
Eva Fořtová, mail: eva@fort.cz, telefon: 603 596 748 

Bavlnka klub v BKP Italská 

Chcete si užívat bridž a při tom se cítit jako v bavlnce? 

 

Právě pro Vás tedy otevírám od 17.1.2023 v BK Italská úterní 

večery pro začátečníky i pokročilé hráče. Nabízím přátelské 

prostředí, pozitivní motivaci a vlídné zacházení. 

V klubu budu každé úterý od 17.30 do cca 21.30 hodin.  

Od 17.55 bude začínat turnaj na 22 rozdání pro ty, co chtějí 

soutěžit. Pokud nemáte odvahu nebo čas si zahrát celý turnaj, 

nevadí, můžete přijít na hodinu, dvě, tři nebo celý večer a hrát 

jen tak přátelsky u stolu, popovídat si, něčemu se přiučit nebo 

někoho něčemu přiučit – podle naturelu����. Nemusíte řešit, 

jestli jste dva, tři nebo celý stůl, vždy si zahrajete, buď vás 

doplním do počtu nebo se vystřídáte.  
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Ideální příležitost pro 

 hráče, kteří si chtějí v příjemném prostředí a v pomalejším 

tempu zahrát párový turnaj na 22 rozdání 

 ty, kteří učí bridž své děti/rodiče/kamarády a pomáhají jim 

se zapojit do bridžového života 

  začínající hráče po kurzu nebo samouky, kteří si ještě 

netroufají do velkých turnajů 

 samotné hráče, kteří hledají partnera nebo si jen chtějí 

zahrát a nechtějí řešit a organizovat skupinku 4 hráčů 

 ty, jejichž partner zrovna nemá čas a chtějí si zahrát 

 ty, co jsou náhodou v úterý v Praze a chtějí strávit příjemný 

večer u karet 

Vítáni jsou hráči všech úrovní, jedinou podmínkou je zachovat 

vlídnost k těm, kteří toho zatím ještě neumějí tolik.  

Vstup do Bavlnky je 50 Kč za večer, ať již hrajete turnaj nebo si 

jen tak přijdete zahrát. Pokud přijdete jen na chvíli, nic platit 

nemusíte.  

Není potřeba se dopředu hlásit, dokonce není potřeba ani přijít 

v určitý čas. 

 

Těším se nashledanou - poprvé 17.1. a pak každé úterý, 

 

Eva Fořtová 


