
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Program bridžových turnajů: 
o Každý večer nezávislé párové turnaje. 
o Každý den dopoledne – populární jackpotové turnaje. 
o Individuál. 
o Barometr. 
o Zdokonalovací lekce s hraním a rozborem připravených 

partií. 
o Celý týden budeme hrát o body a soutěžit o nejlepšího 

hráče. 

 

Závazná přihláška vznikne zaplacením zálohy 1.000 Kč za 
osobu v hotovosti v klubu nebo na číslo účtu 
126279051/0300 a následným potvrzením z mé strany. Po-
kud se odhlásíte a nenajde se náhradník, bude záloha použita 
jako stornopoplatek. 

Doplatek přivezte v hotovosti s sebou - vyberu až na 
místě po příjezdu a hned odevzdám za celou skupinu. 

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 
Adresa klubu: Praha 2, Italská 17. Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od 

vchodu do čísla 17. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu. 

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Léto 2020 

Termín a cena: 
23.8.2020 – 29.8.2020  

1 osoba s polopenzí 4.800,- 

1 osoba s plnou penzí 5.100,- 

 

W W W . FO R T. C Z/ BR ID GE  Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Rokytnice 2020 
Horský hotel Starý mlýn se nachází 
v horní části Rokytnice nad Jizerou. 
Hlavní výhodou je kromě dobré 
polohy rodinná atmosféra, vlídný 
a vstřícný personál a výborná ku-
chyně. Proto se tento hotel stal již 
tradičně naším oblíbeným místem.  

Všechny pokoje jsou I. kategorie 
s kompletním příslušenstvím. Ho-
tel je třípatrový a není v něm výtah. 
Celý hotel je nekuřácký 

Začátek pobytu: neděle večeří, ko-
nec pobytu: sobota obědem. 

Cena obsahuje: ubytování s plnou 
nebo poloviční penzí a rekreační 
příplatek. Přednost mají pobyty na 
celý týden, kratší pobyty jsou mož-
né jen výjimečně, pokud je budu 
mít s kým vystřídat.  

K dispozici jsou také VIP pokoje 
v 3. patře a apartmány, u kterých je 
cena vyšší – informace na vyžádá-
ní. 

Pobyt s čistotným pejskem možný, 
cena za pejska je 100,- za den, hra-
dí se v hotovosti na recepci.  

Hotel Starý Mlýn 
 


