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První turnaj série Palác vína.cz vyhrál Baddicts 

 

V sobotu 13.4.2013 se ve sportovním centru v Nových Butovicích uskutečnil první 

turnaj série Palác vína.cz, kterého se zúčastnilo 17 smíšených párů. Historicky 

první vítězství série si odnesl tým Baddicts ve složení Jana Tatýrková a Mark Finer. 

Seriál se skládá ze 4. zvlášť bodovaných turnajů, jejichž výsledky jsou započítávány 

do celkového pořadí.  

Baddicts nastoupil ve finále proti týmu Replay ve složení Martin Sotona s Katkou Urbancovou. Soupeři, kteří 

se vzájemně dobře znají, si nedarovali ani míček zadarmo. Tomu odpovídal i herní čas finále v délce 50 

minut. O třetí místo bojoval Frak Team (Ivana Lurie, Hanuš Brychta) a Hurtíci (Adéla a Matouš Hurtíkovi). 

Úspěšnější nakonec byli Hurtíci, kteří si odnesli trofeje a ceny za třetí místo. Kompletní výsledková listina 

zde: http://www.palacvina.cz/prubezne-poradi. Po turnaji následovala řízená degustace francouzských a 

chilských vín. 

„Z vítězství máme velkou radost! Ještě den před turnajem to vypadalo, že nebudeme moci vůbec nastoupit. 

Ale nakonec jsme se domluvili, že to zkusíme a případně nedohrajeme. A já se těšila, že když nebudu muset 

hrát, tak si aspoň dám víno, což mi moc nevyšlo,“ okomentovala Jana Tatýrková. 

Mimo hlavního partnera, společnosti Locaste, provozovatele internetového obchodu Palác vína.cz, je třeba 

poděkovat i dalším partnerům, a to společnosti Reda a nakladatelství Portál za příjemné ceny a dárky pro 

všechny účastníky. 

Celkoví vítězové série obdrží dva vouchery (vždy pro dvě osoby) na zážitkovou degustaci vín 

vhodně spojenou s degustačním menu v celkové hodnotě 3200 Kč. Pro vítězný pár je připraveno i 

NEBBIOLO D´ALBA D.O.C. MAGNUM 5 litrů v celkové hodnotě 2990 Kč. Druhý a 

třetí pár bude také odměněn.  

Další turnaj série se uskuteční 8.6.2013   

Do turnaje se lze přihlásit prostřednictvím e-mailu: turnaj@poempr.cz. Přihláška musí 

obsahovat název týmu, jména obou hráčů, e-mailový a telefonický kontakt. 

Turnaj je určen pro neregistrované hráče! 
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