
Kemp aneb Konečně jsme si zahrály 
 
Pondělí 3.7.06 
Během dopoledne a odpoledne probíhala registrace účastníků kempu, a tak jsme měly plné 
ruce práce. V 18:00 začal zahajující ceremoniál, po němž následovala večeře a první kempový 
turnaj, individuál. Zúčastnilo se ho 168 hráčů a systém, markování i výnosy byly předem 
určené. Dopadlo to jako téměř vždycky, já jsem litovala vlastních chyb, Katka měla smůlu a 
hru jí kazili její partneři(mimo jedné krabice☺). Já jsem se umístila 52. s 53,53 %, Katka 138. 
se 44,21 %. Večer jsme hrály ping-pong až do rána se stejnými nadšenci, jako jsme my 
samy☺.  
 
Úterý 
Po obědě se konala první lekce, které jsme se však nezúčastnily, protože jsme musely 
pracovat. Odpoledne proběhl první párový turnaj. Přihlásil se lichý počet hráčů, takže jsem si 
zahrála i já, Katka mezitím pomáhala organizačnímu týmu. Hrála jsem s Řekem 
Athanasiosem Darkadakisem, celkem jsme si rozuměli, ale ke konci jsem dělala spoustu 
chyb�. Skončili jsme 53. z 80 párů s 46,49 %.  
Druhého párového turnaje, který probíhal po večeři se zúčastnila i Katka. Já jsem hrála 
s Francouzem Aymericem Lebatteuxem (který si se mnou nadšeně zahrál Polský tref☺), 
Katka hrála taky s Francouzem, Simonem Poulatem. Já s Aymericem jsme skončili 40. se 
49,22 %, Katka se Simonem 43. s 46,97 %, ze 70 párů. S Aymericem jsme se spřátelili, 
dokonce jsme objevili společnou přítelkyni (Helenku Novotnou), se kterou  hraje často na 
BBO☺. Spolu s ním a dvěma Francouzi, Oscarem a s Arthurem Cohenovými jsem si v noci 
zahrála neoficiální týmy (jeden zápas jsme prohráli těsně 16:14, druhý vyhráli 23:7☺) Katka 
mezitím hrála ping-pong. 
 
Středa 
Ve středu jsme si přivstaly, protože se měl konat ping-pongový turnaj dvojic, na který jsme se 
přihlásily. Nakonec se jen nalosovaly dvojice, které proti sobě nastoupí, a jednotlivé zápasy se 
odehrávaly během volných chvil po celý kemp. 
Lekci jsme opět nestihly kvůli práci, ale ve 14:30 jsme odehrály Speedball teams. Team 35 ve 
složení já-Arthur Cohen, Matt Stahlman-Lukas Sidor vůbec nestíhal super rychlé tempo a 
skončil předposlední, team Pass, kde hráli Artur Kuprijanas-Katka, Monica Baronaite-Robert 
Lukotka, skončil 28. z celkově 39 družstev. Katce se výjimečně dařilo, povedla se jí 
vynikající sehrávka 6 NT ve druhé hře, kde na rozdíl od druhé linky (která uhrála 6 NT -1) 
splnila závazek =☺. Po večeři se hrál opět „párák“, já s Řekem Arisem Anastasatosem jsme 
skončili 25. s 51,92 % (nějak jsem měla úplný výpadek na BT závazky, ani jeden ze čtyř jsem 
neuhrála, přestože jsem mohla splnit všechny�, naštěstí jsme to vyrovnali úžasnou obranou), 
Katce s místním Robertem Lukotkou se nedařilo, skončili 61. s 38,21 % z 66 párů. 
Pak jsme odehrály první zápas ping-pongového turnaje proti nějaké maďarské dvojici, 
vyhrály jsme asi 21:13 a 23:21, takže jsme postoupily do dalšího kola. 
 
Čtvrtek  
Ve čtvrtek jsme se rozdělili na tři skupiny a vyrazili na výlet. První skupina v čele s Radúzem 
si vyzkoušela vodní lyžování na nedalekém rybníku, já se Slovenkou Mirkou Kemenovou 
jsme vedly druhou skupinu, která sjížděla vodu na řece Váh a Katka s paní Kostkovou 
provedly třetí skupinu po hradu Červený kámen a nějaké jeskyni.  
Prohlídka jeskyně i hradu byla nádherná.(Píše Katka) Jediný problém na hradě byl 
s průvodkyní, která bohužel neuměla anglicky, a tak jsme jednoho Angličana museli požádat 
o předčítání anglického průvodce hradem. V jeskyni jsme pro změnu zjistili, že nám dva 



Američani chybí. Těm se nechtělo absolvovat dvacetiminutové stoupání k jeskyni, a tak si 
dole ve městě zašli na kafe a zapomněli nás o tom informovat. ☺ 
Sjíždění vody bylo taky skvělé, přestože jsme místo očekávaných raftů dostali dřevěné 
pramice, přičemž v polovině těchto loděk byla díra, takže když přišly peřeje, většina z nás se  
jednoduše potopila☺. Pak bylo velmi těžké dostat všech 5 lidí zpátky do loďky, navíc zde byl 
velmi silný proud, který nám jednou dokonce odnesl pádlo, naštěstí ne někoho z posádky, i 
když k tomu taky nebylo daleko…. ☺ Mimo peřeje, které přišly jen dvakrát, byla voda zcela 
klidná a plavbu nádhernou krajinou jsme si krátili vzájemným soutěžením. Nakonec jsme po 
asi čtyřhodinové plavbě dorazili všichni bez újmy na zdraví do cíle, kde jsme dostali oběd. 
Naplněni novými zážitky a dojmy a pořádně zmáčení jsme pak všichni při zpáteční cestě 
autobusem usnuli...☺ 
Přijeli jsme akorát na večeři, kde jsme si sdělili zážitky s účastníky ostatních výletů. Pak se 
hrál 4. párový turnaj, ve kterém jsem hrála s Robertem Lukotkou tentokrát já, a ten opět 
neskončil příliš dobře. Robert měl špatný den a dělal vysloveně začátečnické chyby. 50. místo 
a 47,86 % naší hře jen odpovídalo, Katka si zase příliš neporozuměla s Řekyní Eleni 
Vatsolaki, a tak skončily 65. s 41,31 % ze 78 párů. 
 
Pátek 
V pátek jsme opět spaly až do oběda. Po obědě následovala další lekce, která se týkala 
markování. Učili jsme se, v jakých situacích markujeme Lavinthala a jak rozlišit, kdy je 
potřeba markovat kvalitu a kdy kvantitu. 
Odpolední pauzu, kdy se hrály týmové sporty, tedy beach volejbal, fotbal, basketbal, aj., jsme 
využily k prohlídce města a ping-pongu. 
Po večeři se hrála první část družstev, po které se Psychokwak-já, A.Lebatteux, D.Israeli a 
D.Ancelin- umístil 18., Team 17-Katka, V.Nab, M. Peterson, V.Broersen prozatím skončil na 
33. příčce. 
 
 
Sobota 
V sobotu se konal výlet do Bratislavy, který jsme málem propásly, protože Katka vypnula 
budík a spala dál, takže nás vzbudil až telefonát od jednoho z hlavních organizátorů Radúze, 
že plánovaný odjezd byl již před čtvrthodinou ☺. Nakonec na nás počkali, takže jsme se přece 
jen zúčastnily☺. 
V Bratislavě jsme dostaly balíčky s jídlem a sedmi!hodinový rozchod, což mi přišlo moc, 
vzhledem k tomu, že Bratislava není příliš velká…No, prošli jsme ji asi třikrát, navštívily 
všechny památky, prohlédly si pár obchodů,………….a došly k závěru, že to je sice pěkné 
město, ale na Prahu prostě nemá☺. 
Po večeři se hrála druhá část družstev. Díky mému partnerovi Aymericovi, který si dražil, co 
chtěl, aniž by se nějak řídil počtem bodů nebo rozlohou (např. na prvním místě se 7 body a 
dublem srdcovým zahájil 1 srdce) a vytlačil soupeře do často úplně nesmyslného závazku, 
který jsme jim pak okontrovali, jsme porazili jeden tým 25:0 a štěstí se na nás konečně začalo 
usmívat☺. Nakonec jsme skončili 14., pořadí bylo ale velmi těsné, rozhodovaly impy a na 5. 
místo jsme ztráceli jen 4 VP�. Katčin tým skončil 35. z 39 družstev.  
Po turnaji jsme odehráli ještě ping-pongový zápas proti Aymericovi (Francie) s Nabilem 
(Austrálie), od začátku jsme neměly šanci, a tak jsme po dvou jasných prohrách z turnaje 
vypadly�. 
 
Neděle 
V neděli jsme se opět vyspaly až do oběda, po kterém jsem zamířila na další lekci. Tentokrát 
jsme procvičovali markování v praxi na již namíchaných rozdáních. Po lekci se konal 



„Treasure Hunt“, neboli hledání pokladu. Katka se nezúčastnila, protože zaspala, já jsem byla 
v týmu F. Po splnění prvního úkolu jsme v týmu zůstali jen tři (původně nás bylo šest) a i přes 
velkou snahu jsme nakonec skončili poslední (ne úplně poslední…dva týmy hledání 
nedokončily☺) 
Po svačině se hrál poslední „párák“. Já jsem hrála s Američanem Kevinem Dwyerem, Katka s 
Davidem Synnottem z Irska. Myslím, že po prvních 12 krabicích jsme mohli mít okolo 70 %!, 
měli jsme především hodně štěstí a úžasnou obranu☺. Pak jsme si každý okontrovali jednu 
krabici, obě soupeři uhráli, což byly pro nás dvě nuly…� Pak už jsme hráli celkem průměrně, 
ale výsledky byly spíš horší než lepší. Celkově jsme se umístili na úžasném 9. místě s 57,38 
% (škoda těch kontrovaných závazků)!!! ☺, Katka s Davidem 53. se 41,20 % z 58 párů. 
Po turnaji jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla na Barbecue dinner, druhá sledovala 
finále fotbalového MS zápas Itálie-Francie.  
Po Barbecue dinner se ještě odehrálo finále v ping-pongu. Arthur a Oscar Cohenovi (Francie) 
s přehledem porazili všechny dvojice a stali se tak vítězi celého pingpongového turnaje. 
 
Pondělí 
V pondělí jsme opět spali až do oběda a pak se šli projít do města. Odpoledne jsme si zahrály 
crazy tournament, já se Slovákem Martinem Hrinakem, Katka také se Slovákem, Stanislavem 
Miklikem. Ke každé krabici se vztahovaly jiná pravidla (viz Daily bulletin z úterý 11.7 06) a 
každý pár měl k dispozici 2 kartičky +1 zdvih, dvakrát -1 zdvih a dvakrát jste mohli 
v libovolné chvíli zastavit dražbu. Každá karta mohla být samozřejmě použita jen jednou. 
Bylo to opravdu crazy☺. (Např. byla jsem dummy, můj partner sehrával 3 NT. Jeden 
z obránců mi po přečtení zadaného úkolu řekl, že mám krásné oči (k mému pobavení☺). Ke 
smůle mého partnera jsem se usmála, což pro nás znamenalo z konečného závazku o dva 
zdvihy méně. Kdybych poděkovala, byl by to jeden zdvih navíc. Naštěstí můj partner díky 
spolupráci soupeřů závazek uhrál, čímž jsme získali skoro top. Podle výsledků to vypadalo, že 
nepoděkoval skoro nikdo☺) Nakonec jsme já s M.Hrinakem skončili 15. s 52,17 % na EW a 
Katka se S. Miklikem 24. se 45,89 % na NS z 33 párů na každé lince. 
Pak proběhl závěrečný ceremoniál, po němž následovala slavnostní večeře. Večer se konala 
Talent Show, na níž navazovala Karaoke Show a nakonec se až do rána tančilo na diskotéce 
(někteří hráli ping-pong☺).  
 
Úterý 
Po dvou hodinách spánku jsme měly ve 4 hodiny ráno nástup na recepci, abychom 
zkontrolovaly, jestli na pokojích po odchodu hráčů něco nechybí, aby mohli vzniklou 
případnou škodu zaplatit. Mezi jednotlivými odjezdy byly pauzy, takže jsme si vždy zašly tak 
na hodinu dvě lehnout, než jsme pokračovaly v práci. Jednu výpravy jsme o hodinu zaspaly 
(jinak bychom to nebyly my☺) a pokoje jim zkontrolovaly až po jejich odjezdu☺. Odpoledne 
jsme ještě zašly s Pavlem Mokráňem a Radúzem na oběd, po rozloučení nás odvezl Pavel 
Mokráň na nádraží a my se rozjely domů…. 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Mistrovství světa i kemp jsme si užily a velice se nám tu líbilo. Děkujeme proto především 
Pavlu Mokráňovi (ale i ostatním organizátorům, našim slovenským přátelům a paní Kostkové, 
která nám často pomáhala) za to, co jsme zde mohly prožít a naučit se.  
 
 
 
Magda Tichá 


