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Měli jsme co dělat, abychom za týden obhléd-
li celý Duni resort, je rozlehlý a zahrnuje 
několik hotelů. Jako klienti pětihvězdičkové-
ho hotelu jsme měli přístup do celého resortu 
a všude také mohli čerpat all anclusive. Moře 
bylo chladnější – cca 21 stupňů – ale koupat 
se v něm dalo, bazény byly krásné, bylo jich 
hodně a měly příjemných 23 stupňů. 
 

 
Dorty (nejen) pro vítěze 

 

Klasifikační body mohou být do matriky 
přiznány pouze členům ČBS se zaplaceným 
alespoň rekreačním členstvím na aktuální 
sezónu. 

Pořadí nejlepších hráčů:  
  1. Fořt Tomáš 109 
  2. Tomčíková Zdena 105 
  3. Damsová Hana 95 
      Kordinová Milena 95 
  5. Neševová Olga 77 
  6. Horňáková Anna 48 
      Šikra Branislav 48 
  8. Nešev Ivan 45 
  9. Vondráčková Blanka 38 
10. Zieleniec Wlodek 34 
 

Kompletní výsledky všech turnajů, highscorer 
a fotografie z hraní i z hotelu jsou na interne-
tu: http://eva.fort.cz/bulh16/v.html 
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Bulharsko – jaro 2016 

 
 
Výběr destinace pro letošní jarní zájezd byl 
trochu omezený, vzhledem k nejisté 
bezpečnostní situaci v některých destinacích 
a zdražením zájezdů do Španělska. Na 
zájezd do Bulharska a konkrétně na tento 
hotel jsme dostali velmi dobré reference, tak 
jsme se rozhodli Bulharsko zkusit. Pro 
některé účastníky to byla částečně 
i vzpomínka na mládí, tenkrát ale cestovali 
náročněji – většinou v lehátkových vlacích. 
My jsme letěli s CK Neckermann, se kterou 
máme dobré zkušenosti již ze zájezdu do 
Dominikánské republiky. Cesta proběhla 
přes malé bezvýznamné zpoždění bez 
problémů a hotel nás od začátku mile 
překvapil. Pokoje byly prostorné a i ty 
levnější, co byly bez příplatku, měly hezký 

výhled na moře a na bazény. První večer 
jsme si jen užívali skvělého pětihvězdičko-
vého all inclusive a odpočívali po cestě, na 
bridž nedošlo.  

 
Pláž u hotelu – mělké moře v zálivu 
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Druhý den jsme prohlédli možnosti v hotelu, 
vyzkoušeli moře a naplánovali výlety. 
A večer už byl první bridžový turnaj.  
 
Čtvrtek večer, 7 párů 
1. Damsová – Kordinová 64,38% 
2. Tomčíková – Zieleniec 57,50% 
3. Wirthová – Vondráčková 51,32% 
4. Horňáková – Šikra 50,00% 
5. Poláčková – Přerovský 44,38% 
6. Bihelerová – Fořt 43,23% 
7. Neševová – Nešev 40,63% 
 

 
 
Dvě dopoledne bylo zataženo až deštivo, tak 
zbyl čas i na dopolední týmáčky. 
 

Dopolední týmáček 
 
Pátek večer, 6 párů 
1. Horňáková – Šikra 62,50% 
2. Tomčíková – Fořt 54,50% 
3. Nešev – Neševová 50,50% 
4. Vondráčková – Wirthová 48,50% 

5. Damsová – Kordinová 43,40% 
6. Poláčková – Přerovský 41,40% 
 

 
 
Sobota večer, 6 párů 
1. Neševová – Fořt 58,00% 
2. Vondráčková – Tomčíková 54,00% 
3. Damsová – Kordinová 53,00% 
4. Bihelerová – Wirthová 50,00% 
5. Horňáková – Šikra 44,00% 
6. Poláčková – Zieleniec 41,00% 

 
Sobotní vítězka Olinka u snídaně 

 
Snídat se dalo na terase s krásným výhle-
dem. Pokud by někoho naše restaurace omr-
zela, mohl využít restauraci v kterémkoliv 
jiném hotelu v resortu. 
Každý den odpoledne od 17 hodin měl To-
máš své populární bridžovou lekce na různá 
témata z licitace i sehrávky, jako to mívá na 
všech zahraničních dovolených. 
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V hotelu je nový aquapark s tobogány, 
udělali jsme výpravu i s foťáky, abychom 
zdokumentovali ty nejodvážnější účastnice 
zájezdu. A ty si to opravdu užívaly.  
 

 
 

Neděle večer, 6 párů 
1. Neševová – Nešev 66,00% 
2. Damsová – Kordinová 59,00% 
3. Fořt – Zieleniec 57,00% 
4. Tomčíková – Wirthová 52,00% 
5. Vondráčková – Havlínová 34,00% 
6. Poláčková – Přerovský 32,00% 
 

 
Výlet do Sozopolu 

Pondělí večer - 7 párů, 24 rozdání 
1. Damsová – Kordinová 61,25% 
1. Tomčíková – Fořt 61,25% 
3. Horňáková – Šikra 52,50% 
4. Neševová – Nešev 50,00% 
5. Havlínová – Vondráčková 47,92% 
6. Bihelerová – Wirthová 40,00% 
7. Poláčková – Přerovský 37,50% 
 

 
Hrací místnost s výhledem do zahrady a na 

moře 
Úterý večer, 6 párů 
1. Tomčíková – Fořt 81,00% 
2. Damsová – Kordinová 57,00% 
3. Zieleniec – Zieleniec 49,00% 
4. Vondráčková – Wirthová 47,00% 
5. Neševová – Poláčková 37,00% 
6. Havlínová – Vocelová 29,00% 
 

 
V resortu bylo také minigolfové hřiště, cvi-
čil se aquaaerobic, zumba, hrál se plážový 
volejbal a další aktivity.  


