
ĎABELSKÝ FINIŠ na mistrovství Evropy 
aneb jak je důležité se do poslední chvíle nevzdávat 

 
14. - 17. července 2010 se v chorvatském městě Opatija konalo juniorské párové mistrovství 
Evropy. Českou republiku přijel reprezentovat krásný počet hráčů – celkem 14, přičemž pro 
4 z nich se jednalo o první mistrovství tohoto rozsahu a významu. Největšího zastoupení se 
České republice dostalo v dívčí kategorii, kde se zúčastnily hned 4 páry, a to A. Černá-
P. Hoderová, M. Dudková-K. Vlachová, S. Heroutová-K.Schulzová a M.-K. Tiché. V této 
kategorii však letos také soutěžilo rekordně málo párů, pouhých 22. Juniorské kategorie se 
zúčastnili O. Bahník-L. Barnet a mezi dorostenci bojovali P. Bouřa-F. Králík a O. Galik-
A. Janas. 
 
Zahajovací ceremoniál proběhl tak jako obvykle, přestože byl tentokrát obohacen specifickým 
projevem Yvese Aubryho ve francouzské angličtině a ráno dalšího dne už se začínalo hrát. 
Trošku nepříjemným překvápkem bylo dozvědět se až na místě, že se začíná o půlhodiny dřív, 
tedy v 10:00 místo v 10:30. Naštěstí jsme ale s Katkou a Richiem, který se rozhodl nás 
doprovázet a stal se našim velkým rádcem a trenérem, náhodou dorazili s půlhodinovou 
rezervou, a tak se nic nestalo (za pozdní příchod by následovaly přísné penalizace). 
Po prvním zahřívacím kole se konalo velké překvapení v dívčí kategorii, neboť z prvních čtyř 
míst Češky obsadily hned tři příčky!! Dorostenci se zpočátku raději přidrželi při zemi, a co se 
týče jediného českého juniorského páru, výsledek 45% bylo určitě zklamáním, neboť jim 
víceméně zhatil cestu k postupu do semifinále A. I když totiž kvalifikační den zakončili na 
50%, postup jim těsně utekl. B-semifinálový osud potkal i oba dorostenecké páry. Dívky se 
však ani v druhé půlce dne nenechaly ničím zaskočit, a tak nejenže úspěšnost postupu českých 
dívek do semifinále A byla stoprocentní, ale udržely si ve stejném složení i nadále krásné tři 
příčky z prvních čtyř, přestože pořadí se promíchalo. Jedinou nevýhodou druhého kole byly 
komplikace podobné těm v prvním kole, v různých zdrojích byly totiž uvedené jiné informace 
týkající se času, kdy se začíná hrát, takže jsme nakonec asi hodinku čekaly u hrací místnosti, 
abychom náhodou něco nepropásly.  
 
Druhého dne při semifinále se vloudilo do vzduchu napětí. Systém byl totiž zrádný tím, že 
nikdo neměl nic jisté…. tři poslední páry z A semifinále dívek a dorostenců totiž spadly do 
skupiny B, čímž přišly o šanci bojovat o hlavní medaile, a byly nahrazeny nejlepšími třemi 
páry ze semifinále B (v juniorské kategorii se jednalo o 5 párů). A přesně toto nebezpečí se 
objevilo přede mnou a Katkou po prvním kole. Spolu s námi klesly i Pavla s Aničkou, naopak 
takřka do čela pelotonu se poprvé dostaly Kajka s Markétou před Soňu s Týnou, které si 
stabilními výsledky udržovaly svou pozici vysoko v žebříčku. Juniorům se stejně jako 
předchozího dne první kolo příliš nepovedlo, zato dorostenci zabojovali a vyhoupli se na 7. 
a  9. příčku. 
Pro obědovou pauzu jsme s Katkou a Richiem zvolili chladící taktiku a skočili jsme do moře. 
A vyplatilo se. Vynikajícím výsledkem z druhého kola jsme se dostaly ze sestupové pozice až 
na první místo! Spolu s námi se v postupové skupině na 4. mistě udržely Kajka s Markétou, 
Černý Petr pak bohužel zbyl hned na dva české dívčí páry, a to na Soňu s Týnou a Pavlu s 
Aničkou, největší české favoritky na medaili. Ondra a Bárny v juniorské kategorii dosáhli 
pěkného výsledku 51,29%, který je ale na postupové finálové příčky nevynesl, narozdíl od 
Franty a Patrika, kteří chytili poslední postupovou příležitost za pačesy a v dorostenecké 
kategorii se dostali výborným finišem na 54,24%, což jim stačilo na třetí postupovou pozici!! 
Druhému českému dorosteneckému páru pak chyběl kousíček do magické hranice 50%. Po 
horkém hracím dni jsme se si opět zašli zařádit do moře, kde se mi díky mé přirozené 
šikovnosti podařilo zranit obě nohy, a tak noc nebyla nejpříjemnější. Asi každý účastník 



mistrovství šel tohoto večera spát se silnými emocemi, někteří možná se smutkem a rezignaci, 
většina ale s napjatým očekáváním, co přinese zítřek. 
 
Sobota nás ničím nepřekvapila, neboť jsme se opět probudili do sice krásného a slunečného, 
přesto ale parného dne. Kvůli zjištění, že se mi při včerejším řádění v moři dostalo do nohy i 
několik bodlin z ježka, jsem se musela hned po ránu podrobit vcelku bolestivé “operaci” 
(Richieho radikální návrh na amputaci nohy neprošel, ke schválení chyběl jeden hlas – ten 
můj). I přes mé zranění jsme se s Katkou a Richiem rozhodli zopakovat výborně fungující 
chladící taktiku z předešlého dne, a tak jsme ještě před začátkem hry skočili do moře. Pro mě 
trochu bolestivá, ale jinak velmi osvěžující koupel nás zbavila stresu a přinesla dobrou náladu. 
Organizátoři se toho dne rozhodli přichystat pro účastníky další past, a tak prostřídali hrací 
místnosti a finále A dívek i dorostenců se hrálo společně v původní dorostenecké místnosti. I 
přes tuto nástrahu jsme se úspěšně přenesli a hra mohla začít.  
 
Po několika rozdáních přišly první průběžné výsledky. S pocitem, že s dosavadní dobrou a 
vyváženou hrou musíme mít mezi 55-60%, tak jak to fungovalo v předchozích kolech, jsme 
se s Katkou zvědavě vrhly na výsledky. Jaké překvapení vidět jen necelých 40% a obrovský 
pád v žebříčku!! Ujištěné “trenérem” Richiem, že hrajeme dobře a že se to musí brzy projevit, 
jsme tedy, nevzdávaje se, pokračovaly v klidné hře. Dopolední finální kolo jsme nakonec 
zakončily na 6. mistě s 51,75% a se slušným téměř pětiprocentním náskokem na sedmou 
Kajku s Markétou (46,90%). Jediný český dorostenecký pár ve finále A Franta- Patrik se po 
prvním kole držel na 17. místě se 47,24% . Ve skupině B bojovalo celých 73 párů ! ze všech 
tří kategorií a v něm se společně drželi ve předu druhé poloviny závodního pole Adam s 
Ondrou (46,20%) a Soňa s Týnou (47,16%), zatímco Ondra s Bárnym se vyšvihli na 24. 
příčku s 53,48% a Pavla s Aničkou se dokonce draly na medailové pozice ze čvrtého místa s 
62,70%. 
 
Po obědě přišlo závěrečné finálové kolo a bojovnost, napětí, ale i únava hráčů se zvýšila. 
Poslední bod platil především pro mě. Snad díky náročným bridžovým prázdninám, snad díky 
nevyspání z poslední noci na mě padla obrovská únava a ospalost. Abych se proto alespoň 
částečně udržela v bdělém stavu, musela jsem chodit při každé Katčiné sehrávce osvěžit se 
studenou vodou. A hrálo se a hrálo se a hrálo se……až přišel poslední zápas. Napětí se 
dostalo na maximální hranici i díky velké tabuli, která po každé odehrané krabici informovala 
o aktuálním pořadí párů. Richie, jakožto náš trenér, který při nás stál během celého turnaje a 
asistoval i při naší přípravě na mistrovství, nám snad pro zvýšení motivace řekl, že pro 
medailovou pozici musíme získat z posledních tří krabic V PRŮMĚRU (Dane ☺) 80%, což 
se v naších očích rovnalo zázraku, takže jsme se začaly pomalu smiřovat s tím, že tentokrát to 
prostě nevyšlo. A tento pocit ještě silně umocnilo odehrání první krabice, ve které jsme kvůli 
nedorozumění v dražbě nevydražily ostřejší slem (který se však plní pouze z jedné strany 
kvůli nesedícímu impasu). 4 piky + 2 nám nicméně přineslo 75%, stejně jako vynikající 
obrana 3 NT a následkem toho pád soupeřek ve druhé krabici. A poslední krabice celého 
turnaje nám díky precizní obraně přinesla celých 100%!! Po započtení skóre z posledních 
3 krabic, proběhlo poslední promíchání jednotlivých párů, které nás vyneslo na 2. příčku 
s 54,04%!! Vítězství vybojovaly s takřka čtyřprocentním náskokem vítězky loňského 
týmového mistrovství Evropy v Rumunsku Polky Magdalena Holeksa a Izabela Weinhold 
(57,94%) a bronz získaly vícemistryně téhož loňského mistrovství Francouzky Puillet – 
Chaugny. Ve finále skupiny A se Kajka s Markétou umístily na 7. místě s 47,71% a Franta 
s Patrikem mezi dorostenci na 20. místě se 46, 59 %.  



Druhého českého úspěchu dosáhly Pavla s Aničkou, které dokázaly mezi 73 páry hrajícími v 
B finále vybojovat vítězství s 62,73%. Z ostatních českých párů v této skupině skončili 
nejlépe Bahník-Barnet s 54, 05%, Soňa s Týnou dosáhly 48,05% a Adam s Ondrou 44,03%.  
 
Na medailových pozicích se pak umístili v juniorské kategorii: vítězové Vroustis-Doxiadis 
(55,98%), kteří tím zároveň získali vůbec první juniorskou zlatou medaili v řecké bridžové 
historii, na druhém místě Bethers-Lorencs s 55, 73% a třetí Wasiak – Taczewska s 54,80%.  
V dorostenecké kategorii se dočkali zlaté medaile Švédi Gullberg – Karlsson (56,75%), 
stříbrné Nierzwicki – Kowalewski (54,67%) a bronzové Klukowski – Bielawski (54,44%).  
 
Závěrem bych chtěla poděkovat Katce a Richiemu za krásnou stříbrnou medaili, Katce za 
skvělý bridžový zážitek a její obdivuhodnou psychickou vyrovnanost a vydrž během celého 
turnaje, a Richiemu, protože nám hodně pomohl nejen při přípravě na mistrovství, ale 
především během celého turnaje a to jak svými radami, tak i obrovskou psychickou podporou.  
 
Do budoucna bych pak ráda popřála spoustu úspěchů na domácí i mezinárodní scéně všem 
českým dorostencům a juniorům, kteří na sobě tvrdě pracují, mají své sny a cíle a bojují o ně. 
Protože bez tréninku a tvrdé vůle to nejde. 
 
Magda Tichá 


