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Út 7. 7. - Cesta 

 Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Po 

týdnech a měsících příprav jsme se v úterý 

ráno 7. 7. 2009 vydali do Rumun. 

  Nejpočetnější část výpravy GIRLS 

CZECH TEAMu započala svou pouť 

v Havířově. V kupé vlaku na Brno jsme 

v sestavě Markéta, Magda, Katka, Soňa, Dan 

a Jarda odlaďovali novou cestovní hru, při níž 

se přesedá. Na fotkách můžete vidět, že kdo 

se dostane dolů, obvykle trpí, jako ostatně 

i v životě. 

 V Brně naše výprava nabobtnává, 

přibývají Vláďa a Anička. Dozvídáme se první 

neblahou zprávu. Kajka, poslední člen naší 

výpravy -  nikoliv významem - sice vyjela 

z Prahy včas, mašince se ale v matičce měst 

zalíbilo natolik, že se dvě hodiny odmítala 

odtud pohnout. Postupně se řešilo několik 

scénářů, jak se Kajka dostane do Vídně na 

letiště, nakonec ji tam dopravil otec z Brna 

autem. My ostatní jsme doputovali podle 

plánu autobusem Student Agency. 

 Také ve Vídni je souzeno Kajce čekat - 

opět dvě hodiny, tentokráte na letadlo. 

Škoda že jsme s ní museli čekat i my ostatní. 

Let už však proběhl v pohodě, pronikli jsme 

do dalšího časového pásma a o půl dvanácté 

místního času dosedl stroj nejmenované 

levné slovenské letecké společnosti na půdu 

bukurešťského letiště. 

 Neztratilo se žádné zavazadlo, nikdo 

nás neoloupil a dokonce ani organizátoři to 

i přes naše zpoždění nevzdali a nenechali nás 

napospas balkánskému velkoměstu. Trpělivý 

muž s cedulí BRIDGE nás vyzvednul, 

vytelefonoval nám autobus, v němž nás už 

nedočkavě očekávala i výprava norských 

děvčat. Švédky už byly fuč, ale dobře jim tak. 

 Za tři hodiny jsme se dokodrcali do 

Karpat a před čtvrtou ráno jsme ulehli na 

pokojích hotelu CARAIMAN ve městě Poiana 

do postelí. Toto město bude příštích několik 

dní zaslíbeno bridži. 



MEJ kategorie Girls, 2009, Poiana Brašov, Rumunsko 

 

 

 

St 8. 7. - Zahájení 

 Rána bývají krušná a v tomto se ráno 

8. 7. 2009 ničím nelišilo. Naše aklimatizace na 

místo, čas a jazyk mohla začít. Někteří 

členové výpravy vplouvali do nového 

prostředí hladce jako rození světáci, jiní 

s mírnými obtížemi, ale zvykáme si. Nejtěžší 

to asi bylo pro Dana. Vysvětlit personálu, že 

bezlepková dieta opravdu není 

vegetariánství, nebyl pro ostatní snadný úkol, 

zvláště při velmi omezené slovní zásobě 

anglických slovíček místní obsluhy. Snad Dan 

přežije následující dny ve zdraví, k čemuž mu 

dopomáhej bůh a zásoby dovezené z domu. 

 Na procházce městečkem jsme 

poznali, že Poiana Brašov rovná se především 

komplex hotelů, sloužících především zimní 

turistice. Máme čas na rozkoukání, což je 

příjemné. Postupně objevujeme i juniorskou 

výpravu. Richie už spal na Vláďově pokoji 

před naším příjezdem, Ine s Johnem se svým 

karavanem docestovali také před námi. Dnes 

před obědem po patnáctihodinové cestě 

“Červeným drakem” doráží do Poiany i čeští 

junioři. 

 Na poradě kapitánů se dozvídáme, že 

Češi budou v prvním kole hned na vugrafu. 

Jejich souboj s Polskem tak uvidí celý svět. 

Večer je zahajující ceremoniál. Za zvuku 

národní hymny jsou při něm na obrovské 

plátno pouštěny turistické prezentace 

jednotlivých zemí a pak je v předsálí bufetový 

mumraj. 

 Potom se ještě scházíme, abychom 

nominovali dvojice na tři zápasy úvodního 

dne. Hned na úvod budou hrát 

s favorizovanými Polkami Magda a Soňa 

společně s Kajkou a Markétou. Posledních 

pár rad, sklenička skotské, bojový pokřik 

“Dáme jim na prdel!!!” a s konvenčkami 

svých soupeřů se rozcházíme spát. Očekávání 

prvního hracího dne je veliké, všichni jsou 

rozechvělí a trochu nervózní, už abychom 

konečně hráli. 
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Čt 9. 7. - Začali jsme hrát 

A už je to tady. Konečně přišel první 

hrací den. To, kvůli čemu jsme vážili dlouhou 

cestu, začalo. Nervozita a očekávání, jestli 

obstojíme, nedala některým hráčkám ani 

dospat. 

 První zápas - a hned s favorizovanými 

Polkami. V otevřené místnosti hrají Soňa 

s Magdou proti dvojici Weinhold, Holeksa 

a v zavřené Markéta s Kajkou proti páru 

Sakowska, Grabowska. Oba naše páry podaly 

velmi soustředěný a povedený výkon a byly 

Polkám velmi důstojnými soupeři. Rozhodl 

jeden nevydražený slem na naší straně, takže 

jsme prohráli 14:16, ale odcházeli jsme 

z hrací místnosti spokojeni. 

 Druhými soupeřkami byly Rumunky. 

V otevřené hrály Soňa a Magda, v zavřené 

Anička a Katka. V první půlce přitékaly IMPy 

prakticky jen na naše konto a brzy byl 

průběžný stav blízký maximu 25 VP. Ve druhé 

polovině zápasu přišel ale nepříjemný 

výpadek a holky nakonec uhájily skromné 

vítězství 17:13. Proti slabému Rumunsku je to 

škoda, ale je to přece jen naše první vítězství 

v turnaji. 

 V posledním zápase nás čekaly 

Turkyně. Výsledek se neustále přeléval 

z jedné strany na druhou, až skončil remízou. 

V otevřené hrály Kajka s Markétou 

a v zavřené Anička s Katkou. Soupeřky si 

vybraly mnohem větší porci štěstí, snad si 

příště vzpomene i na nás. 

 Naše očekávání bylo po pravdě trochu 

vyšší, ale vstup do turnaje jsme zvládli. Po 

prvním hracím dnu se s 46 VP dělíme 

s Holanďankami o šesté místo. Dnes nás 

čekají Švédky, Angličanky a Holanďanky. 

Výsledky jednotlivých týmů jsou dost 

nevyzpytatelné, například souboj dvou 

nejfavorizovanějších týmů Holandska 

a Polska skončil debaklem Polek, ve třetím 

kole ale zase podobným způsobem 

deklasovaly Francouzky právě Holanďanky. 

Nejlepší vstup do soutěže měly Němky. 

 Junioři jsou po prvním dnu uprostřed 

své tabulky, ale pokud by se jim nedařilo, 

mohou využít služeb Dana Vachtarčíka, 

kterého považovali rozhodčí v otevřené 

místnosti za hráče české juniorské 

reprezentace. 
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Pá 10. 7. - “Double Dummy” 

Další den našich bojů bohužel 

nemůžeme označit za úspěšný. Nejdříve jsme 

v zápase se Švédskem museli dohánět 20 

IMPové manko z prvních tří krabic, což se 

zdařilo a v dalším průběhu se přelévaly body 

z jedné strany na druhou a nakonec utkání 

skončilo na remíze. Tento výsledek byl ale 

rozhodčími upraven na 14:15 v náš 

neprospěch v důsledku jednoho špatného 

vysvětlení. 

 Pak přišly Angličanky a dlouho to 

vypadalo na výborný výkon, nešťastným 

závěrem jsme ale o nadějné vedení přišli 

a skončili opět na remíze. Ve třetím zápase 

jsme nedokázali udržet krok s favorizovanými 

Holanďankami a po zásluze prohráli vlastními 

chybami 8:22. 

 V čele jsou teď právě Holanďanky, my 

se dělíme s Norskem o desáté místo. 

Neuvěřitelný den měly Dánky, které byly po 

prvním dnu na předposledním místě, ale 

včera se po třech vítězstvích s 25 VP dostaly 

na dělené třetí místo. Dnes nás čekají Norky, 

Dánky a Italky.  

Při zápase s Holanďankami se u stolu, 

za nímž seděly sestry Spangebergovy a Katka 
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s Aničkou, přihodila zaznamenáníhodná 

událost. Jarmilla se stala vydražitelkou 

a Katka vynesla. Sigrid vyložila své karty 

a pohled na Aničku ji poněkud překvapil. Ta 

totiž začala své karty vykládat na stůl také. 

Překvapená Sigrid se snažila Aničku zastavit, 

ale trefové karty už byly na stole. Sigrid tedy 

zvedla ruku, aby přivolala rozhodčího 

a Anička si mezitím vzala své trefové karty 

zpátky. Rozhodčí po svém příchodu nejdříve 

zpražil Sigrid, že dummy nemá právo přivolat 

rozhodčího. Holky po sobě provinile koukaly 

a už se tedy chystaly opět hrát, když to 

rozhodčímu přece jen nedalo, přiklonil se 

k Aničce a zeptal se jí, co se stalo. Ta mu 

popsala situaci. Rozhodčí se zarazil a vytasil 

se s prohlášením, že je to jediná situace, kdy 

dummy smí rozhodčího přivolat, ať tedy 

přeruší hru. Ovšem tím jeho znalosti skončily, 

protože se s takovouto situací ještě zjevně 

nesetkal. Ale neztratil duchapřítomnost 

a zalistoval v pravidlech. Všechny trefové 

karty se staly pokutovými a sehrávka mohla 

začít. Rozhodčí ještě proškolil hlavní hráčku, 

jak může a nemůže nakládat s pokutovými 

kartami a uvedl příklad: “Vyneseš-li např. 

srdcové eso a slečna Černá nebude mít už 

žádnou srdci, můžeš označit kteroukoliv 

pokutovou kartu, aby ji soupeřka přiložila.” 

Děvčata pozorně poslouchala a pak 

poděkovala za vyřešení situace, aby se se vší 

vážností pustila do partie. Vážnost jim však 

dlouho nevydržela. Vynášející Katka, která 

visela na rtech rozhodčího při jeho 

vysvětlování, si vzala jeho slova k srdci 

a vynesla srdcové eso. 
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So 11. 7. – Jedeeem 

 Počasí tady v horách je velice 

proměnlivé, chvíli svítí sluníčko, chvíli prší. 

Stejně proměnlivé jsou i naše výsledky - včera 

svítilo slunce. 

 Nejdříve jsme si v sestavě Soňa 

s Magdou a Kačka s Aničkou vyšlápli na 

Norky. Po pěkném výkonu jsme konečně 

výrazně vyhráli - 25:2 - a den byl zase o něco 

pěknější. 

 Ve druhém zápase nás čekaly 

mladičké Dánky, členky mladšího páru mají 

jen 14 a 17 let. Hrají jen ve čtyřech, ale 

z posledních čtyř zápasů si odnesly 95 VP ze 

sta. Ani my jsme nedokázali zastavit jejich 

spanilou jízdu. Prohrávali jsme už 6:24, ale 

nakonec jsme uhájili alespoň důstojných 

10 VP. Nemusí pršet, stačí, když kape. 

 Do třetího kola jsme nabrali dech 

a v sestavě Kajka s Markétou a Magda se 

Soňou jsme rozdrtili nešťastné Italky 25:1. Ty 

měly opravdu černý den, protože předchozí 

zápas prohrály s nulou. 

 V sobotu jsme tedy brali 60 VP a jsme 

zase zpátky v první půlce tabulky, konkrétně 

na šestém místě. Favoritky z Holandska 

a Polska už okupují čelní příčky, zdatně jim 

sekundují Francouzky a Dánky. V neděli 

poměříme síly s Francií, Maďarskem 

a Estonskem. 

 Stejně jako i předchozí den se trenéři 

předhánějí v motivačních prohlášeních, 

protože to v pátek mělo zjevně posilňující 

účinek. V tomto ohledu jasně vede Vláďa 

Beran, a pokud by děvčata vyhrála s 25 VP 

všechny tři zápasy, bude mít Poiana o atrakci 

postaráno. Při večeři by pak totiž došlo na 

striptýz. V takovém případě nepřijdete o nic 

ani vy, naši pilní čtenáři, nebojte se, 

fotoaparáty jsou přichystány a pro tuto 

speciální příležitost seženeme i kameru. 
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Ne 12. 7. - Jak to všechno dopadne? 

Poiana bohužel přišla o světovou 

premiéru. Striptýz českého kouče se ke 

smutku všech, včetně Vládi Berana, nekonal. 

Rozhodl o tom hned první zápas, v němž jsme 

prohráli s výbornými Francouzkami 8:22. Zase 

jsme se dostali po předchozím dnu na zem 

a s tím i do druhé poloviny tabulky. 

 Druhými soupeřkami byly Maďarky 

a naše chuť opět vzrostla. Brzy jsme vedli s 25 

VP, a i když jsme v konečném výsledku na své 

konto připsali 23 VP, předvedla děvčata 

přesvědčivý a jasný výkon a své soupeřky 

jasně předčila. O to víc byli všichni nabuzeni 

na poslední zápas, který by při slušném 

výkonu dával šanci bojovat o konečné páté 

místo. 

 Estonky nás však zaskočily a poslaly 

vítězstvím 20:10 zase zpátky na zem. Dlužno 

podotknout, že za našeho přispění. Holky 

jsou před posledním kolem osmé, pokud 

s Němkami zvítězí alespoň 19:11, budou 

určitě sedmé a možná i šesté podle toho, jak 

budou hrát Estonky s Dánkami. O první místo 

se ve vzájemném místě poperou Francouzky 

s Polkami. Pokud by měly vyhrát Polky, 

musely by Francouzky porazit 18:12. Tento 

zápas bude samozřejmě na vugrafu a BBO. 

O třetí místo bojují nepřímo Holanďanky 

a Dánky, Holanďanky mají výhodu slabších 

soupeřek v posledním kole. 

 Závěrečný ceremoniál pro Girls 

kategorii proběhne v 13:30 místního času a je 

možné, že ho Češi osvěží netradičními 

doplňky svých oděvů. Závisí to na výkonu 

Soni, Magdy, Kajky a Markéty proti Němkám. 

Trenéři totiž opět přihodili motivační 

prohlášení. Kdyby děvčata zvítězila s 25 VP, 

doplní reprezentační trikoty jejich trenérů 

vypůjčené sukně. Věříme, že se takto 

dostanou do bulletinu. Tentokrát bude 

motivace působit i opačným směrem, 

protože když holky získají méně než 15 VP, 

budou muset přijít na ceremoniál s hlavami 

ozdobenými toaletními papíry. 
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Po 13. 7. - Konec dobrý, všechno dobré 

 Holky zvládly poslední zápas 

s Němkami a i přes několik chyb přesvědčivě 

zvítězily 22:8. Všichni jsme si mohli s úlevou 

oddechnout. Konečným výsledkem je tedy 

7. místo, šesté Estonky po nečekaném 

vítězství s Dánkami byly o 1 VP před námi. 

Nakonec tedy spokojenost. 

 Mistryněmi Evropy se staly Polky, 

které ve vzájemném souboji o zlato porazily 

Francouzky, s bronzovou medailí odjíždějí 

Holanďanky. Faux pas se povedlo na 

závěrečném ceremoniálu organizátorům. 

Každá z omedailovaných výprav vyšla na 

pódium, aby mohla být náležitě oslavována. 

Všechny výpravy dostaly svou národní vlajku, 

vítězní Poláci ji však měli navázánu naopak, 

bílým pruhem dolů, proto se fotili s žerdí ve 

vzduchu a vlajkou při zemi, jak je vidět na 

fotce dole. 

 Sláva vítězům, čest poraženým, my 

nepatříme ani k jedné z těchto kategorií. Na 

zpáteční cestu vyrážíme v pět ráno, čeká nás 

pak procházka po Bukurešti a v noci 

přeletíme do Vídně. 

 Dorostencům v Rumunsku 

zanecháváme Magdu a přejeme jim úspěch, 

stejně jako juniorům.
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Út 14. 7. - Rumunské horory 

Původně jsme si na úterý naplánovali 

poslední společný výlet na hororový Drákulův 

hrad a prohlídku Brašova. Domluvili jsme se 

s juniory, že si vypůjčíme “Červeného draka” 

a Dan si vyzkouší jeho kočírování. Soutěž pro 

nás skončila už v pondělí a letadlo 

z bukurešťského letiště odlétá v úterý v deset 

večer. Jenže člověk míní a dějiny mění. Když 

jsme se byli zeptat organizátorů, v kolik nás 

převezou, zjistilo se, že Vláďa nahlásil odjezd 

na desátou, ale ráno, a že nás tedy spolu se 

třemi Němkami odvezou v pět ráno a ne 

odpoledne, jak jsme očekávali. Žádné jiné 

řešení se bohužel nenašlo. Když poněkud 

pobledlý Vláďa sděloval týmu, jak se věci 

mají, rozhodly se holky, že je na mučení 

a následné zkonzumování pro svou vychrtlost 

nevhodný a vzaly ho na milost. V pondělí 

večer jsme ještě podebatovali o budoucnosti 

Girls týmu a šli balit a spát. 

 V úterý v pět ráno už jsme byli 

v minibuse a vydali se vstříc rumunské 

metropoli. Bukurešť nás přivítala svými 

toulavými psy a nenasytnými vrabci. Na letišti 

nebyla žádná úschovna, a protože jsme se 

nechtěli nechat oholit taxikáři, odjeli jsme do 

velkoměsta místní dopravou. Bylo ráno 

a slunce začalo vystrkovat růžky. Po hodinové 

cestě do centra Bukurešti jsme se pokusili 

zbavit zavazadel v hotelu. Ale rozhodli jsme 

se, že když už nás neoholili taxikáři, 

nedovolíme to ani hotelové recepční, 

a odmítli jsme jí dát nestydatou sumu, 

o kterou si za úschovu řekla. 

 Vyhledali jsme nejbližší parčík a v něm 

našli útočiště na dvou lavičkách ve stínu. Cítili 

jsme se zde naprosto bezpečně, protože nás 

velmi pečlivě střežily policejní hlídky, které 

nám nedovolovaly ležet na trávě, spát na 

lavičce nebo popíjet pivo, a z blízkého baru 

na nás neustále dohlížela obsluha. Rozdělili 
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jsme se na dvě skupiny a jedna se oddávala 

společným hrátkám, zatímco druhá 

objevovala krásy Bukurešti, po několika 

hodinách si to pak skupiny vyměnily. 

 Bukurešť je žhavá, zanedbaná, 

páchnoucí. Největší atrakcí byl „Palác 

Ceausesca“, který nás svou nestydatou 

megalománií opravdu ohromil. V Bukurešti 

jsou i historické stavby, mající své 

nepopiratelné kouzlo, ale v mumraji chaosu, 

rozkopanosti, levné improvizace, špíny 

a nevkusu bohužel zaniknou. Nejlepším 

dokladem se mi zdají elektrické rozvody. 

Prohlédněte si jejich fotky, jsou opravdu 

z několikamiliónové evropské metropole, 

a užasnete. 

 V pozdním odpoledni jsme se 

ochromeni téměř čtyřicetistupňovým žárem 

vydali zpět k letišti. Odlétali jsme z Rumunska 

tentokrát přesně, takže ve 22:00 místního 

času jsme zakončili svou bridžovou evropskou 

mistrovskou misi. 
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Závěrečná tabulka 

 

 

Jednotlivé zápasy 
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Konečný Butler dívčí kategorie 
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Několik zajímavých rozdání 

Česko – Norsko 
 

 

 

Zápas proti Norsku vyšel děvčatům na jedničku. Zajímavá byla krabice číslo 18. Na obou 

stolech byl vydražen kárový slem. 

Soňa se velmi dlouho lámala, zda použije hlášku 6T pro oznámení trefové šikeny. Ve 

vzduchu totiž viselo sedm kár.  Nakonec se ale rozhodla, že by od její partnerky bylo možných 7K 

závazkem nastřeleným a soupeřům informaci o voidu trefovém prozrazovat nechtěla. Tato úvaha 

se ukázala správnou a dostala soupeřky pod tlak. West v obavě, že by již trefový zdvih nemusel 

vidět, vynesl eso trefové, spoléhaje na to, že druhý potencionální štych nechá na partnerovi. Snap 

dvojkou byl přesnapnut šestkou. Po prvním zdvihu bylo tedy jasné, že West drží pouze tři karty ve 

zbylých barvách a závazek se plnil takřka sám. 

Až po hlášku 5T probíhala dražba na druhém stole stejně. Norky však použily 6T pro 

ohlášení cue-bidu prvního kola v trefech. Anička tuto informaci využila a do 6K vynesla 

duchapřítomně desítku srdcovou. Závazek poražen dvakrát se ziskem 17 IMPů. 

BeRRi 

W N E S 

M. H. 

Roeberg 

Soňa L. M. 

Grude 

Magda 

--- --- pas 1K 

5T 6K pas pas 

pas --- --- --- 



MEJ kategorie Girls, 2009, Poiana Brašov, Rumunsko 

 

Česko – Holandsko 

 
 

 V zápase proti Holandsku se našim 

děvčatům příliš nedařilo. Našla se ovšem 

i pěkná krabice. Závazek 4S sice splnit 

nejde, ale děvčata v této krabici předvedla 

výborný přehled o partii a nekompromisní 

obranu. 

 Na vynesenou singl devítku 

trefovou přidal hlavní hráč dvojku. Anička, 

vědoma si trefové pozice, přidala osmičku, 

čímž namarkovala piky. Hlavní hráč zdvih 

sebral dámou a pokračoval károu k dámě 

stolu, kterou Katka přikryla esem 

a poslušně vrátila kluka pikového. Hlavní hráč přemýšlel, zda chce zůstat na stole nebo v ruce. 

Tohoto času využila Anička k přípravě karet v případě, že by hlavní hráč pokryl králem a pokračoval 

srdcí. Přichystáno bylo eso srdcové a tref. Hlavní hráč ovšem zdvih sebral dámou v ruce, na dvě 

vysoké kára odhodil trefy stolu a následně trefu vynesl. Katka bez váhání snapla dámou a v tempu 

zahrála desítku pikovou do snapu. 

 Závazek jednou poražen. Na druhém stole se hrály 3NT, které většina sálu plnila. 

BeRRi 

W N E S 

Anička 
Jamilla 

Spangenberg 
Kačka 

Sigrid 

Spangenberg 

--- --- --- pas 

pas 2NT pas 3K 

pas 3S pas 3P 

pas 4S pas pas 

pas --- --- --- 
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Česko – Německo 
 

 
 V posledním našem vystoupení v zápase proti Německu se děvčatům podařilo několik 

pěkných krabic. V krabici číslo třináct se na obou stolech po jednostranné dražbě licitace zastavila  

na závazku 3NT ze Severu. 

 V otevřené místnosti seděla na Severu Markétka. Východ vynesl trojku károvou. Markétka 

se zamyslela a rozhodla se, že výnos nepřišel od kluka s desítkou. Pokryla na stole králem károvým, 

Západ přidal dvojku károvou a z ruky přidala sedmičku. Jelikož soupeři vynášeli do beztrumfového 

závazku čtvrtou, byla pozice v kárech zřejmá. Ze stolu byla dále vynesena dáma trefová do třech 

malých. Eso trefové pokrylo až následující pokračování klukem. Ze Západu pak byl vynesen kluk 

kárový, jejž pokryl Sever esem a začal se stahováním trefů. Východ se dostal do odhozových potíží. 

Kde se asi skrývala poslední kára? Východ poslední káru přisoudil svému partnerovi, protože kdyby 

ji měl hlavní hráč, tak přeci do prvního zdvihu přidá malou ze stolu, čímž by si zajistil čtyři kárové 

zdvihy i v případě, že bylo vyneseno od čtvrtého kluka s desítkou. Hlavní hráč si nemůže zahrát 

zřejmý impas kárový a tak odhoz káry je zcela jistě ztráta zdvihu. Kdežto pokud bude mít partner 

třetí dámu srdcovou, nemusí ztratit zdvih v srdcích. Odhodil tedy srdci, což byla voda na mlýn pro 

Markétku. Ta smazala ze stolu dva piky, zahrála impas kárový a stáhla všechny srdce. Závazek byl 

splněn s třemi nadzdvihy. 

 Na druhém stole našla Soňa smrtící pikový výnos. Závazek byl jednou poražen. Holky tak na 

této krabici získaly 13IMPů. Nutno dodat, že výnos pikou našla už jen děvčata z Estonska. 

BeRRi 
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Co se jinam nevešlo 
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Jak vypadala roční příprava 

 Dívčí tým České republiky měl po celou sezónu harmonogram své přípravy, plnil své 

pravidelné úkoly a postupné cíle. 

 V rámci této přípravy absolvoval Czech Girls team několik povinných soustředění 

a soutěží, všechna děvčata se povinně zúčastnila mezinárodního turnaje ve Vídni, 

mezinárodního týmového mistrovství ČR v Hluku, impového mistrovství ČR dospělých, velké 

ceny v Novém Městě a minimálně jednoho víkendového soustředění v německém Lauensteinu 

u Ine Gielkens, kouče české juniorské reprezentace. Dále se podstatná část týmu zúčastnila 

významné mezinárodní juniorské soutěže „White House“ v Amsterodamu. Všechna děvčata se 

v rámci přípravy na týmovou soutěž také účastnila celostátní bridžové ligy a místních 

skupinových soutěží. 

 Kromě toho každou středu večer pravidelně sehrávala utkání, která byla sledována trenéry 

i širší bridžovou veřejností. V tyto středy se děvčata utkávala mezi sebou, s našimi bridžisty 

i s dvěma zahraničními dívčími týmy – Francie a Polska – shodou okolností pozdějšími 

medailistkami ME. 

 Děvčata po celou dobu pod odborným dohledem zdokonalovala a dokumentovala dražební 

systém, přeložila ho do angličtiny a vytvořila mezinárodní konvenční karty. Kromě toho pracovala 

na své obraně i sehrávce, různými formami vylepšovala svou bridžovou způsobilost a v tomto 

smyslu plnila pravidelné kvízové úlohy. Všechny úkoly plnily holky svědomitě, vždy byla patrná 

snaha plnit je pokud možno poctivě a zcela. 

 Také tříčlenný realizační tým nezahálel, sehnal sponzorské peníze na krytí vrcholné akce, 

kontroloval plnění úloh, hledal přiměřené a účinné formy pro rozvíjení bridžového umu děvčat, 

staral se o zajištění zázemí a činnost celého týmu prezentoval na speciálně pro tento účel zřízených 

stránkách, které byly pravidelně aktualizovány. 

 

 

 

Závěrečná příprava na Velké ceně 

Metuje ve Vrchovinách u Nového 

Města nad Metují 
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Závěrečné hodnocení 

 Czech Girls team jsme dali dohromady na počátku této sezóny. Poté, co svou účast odmítly 

Jana Janková a Pavla Hoderová, byla jeho podoba téměř jasná. Také Helena Novotná, další možná 

adeptka, neprojevila o účast v něm zájem, a pak už zbylo právě jen šest adeptek, které splňovaly 

výkonnostní předpoklady pro reprezentaci země. 

 Soňa Heroutová-Hájková s Magdalénou Tichou už tvořily sehraný pár, jehož společné úsilí 

bylo korunováno úspěšným vystoupením na juniorském ME ve Wroclawi, kde vybojovaly šesté 

místo v kategorii Girls. Přirozenou cestou vznikl také pár Markéta Dudková a Karolína Vlachová. 

Největší práce byla před párem Anna Marie Černá, Kateřina Tichá. Děvčata by sama od sebe 

pravděpodobně vůbec nikdy nepomyslela na možnost, že by spolu dlouhodoběji hrála, spojila je 

právě vidina možnosti zúčastnit se šampionátu. Všechny tři dvojice na sobě po celý rok usilovně 

pracovaly, o čemž píši na jiném místě. 

 Vystoupení našich hráček lze označit jako úspěšné. Celkové sedmé místo, uzavírající první 

polovinu tabulky, je slušné. Hlavní hnací silou byl pár Hájková-Tichá M., který byl čtvrtý v Butleru 

a po celou dobu měl výborné výsledky. Zvláště nejmladší členka výpravy Magda Tichá byla 

překvapivě hvězdou týmu. Také ostatní dva páry odvedly slušné výkony, takže bylo možné 

poměrně pravidelně střídat, což byl základní předpoklad pro dobré umístění. 

 Největší potíže měly hráčky se zvládáním únavy v případě, že hrály dva zápasy za sebou. 

Páry, které hrály 40 rozdání v řadě, v posledních deseti obvykle více chybovaly. Je také škoda, že 

jsme si neporadili přesvědčivěji s nejslabšími týmy. S posledním Rumunskem jsme vyhráli jen 17:13 

a se dvěma předposledními družstvy (Tureckem a Anglií) jsme pouze remízovali. Lze to přičíst na 

vrub jisté nezkušenosti. 

 Z tohoto pohledu je potěšitelná perspektiva tohoto týmu, protože všechny jeho hráčky 

budou juniorkami ještě na dalším ME za dva roky. Pokud bude vůle a chuť tento nebo podobný 

tým podržet, mohly by jeho možnosti být pro český tým za dva roky zajímavé. 

 Asi největším kladem byla celková nálada družstva. Týmový duch byl po celé mistrovství 

silný a inspirující, všechna děvčata podřídila úspěšnému vystoupení svůj kompletní pobyt, ať už 

mluvíme o vlastní hře či volném čase. V tomto směru si myslím, že celý realizační tým – Daniel 

Vachtarčík, Vladimír Beran a Jaroslav Hájek – také vykonal maximum a přes různé pochybnosti 

o tom, zda je tak široký doprovod efektivní, se ukázalo, že to byl dobrý počin. Jeho plodem je také 

podrobná reportážní činnost, která on-line zdokumentovala celou dívčí misi. 

 Nakonec musím zmínit, že bez účasti sponzorů by nic podobného nebylo 

vůbec možné. Našimi mecenáši byli ČEZ, Poda a Adwise, velice bychom si přáli, aby 

se od nás ani v budoucnosti neodvrátili. 


