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Perníkový tref 
Pardubice 26. - 28. 9. 2003 

 

 
P r o g r a m 

26.9.2003 pátek 18.00 hod. Švýcarská soutěž týmů /1.-5. kolo/ 
27.9.2003 sobota    9.30 hod.  Ukončení prezentace soutěže dvojic 
  10.00 hod. Soutěž dvojic /1. kolo/ 
  14.30 hod. Soutěž dvojic /2. kolo/ 
28.9.2003 neděle   9.00 hod.  Švýcarská soutěž týmů /6.-9. kolo/ 
 
V k l a d y soutěž dvojic :  150,- Kč/hráč    soutěž týmů :  400,- Kč/tým 
 junioři sleva 50% 
C e n y turnaj dvojic :  * 1. cena v hodnotě 3 000,- Kč 
  * další ceny podle počtu dvojic  /15 % zúčastněných dvojic/  
  soutěž týmů :  * 1. cena v hodnotě 3 000,- Kč  
  * další ceny podle počtu týmů. 

 
O r g a n i z a c e 

Hrací místnost Dům techniky - velký sál (vedle divadla) 
Doprava  z nádraží - trolejbus č. 2,  autobusy č. 6, 8, 9, 13 
Ubytování  Požadavky hlaste do 15.9.2003 na : 
   Ing. Milan Franz mobil : 602 641 268 
   e-mail : rentax@rentax.cz 
Nepřihlášeným nelze ubytování zajistit ! 

 



 

Český bridžový svaz, Gymnázium Uh. Hradiště a Bridžový klub Uh. Hradiště 
pořádají 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrací systém bude přizpůsoben počtu přihlášených družstev 
Začátek prvního kola -   čtvrtek (9.10.) ve 20:00 
Předpokládané ukončení  neděle (12.10.) ve 12:00 
 
Ubytování:  
V místní ubytovně – od levných pokojů bez sociálního zázemí (90.- Kč za lůž-
ko/noc) 

 až po pokoje vybavené sprchou, WC i televizí (400.- Kč za pokoj/noc). 
 Velmi komfortní ubytování v Uh. Hradišti (7 km od Hluku) 
 hotel Grand (www.grand-uh.cz) (1170.- Kč za dvoulůžkový pokoj) 
 hotel Slunce (nově otevřený) (1980,- Kč za dvojlůžkový pokoj) 

  Požadavky na ubytování – do 30.9.  
  Michal Králík  tel. 572 540 657 
     kralik.preklady@tiscali.cz 
Stravování v místní restauraci, jako vždy výběr z několika jídel 
Startovné: 350,-  Kč za družstvo 
Podmínky účasti: čtyř – až šestičlenná družstva,  

věk hráčů nesmí přesáhnout 26 let 
Přihlášky: – do 30.9.  
  Michal Králík tel. 572 540 657 
  kralik.preklady@tiscali.cz 
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Lámejte si hlavu s námi 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
♠876 
♥32 
♦765 
♣AJ432 
 

♠AKJ1092
♥- 
♦AK432 
♣KQ 

 
Západ Sever Východ Jih 
   2♣ 
pas 2♦ 2♥ 2♠ 
4♥ 4♠ pas 6♠ 
pas pas pas  

Jak bude sehrávat svůj slem po výnosu ♥A 
za předpokladu normálních pravděpodob-
ných rozloh? 

Problém 2 
 ♠J83 

♥QJ10 
♦84 
♣AKJ102 

♠Q1094 
♥K97 
♦AKQ95 
♣3 

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

Proti 4♠ jste vynesli tři kola kár. Jih pře-
bil, zahrál malý tref do dámy a pokračoval 
malým pikem z ruky. Jak plánujete obra-
nu? 
Problém 3 
Jak rozehrajete s dostatkem přechodů 
kombinaci: 

♠Q10987 

 
♠A2 

 

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. 
Jazyková úprava: Ondřej Tyč. 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 srpnu 2003. 


