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Akropole města Rhodos 

Třemi vypůjčenými auty jsme udělali okruh 
po ostrově. Jeli jsme se podívat na Akropoli 
města Rhodos, starý klášter Filerimos a nako-
nec na jih do městečka Lindos, což je typicky 
řecké „bílo-modré“ město. Zde také někteří 
vyzkoušeli i mírně adrenalinový zážitek – 
cestu na oslících do kopce k Akropolis a zpět 
dolů. Ti méně odvážní se mohli usadit na 
některé z restaurací na střechách, dát si tam 
oběd a těšit se z krásného výhledu na záliv 
a na Akropolis. Ti nejzdatnější vyšlapali celý 
kopec pěšky a odměnou jim byl krásný vý-
hled a dobrý pocit ze sportovního výkonu za 
památkami Řecka. 

 
Grilovaní garnáti k večeři 

Pořadí nejlepších hráčů:  
1. Fořtová Eva 146 
1. Fořt Tomáš 146 
3. Laštovička Zdeněk 131 
4. Tomčíková Zdena 95 
5. Vacek Jiří 88 
6. Bosáková Zdenka 74 
7. Kotěšovcová Jitka 67 
8. Coňková Marcela 66 
9. Rokosová Eva 58 
10. Jungová Kateřina 49 
10. Webb-Johnson Carey 49 

Kompletní výsledky všech turnajů včetně 
higscorera, fotografie z hraní, z hotelu 
i z výletů jsou na internetu: 
http://eva.fort.cz/Rhodos2018/v.html 
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Rhodos – podzim 2018 

 

Na podzim jsme vybírali destinaci, kde je 
ještě začátkem října teplé moře. Jako 
prodloužení léta jsme zvolili řecký ostrov 
Rhodos a konkrétně Faliraki, které leží na 
východní části ostrova ve velkém zálivu, 
kde je moře mělké a voda krásně teplá.  

 

I výběr hotelu se povedl, náš hotel Apollo 
Beach měl písčitou pláž a mezi pláží 
a mořem velké travnaté prostranství. Na 
něm bylo hotelovým hostům zdarma 
k dispozici velké množství lehátek 
i slunečníků. Nebyla tedy vůbec nouze 
o prostor, nemusela se ráno obsazovat 
lehátka, všude bylo spoustu místa, i když 
hotel byl plně obsazen. 

Tomáš měl opět každé odpoledne své 
přednášky na různá bridžová témata, o které 
vždy bývá velký zájem.  

 

Hotel byl čtyřhvězdičkový, s výbornou 
kuchyní a pohodlnými pokoji.  

Hrací místnost byla ve vedlejším 
pětihvězdičkovém hotelu a byl to velký 
a výborně osvětlený sál, připravený na bridž 
včetně zelených filcových stolů a výrazných 
stolových čísel. Dokonce zde byla i česká 
servírka, která nás přišla pozdravit do 
hracího sálu. V hotelu Apollo jsou na bridž 
připraveni, jezdí sem pravidelně skupina 
švýcarských a německých bridžistů, kteří 
hrají až na 15 stolech. 
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Hrací sál, prostorný a světlý 

Výsledky turnajů 
Neděle 30.9., 13 dvojic 
1. Fořt – Vacek 59,50% 
2. Coňková – Laštovička 58,00% 
3. Neševová – Nešev 54,50% 
4. Tomčíková – Fořtová 54,09% 
5. Dohnálková – Dohnálek 53,50% 

 

Pondělí 1.10., 13 dvojic 
1. Fořtová – Fořt 67,73% 
2. Bosáková – Siničáková 64,00% 
3. Coňková – Laštovička 57,50% 
4. Kotěšovcová – Matějovicová 56,50% 
5. Rokosová – Wirthová 55,00% 

 

Úterý 2.10., 12 dvojic 
1. Fořt – Tomčíková 62,73% 
2. Laštovička – Fořtová 58,18% 
3. Bosáková – Siničáková 57,27% 
4. Webb-Johnson – Jungová 54,09% 
5. Rokosová – Wirthová 53,64% 

 

Středa 3.10., 11 dvojic 
1. Rokosová – Vacek 63,13% 
2. Kotěšovcová – Laštovička 61,25% 
3. Jungová – Webb-Johnson  59,38% 
4. Dohnálková – Fořt 56,88% 
5. Fořtová – Tomčíková 55,63% 
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Čtrvtek 4.10., 11 dvojic 
1. Fořtová – Fořt 67,50% 
2. Kotěšovcová – Laštovička 54,38% 
3. Neševová – Nešev 53,13% 
3. Tomanová – Orel 53,13% 
5. Bosáková – Siničáková 52,50% 

 

Pobyt jsme tentokrát objednali jen s polo-
penzí, ta ale bohatě stačila. K obědu bylo 
možno si dát něco malého ve snack baru. 

 
Když na Rhodosu zaprší 

Pátek, 5.10., 11 dvojic 
1. Tomčíková – Fořtová 60,63% 
2. Bihelerová – Rosolová 58,75% 
3. Coňková – Laštovička 56,25% 
4. Bosáková – Vacek 54,38% 
5. Jungová - Webb-Johnson 53,75% 

 
Akropole Lindosu 

Do hlavního města Rhodos bylo možné 
dojet místním autobusem, který jezdil něko-
likrát za hodinu. V městě Rhodos je k vidění 
řada památek jako například velmistrův 
palác a můžete se projít romantickými ulič-
kami hlavního města, posedět v tavernách 
nebo nakoupit suvenýry. Typické pro Rho-
dos jsou suvenýry s motivem oslíka. Účast-
níci se zúčastnili i výletů pořádaných ces-
tovní kanceláří, jeli na výlet lodí nebo si 
půjčili auta a projeli celý ostrov sami.  

 
Hlavní město Rhodos 


