
Zimní juniorské soustředění 2008 
 
Letos se zimní juniorské soustředění konalo poprvé v Orlických horách , a tak vzhledem k 
nepříliš velké vzdálenosti od sjezdovek s sebou někteří předvídaví bridžisti vzali také lyže. 
Ačkoliv Katku a mě lyžování taky lákalo, vzhledem ke krásnému počasí a náročné cestě 
vlakem jsme je nevzaly a později toho také litovaly�.  
Cestu vlakem s Markétou a Helčou jsme si užily, střídavě jsme hrály bridž a fotily se☺. Po 
příjezdu do Nového Města nás vyzvedl autem Michal (který nás naštěstí předem upozornil, že 
až se budeme blížit k Novému Městu, tak máme volat na mobil, nikoliv z okna, takže jsme 
věděly co a jak☺). Na místo jsme dorazily kolem půl sedmé, přivítaly se s ostatními bridžisty 
a zasedly na večeři. Poté se hrál párák, který suverénně vyhráli Jelen s Frábou. Turnajem 
samozřejmě den nekončil a spousta z nás zůstala ve společenské místnosti až do brzkého rána.  
 
V neděli  jsme vyspávaly až do 11 hodin, kdy se podával oběd. Odpoledne se odehrály úvodní 
zápasy týmů a náš tým Serpentýna – Helča-Matěj a Katka-já zapsal prozatím samá vítězství. 
Po večeři následoval individuál, ve kterém všichni povinně hráli Standard a vzhledem 
k nesehranosti párů bývaly draženy často velice zajímavé závazky, zvlášť proto, že některé 
partie jako by byly namíchány pro Guláš☺. V průběhu turnaje byla připravena pro bridžisty 
snídaně, která však během nočních radovánek rychle zmizela. Vítězem se nakonec stal Matěj 
s 69,44% a sedmiprocentním náskokem na 2. místo, spolu s ním jsme na pomyslné bedně stáli 
i já s Kubou Wasilewskim, Katka s Markétou se dělily o osmé místo. I tuto noc stejně jako tu 
předchozí jsme strávili hraním hry Bang!, kterou jsme si velice oblíbili a hráli ji pak každou 
volnou chvíli až do konce kempu☺. 
 
V pondělí jsme si s Katkou přivstaly (tzn. budíček asi v 10 hodin☺) a spolu s Peťou a Hoem 
šly prozkoumat okolí. Po obědě se vrhla na Katku  Peťa s nůžkami, a tak jí toho na hlavě moc 
nezbylo☺ (Popravdě řečeno jí to pak moc slušelo, což jsme museli všichni uznat☺).Pak 
následoval Patton, který jsme hrály v docela improvizační sestavě Katka-Markéta a Helča-já . 
Největší konkurencí byl tým PP ve složení Pavla, Vašek, Honza N., Matěj a Ondra B., ale i ty 
se nám podařilo nakonec zdolat, a tak náš tým Soudružky zvítězil☺. Oběma našim párům se 
dařilo, nemůžu nezmínit partii, ve které jsme jako jediné dva páry na celém sále vydražily 7♣ 
já s Helčou a uherskohradišťačky Marťa s Peťkou….a jaká náhoda, zrovna jsme hrály proti 
sobě, a tak z toho ani jedno družstvo nic nemělo☺. Večer jsme to tedy všechny Soudružky 
pořádně oslavily a později ve velkém osazení zahráli městečko Palermo, které všechny velice 
bavilo, zvlášť poté, co byl zaveden i blázen☺.  
 
V úterý dopoledne jsme opět ve stejné sestavě vyběhli do obchodu koupit pohledy. Katka 
vymyslela básničku, během oběda jsme vysbíraly podpisy, a tak po obědě už mohly být 
odeslány našim havířovským trenérům. Frába si připravil přednášku o čtvrté barvě, které jsem 
se zúčastnila a velice se mi líbila. Poté se odehrály poslední zápasy základní části týmů, 
vyhrál tým Markéta, Honza N., Ondra B., Vašek, Pavla, Kajka a do semifinále si vybral tým 
z Uherského Hradiště, my jsme se umístily třetí(prohráli jsme jen jeden zápas a to s nováčky 
z Prahy Péťou a Frantou, které v týmu doplnil Jelen s Frábou, většina týmů však na nich 
získala nejméně 20 VP☺) a připadli na nás Peťa, Hoe, Klárka a Týna. Večer se hrál druhý 
párák a i přes spoustu chyb jsme ho s Katkou vyhrály. Po turnaji přijel Růža, kterému se 
dostalo bouřlivého přivítání (a to nejen od hráčů pokeru, kterým přivezl žetony☺). 
 
Ve středu ihned po obědě se začalo přátelskými týmy-Markéta, Honza N., Ondra B. a Jelen si 
totiž rozdělili do svých týmů všechny účastníky kempu a zápasy se poté odehrávaly ve 
volných chvílích. Následovala Jelenova přednáška o zhodnocování listu, která však byla 
určena spíše méně zkušeným bridžistům. Pak se odehrálo semifinále na 20 krabic, nervozita 



byla znát na obou týmech, a tak impy lítaly oběma směry, první půlku jsme víceméně 
remízovaly, druhá půlka už byla naštěstí bezchybná, a tak jsme zvítězili a postoupili do finále 
spolu s týmem Markéty. Na večeři dorazili ostravští bridžisté Adri a Martin, poté se hrál 
pyžamový párák, ve kterém zvítězili Ondra B.s Kubou, 2.-3. skončila Markéta se mnou a 
Marťa s Růžou. 
 
Ve čtvrtek přišlo napínavé finále týmů. V první půlce na rozdíl od Helči s Matějem soupeři 
nevydražili malý slem, já s Katkou jsme prozměnu žertovně vydražily 7♥ bez dámy trumfové 
(naštěstí přišel „bezpečný“ trumfový výnos, a tak nebylo třeba nic hádat☺), zatímco na 
druhém stole hráli normálních 6♥, čímž jsme si v poločase zajistily slušný náskok 20 impů. 
Druhá polovina se nesla již v méně hazardním duchu☺, ale výsledek byl podobný, a tak jsme 
celkem suverénně vyhráli. Na večeři přijela výprava z Havířova-Jarda, Adam, Ondra G. a 
Bertík. Pak se hrál impový párák, ve kterém se Bertík sehrával se svým pražským partnerem 
Kryštofem a ve kterém Adam s Ondrou G. vybojovali vítězství na lince EW.  
 
V pátek jsme si museli přivstat, neboť dorostenecké a juniorské MČR začínalo už v 10:00. 
Hrálo se na 7 stolech, po 2 partíích s každým párem. Po prvním kole se do čela dostali Matěj 
s Vaškem, 2. Honza s Ondrou B., 3. Kuba s Klárkou, my čtvrté před Markétou s Bárnym, 
ovšem rozdíly byly minimální, a tak jsme se s vervou pustili do druhého kola. Po druhém kole 
všechny čelní páry svorně tvrdily, že hrály hrozně, favorité Matěj s Vaškem ovšem první 
místo udrželi (a vyhráli tak MČR již potřetí!!), druhé jsme skončily já s Katkou před 
Markétou s Bárnym, čímž jsme všichni obhájili své umístění z loňského roku. Adam 
s Ondrou G. vyhráli společně s Adri a Peťou alespoň druhé kolo. 
Po skončení turnaje následovalo vyhlášení vítězů MČR (vyhodnocovala se zvlášť kategorie 
juniorů i dorostenců, ale jelikož první tři páry spadaly do obou kategorií, odvezli jsme si 
každý po dvou medailích a ti první i po dvou pohárech) a celého soustředění. Pohár pro 
highscorera jsem po Markétě, která jej vyhrála na letním soustředění, získala já, druhá 
skončila Katka, třetí Matěj a nejlepším dorostencem byl na 7. místě Vašek.  
 
V sobotu jsme si museli opět přivstat, neboť autobus jel z Deštné již v 9 hodin. Cesta z chaty 
Veba byla pořádně namrzlá a jelikož jsme museli jít pořád z kopce, pěkně jsme se všichni 
vyváleli ve sněhu (až na Matěje s Vláďou Machátem, kteří si nesli notebooky, a tak o tuto 
zábavu přišli☺.) Neoficiálním vítězem soutěže o nejvíce pádů se stala Katka, která byla na 
zemi takřka neustále (asi ještě doznívalo alkoholové opojení z probdělé noci ☺). Autobus nás 
zavezl do Hradce, odkud jsme jeli vlakem do Pardubic a po přestupu už přímo do Havířova. 
Soustředění se nám všem velice líbilo, a tak děkujeme všem organizátorům a již teď se těšíme  
na léto☺. 
 
Magda Tichá, vítěz highscorera 


