MS Piešťany 06 aneb Jak jsme jeli pomáhat na mistrovství světa
Pátek 30.6.06
V pátek ráno jsme se Katka, Kamil, Teichy a já zašli rozloučit se školou, vyzvednout více či
méně dobrá vysvědčení a pak jsme s vidinou dvou měsíců prázdnin nadšeně vyrazili vstříc
novým, nejen bridžovým, zážitkům.
Cestu vlakem jsme si krátili hraním bridže (Teichy likvidací svých obrovských zásob jídla a
hledáním tatranky, kterou prostě nemohl najít, přičemž si nakonec vzpomněl, že zůstala ležet
v jeho pokoji pod postelí ☺), pak však nastaly první komplikace. Protože jsme mezi
jednotlivými přestupy neměli příliš velké časové rezervy, po půlhodinovém zpoždění vlaku
z Českého Těšína na nás vlak ze Žiliny nepočkal a odjel. Nejbližší vlak nám jel až za hodinu a
půl, takže jsme dali přednost dřívějšímu autobusu.
V autobuse přišly další problémy. Katka zjistila, že nemá aktivovaný roaming (stejně jako my
ostatní) a že má na Pavla Mokráně, který nás měl podle původní domluvy čekat na nádraží,
špatné číslo. Nakonec jsme tedy náš neplánovaný příjezd autobusem museli řešit
komplikovaně přes Jardu a Frábu (díky, že jste nás v tom nenechali☺), kteří mu o této změně
dali vědět.
Pak už to šlo rychle. Po našem příjezdu se spustil silný déšť, ze kterého nás „zachránil“ a
odvezl do hotelu Pavel Mokráň. Celí zmáčení jsme se pak na recepci setkali s ostatními
Čechy (Jana Janková-Milan Macura, Pavla Hoderová -Michal Kopecký, Lucka VondráčkováRadka Malá, Matěj Petrásek-Vašek Frank +Frába+Petr Jelínek+paní Kostková). Na ruku jsme
dostali zelenou pásku, čímž se prokazovali účastníci MS. Ještě před zahájením jsme se zašli
posilnit na večeři, kde nás seznámili s tím, co zde budeme dělat. Pak už to konečně začalo.
Teichy a já jsme roznášeli krabice v jediných dvou „school“ sekcích (a každou volnou chvilku
jsme chodili sledovat Matěje s Vaškem, jak si poradí v mezinárodní konkurenci☺), Katka
společně s Piešťankami pomáhala v těch juniorských a Kamil měl být u kopírky. Protože však
jeden polský hráč nedorazil, hrál celý večer místo něj (my ostatní brigádníci jsme jen bledli
závistí a zatínali pěsti☺), po prvním kole byl dokonce třetí! Výsledky se nezapisovaly do
zápisových lístků, ale na každém stole byl tzv. Bridge Mate, zařízení, do kterého se zapsaly
všechny údaje a ty se vyhodnotily, takže jste hned zjistili, jaké závazky se hrály na ostatních
stolech a kolik jste získali procent. Zatímco hráči po skončení ještě hodnotili jednotlivé
krabice, my Havířováci jsme se šli ubytovat a pak se po náročném dni pořádně vyspat.
Sobota
Vzhledem k únavě jsme ráno obětovaly snídani a dobře vyspané se vydaly až kolem 12:00 na
oběd, kde jsme potkaly Vaška, Kamila a Teichyho, který měl špatnou náladu, protože se mu
všechna trička nějak „sama od sebe“ záhadně zašpinila, jedno měl od barvy, druhé zase
popsané propiskou☺.
Opět jsme nosili krabice, Katka s Piešťankami celé dvě kola, Teichy a já jsme se střídali,
Kamil tentokrát také pracoval. Kopecký-Macura zabodovali, skončili na 13. místě s 60,23 %,
Hoderová- Janková byly 87. se 48,81 %, dvojici Malá-Vondráčková se nedařilo, skončily
předposlední s 31,41 %, Petrásek-Frank ve schools pairs 21. s 55,27 %. Sobota byla náročná,
jak pro hráče, tak pro nás, takže jsme po prožitém dni opět vyčerpaně padly do postelí….
Neděle
V neděli nás vzbudil v „nekřesťanskou dobu“ 11:00 dopoledne telefonem Pavel Mokráň, že
potřebují pomoc (snídaně se opět nekonala). Katka měla za úkol prodávat trička, já jsem stála
u nástěnky a upozorňovala na ni kolemjdoucí, Kamil s Teichym měli nejspíš ještě půlnoc,
poté co vstali a poobědvali, tak jsme se vystřídali. Na obědě jsme se sešly s Matějem a
Vaškem, kteří měli obrovskou radost, protože o sobě našli zmínku v Daily bulletinu☺

Napětí rostlo, přišla poslední příležitost ještě vylepšit své skóre. Tentokrát jsme pracovali
všichni, holky roznášely krabice, kluci odnášeli již odehrané rozdání do auta.
Teichy s Kamilem ani nepočkali na večerní slavnostní vyhlášení a hned po posledním kole
odjeli, protože jim hned po mistrovství začínala brigáda.
Nejlépe se tedy nakonec z ČR umístili Michal Kopecký-Milan Macura 27. s 55,14 %, za nimi
Pavla Hoderová-Jana Janková 77. s 50,31 %, Radka Malá-Lucka Vondráčková nakonec
výrazně vylepšily své skóre a skončily 111. se 46,21 %, Matěj Petrásek-Vašek Frank skončili
v mladší kategorii také 27. s 52,81 %.
Ve 20:00 začínala „Victory dinner“
a „Prize-giving Ceremony“, neboli slavnostní
večeře+předávání cen. Juniorskou kategorii vyhrály 2 dívky ze Švédska Cecilia RimstedtSara Sivelind, druzí byli polští Jacek Kalita-Krysztof Kotorowicz, bronzovou medaili získali
nizozemští Vincent de Pagter-Marion Michielsen.
V dorostenecké kategorii se neumístila žádná dívka, zvítězili polští Bartlomiej Igla-Artur
Machno, stříbro získali opět polští Andrej Bernatowicz-Jan Betley, a za nimi se umístil
francouzský pár Pierre Franceschetti-Andrea Landry.
Při vyhlašování vítězů a předání medailí zazněly také hymny všech oceněných zemí. Pak
začala večeře, po které vystoupila skupina mladých „break-dancerů“. Poté začala diskotéka,
která trvala až do rána.
Pondělí
V pondělí jsme si přivstaly na snídani, abychom se rozloučily s těmi, kteří nezůstávali na
kemp. Na snídani jsme ale zastihly jen Janu s Milanem, a tak jsme alespoň jim popřály
šťastnou cestu.(Pokračování v : Kemp aneb Konečně jsme si zahrály)
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