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POZVÁNKA 
na bridžový týden Žermani-

ce 
16. – 23. srpna 2003 

přehrada Žermanice  rekre-
ační středisko 
„ U Honzy „ 

♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠ 
K příjemné hře vás srdečně zvou 

OSTRAVÁCI 

 
Informativní cena pobytu 
(strava, nocleh, vklady do turnajů) 
Pro hrající účastníky …….. 2 800 Kč 
Pro hrající účastníky …….. 2 600 Kč 
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 2003. Při odhlášení do 18.7. 
bude záloha vrácena. 

Bridžový klub Ostrava 

vás zve na bridžový týden 
ŽERMANICE 06 

který se koná ve dnech 16.–23. srpna 2003 
v rekreačním středisku „U Honzy„ na 
přehradě Žermanice (poblíž Havířova). 
100 m přehrada – koupání, lodičky, chytá-
ní ryb, lodičky, možnost dovolené s celou 
rodinou, a hlavně hodně bridže (neku-
řácká 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 16.srpna 2003 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 Hon-
zy„ - informační 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 23. srpna 2003 – odjezd po snídani 

 



 

 
 
 
 

Pozvánka na 
 

Otevřené mezinárodní mistrovství České republiky 
dorostu ve sportovním bridži 

 
 

Termín : 8. - 9. 3. 2003 
 
Místo : Havířov 
 
Ubytování : zdarma přímo v místě konání ve 2-3 lůžkových pokojích 
 
Strava : v místě konání - snídaně 30,- Kč, oběd 50,- Kč, večeře 40,- Kč 
 
Startovné : 50,- Kč za osobu 
 
 
Účast mají povolenu hráči narozeni v roce 1983 a mladší. Turnaj se hraje 
na 3 kola s TOPovým hodnocením. Dle propozic je povolený jazyk češ-
tina, polština a angličtina. Souběžně je turnaj hrán také jako Otevřené 
mistrovství Slezska (české i polské části). 
 
Kontakty : 
Mgr. Jaroslav Hájek – ploskonoh@post.cz, +420 723 140 104 
Ing. Martin Šigut – sigut@poda.cz, +420 777 723 365, +420 596 612 600 
 



 

Lámejte si hlavu s námi 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Týmy, rozdával E, NS v druhé. 

♠AQ 
♥9754 
♦KQJ87 
♣A6 
 

♠K108 
♥KQ3 
♦10653 
♣543 

 
Východ  Jih Západ Sever 
1♥ pas 1♠ 2♦ 
pas 3♦ pas 3♥ 
pas 3 BT pas pas 
kontra pas pas  

 
Sehráváte 3 BT po výnosu ♥6. Soupeři 
zahajují na drahé 5-listy. Jak plánujete se-
hrávku? 

Problém 2 
Rozdával W, oba v druhé 

♠A85 
♥Q8752 
♦52 
♣AQ7 

 
♠KJ964 
♥AJ6 
♦J7 
♣K103 

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

 
Sehráváte 4♠ po výnosu ♦AK a ♣2  
Problém 3 
Jak rozehrajete s dostatkem přechodů 
kombinaci: 

♠32 

 
♠AK109 

 

Bridžová revue 
Vydává Český bridžový svaz 

Rediguje Tomáš Fořt, telefon (domů): 469 637 382, (zaměstnání): 469 642 429, 
(mobilní): 603 273 479, 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 únoru 2003. 


