
AVANGARDA   – aksamitny rozwód      ERMITAŻ   – godny następca

Po (być może) zbyt krótkim okresie narzeczeństwa nastąpił aksamitny rozwód AVANGARDy
z MZBS-sem. Miesiąc miodowy był bardzo udany z punktu widzenia brydżystów, ale najwyraźniej
oblubienica pożądała bardziej intensywnej konsumpcji związku, czego nie mógł zapewnić, nieco
już  posunięty  w  latach  MZBS  :).  Godny  konkurent  –  Ruch  Turystyczny  zawładnął  sercem
AVANGARDy, trudno jest mierzyć się z młodzikiem.

Jest nadzieja, że po okresie letnich uniesień, Avangarda znów spojrzy łaskawym okiem na
MZBS i powrócimy z kuchni na salony. Oczywiście chodzi tylko o powrót w środy.

  ERMITAŻ
Poniedziałki bezterminowo rozgrywamy od 22 maja 2017 roku w Restauracji  ERMITAŻ

przy Lubicz 15,  tuż za (lub przed – zależy skąd idziemy) zabytkowym wiaduktem kolejowym.
Lokalizacja  bardzo  dobra,  łatwe  dojście  od  Dworca  Głównego  i  od  skrzyżowania  Lubicz
z Rakowiecką (mapka niżej).

Co ważne dla wszystkich (w szczególności dla naszego nerwowego sędziego) miejsc dla
chętnych nie zabraknie nigdy. W pełnej gotowości na graczy czeka około 40 stołów – starczy dla
każdego!!

Parking bezpłatny jest niestety tylko dla 6-7 samochodów, plus kilka miejsc za strefą, która
kończy się przy restauracji. Zalecany dojazd tramwajem. 

Przypominam o absolutnym zakazie  konsumpcji  własnych wiktuałów lub  napoi.  Turniej
odbywa się w lokalu gastronomicznym, a nie na łące – to chyba oczywiste. Dla brydżystów lokal
przygotował promocyjne ceny. I jeszcze apel o obniżenie poziomu głośności dyskusji w trudnych
momentach brydżowych. Apel kierujemy w szczególności do graczy z WK18 i wyższym, gdyż
z długoletnich obserwacji wynika, że ta grupa przewodzi, o dwie stawki, w stawce „hałaśników”.

Teraz sprawa ważna i zalecenie do wszystkich. Nasz  etatowy, kompetentny, dobrotliwy,
często  uśmiechnięty,  z  poczuciem  humoru,  eksportowy,  obdarzony  donośnym  barytonem,
budzący szacunek, utytułowany, przystojny?! - (chyba nic nie zapomniałem? :)) sędzia Zbyszek
Sagan jest słabo odporny na zmiany. A zmiana lokalu to poważna zmiana. Każde drobne potknięcie
organizacyjne wpędza Go w „uogólnioną nerwicę nadmiarową” (redundat generativus anxietas)
i wtedy poważnym ryzykiem jest Mu wejść w drogę, czego doświadczyliśmy ostatnio. Zaleca się
powstrzymać  od  wszelkich  fauli,  fałszywych  renonsów,  kłótni  towarzyskich  itp.,  które  by
powodowały konieczność interwencji sędziowskich. Odłóżcie to na kolejny poniedziałek :).
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