
Czechs vs. Germans 
 
V rámci přípravy na týmové mistrovství Evropy, které se uskuteční v průběhu 
letošních letních prázdnin, zorganizoval náš bridžový kapitán Michal Kopecký za 
spolupráce Johna a Ine Gielkens, německého trenéra Hartmuta Kondocha 
a bridžového experta Vládi Macháta vzájemný česko - německý zápas juniorské 
a dorostenecké reprezentace. 
 
Akce probíhala během prodlouženého víkendu 3. - 5. května nedaleko německých 
hranic v Lauensteinu. Ine s Johnem opět ukázali svou pohostinnost a poskytli 
ubytování českým bridžistům, pro německé hráče byl nocleh zajištěn v nedalekém 
penzionu, jehož prostory posloužily také jako hrací místnost. Je třeba vyzdvihnout 
příjemné prostředí včetně okolní přírody a možnost prohlídky přilehlého Wild Parku 
s nesčetnými druhy zvířat, která obohatila víkendový program. 
 
Z České Republiky se k německým hranicím vypravila dvě družstva. Dorostenecký 
čtyřčlenný tým ve složení Jakub Vojtík - Lukáš Kolek, Michael Botur - Lucie 
Kohutová a zkušený a ambiciózní šestičlenný juniorský tým, za který hrají František 
Králík - Patrik Bouřa, Honza Králík - Kamil Žylka, Martin Scháňka - Lukáš Barnet. 
Již zmiňovaný Vláďa Machát zastal pozici rozhodčího a postaral se o kladný průběh 
turnaje včetně připravených rozdání. 
 
Jakmile česká výprava dorazila z Prahy do Lauensteinu, nezahálela a pustila se do 
příprav v hrací místnosti. Jako osazenstvo pořadatelského postu jsme museli zajistit 
našim německým přátelům pohodlí a občerstvení, v neposlední řadě také připravit stoly 
a vyřídit mnoho dalších organizačních záležitostí. Po příjezdu Němců a krátkém 
uvítacím proslovu jsme se ještě téhož večera pustili do odehrání prvních zápasů. 
 
V průběhu turnaje si každé ze 4 družstev (čeští junioři a dorostenci, němečtí junioři 
a dorostenci) zahrálo proti zbývajícím 3 týmům. Zde se projevily zkušenosti, během 
pátečních a sobotních matchů si lépe vedli junioři, kteří poté sehráli vzájemné 
vícezápasové finále. O celkové 3. místo pak bojovali čeští a němečtí dorostenci. Kvůli 
vyrovnaným průběžným výsledkům nebylo možné do posledního kola určit celkové 
pořadí tohoto víkendového klání. Nakonec se však radovali němečtí junioři, kteří se 
stali nejlepšími hráči víkendu a obdrželi za to také pěkné věcné ceny. Na druhou 
stranu v malém finále si lépe vedli čeští reprezentanti, v posledním zápase totiž 
s přehledem zdodali své německé oponenty. 
 
Díky průběžnému butlerovému hodnocení měly jednotlivé páry přehled o svých 
výsledcích. Je třeba pochválit také výborný nápad s organizací týmového turnaje 
Pattonu, během kterého jsme měli příležitost nalosovat si do týmu zástupce německé 
reprezentace a společně si zahrát. 
 
Po oficiálním ukončení celé víkendové soutěže, vyhlášení vítězů a předání cen nás 
čekal již jen chutný oběd, skupinové foto a cesta k domovu. Uskutečnit tuto akci byl 
zajisté výborný nápad, snad česká reprezentace zaznamená určitý posun, co se týče 
partnerských dohod a výkonů. Čas strávený společně s Němci přinesl spoustu zábavy 
a kvalitní bridž, velký dík tudíž patří všem, kteří svým dílem přispěli k organizaci a zajistili 
nám další příjemné bridžové zážitky. 
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