeže 
                                                                    Bridžový klub 
                                                                    Gurtěvova 8 
                                                      700 30   Ostrava - Zábřeh 
 
 
Jméno účastníka ……………………………………………počet osob …………………. 
 
adresa ………………………………………………………PSČ ……………………….. 
 
telefon  ……………………………e-mail: ………………………………………………. 
 
Těší se na Vás a srdečně zvou    OSTRAVÁCI 

 



 

Lámejte si hlavu 
s námi 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Týmy, oba v první, rozdával N 

♠82 
♥AK10 
♦1097 
♣AQ765 

 

 
♠AKQJ109764
♥964 
♦- 
♣3 

 
Západ Sever Východ Jih 
 1♣ pas 1♠ 
3♦ pas 5♦ 6♦ 
pas 6♥ pas 7♠ 
pas pas pas  

 
Výnos ♦K. Vydražili jste velký slem, 
protože potřebujete dohnat ztrátu v zápase. 
Takže máte šanci.  

Problém 2 
Rozdání pochází z USA K.O. týmů. Oba 
v druhé, rozdával S 

♠K1064 
♥AK109 
♦AJ 
♣432 

 
♠AQJ97 
♥65 
♦K832 
♣AJ 

 
Západ Sever Východ Jih 
   1♠ 
pas 3 BT pas 4♣ 
pas 4♦ pas 5♦ 
pas 5♥ pas 6♠ 
pas 7♠ pas…  

 
Výnos ♥8.  
Problém 3 
♠KQ2 

 

 
♠A1043 

Jak rozehrajete tuto barvu? 
Změní Vaše rozhodování indi-
kace z dražby, například pokud 
Západ zahájil 1♥?  

 

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 červnu 2002. 


