ERMITAŻ – poniedziałki i środy w jednym miejscu
Tym razem jednak mieliśmy dużo szczęścia. Praktycznie bez żadnej przerwy technicznej,
Restauracja „ERMITAŻ” przy ulicy Lubicz 15, przyjmie brydżystów w poniedziałki i środy
co najmniej do końca roku 2017, z dwoma drobnymi wyjątkami.
Te drobne wyjątki to 14 czerwca i 14 sierpnia, które, mam nadzieję, nasz operatywny
i nienerwowy sędzia (to Jego słowa :)) zabezpieczy.
Już wiadomo gdzie odbędzie się turniej 14 CZERWCA (środa) – w urokliwych salach
Browaru Lubicz dwa kroki od Ermitażu - róg ul. Strzeleckiej i Lubicz.
Z Avangardą rozstaliśmy się bezkonfliktowo, z wzajemnym zrozumieniem niesprzyjających
okoliczności i drogę mamy otwartą w razie nagłych, nietypowych potrzeb lokalowych. Mimo
nieznacznych nieporozumień (w jakim związku ich nie ma?), kilka miesięcy graliśmy w dobrych
warunkach i to jest ważne.
Po drobnych inwestycjach w oświetlenie, ERMITAŻ którego lokalizacja jest równie
znakomita jak poprzedniczki, prezentuje się wyśmienicie. Miejsca do grania bądź ile, czy przyjdzie
40 czy 60 par – każdy zagra. Nikt nie odejdzie z kwitkiem. No i nasz Sędzia będzie uśmiechnięty,
a przecież to wszystkim leży na sercu.
Właścicielka P. Anna Strzebońska, historycznie rzecz biorąc. miała już kontakt z brydżem.
W latach 90-tych szefowała w kawiarni Feniks, gdzie śp. Jasiu Blajda urządzał turnieje niedzielne.
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ten związek okaże się bardziej trwały. Prognozy są niezłe,
wzajemna sympatia i zrozumienie dla potrzeb bardzo obiecujące.
Co do miejsc parkingowych (bezpłatnych) chcę powtórzyć: za bramą zmieści się
ok. 10 samochodów, byle ciasno parkować. Konieczne jest używanie wyobraźni i dostrzeganie
potrzeb innych kierowców. Kilka aut może stać za znakiem P bo tam się kończy strefa. Ci co mają
identyfikatory bez kłopotu staną przy ulicy, miejsce na ogół jest.
Tadek Biernat
PS Popieram płomienny apel Zbyszka Sagana wygłoszony na ostatnim turnieju o nie traktowanie
turniejów jako niedzielnego grilla w parku, gdzie można przynosić własne zaopatrzenie z pobliskiej
Biedronki. Myślę, że nie ma potrzeby rozwijać dalej tematu. Komisja Dyscyplinarna czuwa.
Ponownie zamieszczam mapkę, dla tych co pierwszy raz będą jechać.

