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    Průběh akcePrůběh akcePrůběh akcePrůběh akce    
 Vše začalo 29.9.2008 kdy jsme se s partou 7 lidí vydali na nelehkou cestu do Pekingu, Čína, na World mind sports games, 

které se měly konat historicky poprvé. Naše squadra ve složení Milan 
Macura, Michal Kopecký, Jana Janková, Pavla Hoderová, Kamil Žylka, já  a 
kapitán Michal Králík měla jako první úkol se přemístit na letiště do 
Frankfurtu na Mohanem, Německo, a tam nasednout na přímý let do 
Pekingu. To se nám taky povedlo v pohodě a bez problémů díky našemu 
bouráku. Po přezdlouhavých kontrolách na letišti, kde prohledávali jak Janu, 
Kamila, tak i mne kvůli podezření na výbušniny, jsme se konečně dostali do 
letadla a byli jsme rádi, že jsme rádi. Let, který trval přibližně 10 hodin, byl 
poklidný, dost luxusní, neměli  jsme nouzi ani o pivo ani o zábavu,protože 
v každém sedadlo byl nainstalovaný monitor, díky kterému jsme mohli 
shlédnout mnoho amerických i čínských filmů.  
 Po hladkém přistání jsme se letištním metrem přesunuli do jiné letištní 
haly, kde jsme si vyzvedli zavazadla a kde si nás vyzvedla partička 
pořadatelů. S nimi jsme se pak předem připravenými autobusy přesunuli do 
centra Pekingu, olympijské vesničky, kde jsme se zaregistrovali a ubytovali.  

 První, co mě na Číně překvapilo, byl stupeň upravenosti chodníků a cest. Všude po ulicích bylo zasazeno nespočetno 
krásných, všemi barvami a vůněmi hrajících kytek, které působily úchvatným dojmem. 
 Prvních pár dní jsme měli na aklimatizování. Během těchto dnů se 
k nám přidal náš holandský couch Richard Ritmeijer, který měl hrát v našem 
týmu roli hlavního experta na bridž. Těchto pár dní nám dalo možnost si 
trochu projít město, podívat se po obchodech a vstřebat atmosféru 
olympijského Pekingu, protože později, v průběhu turnaje už na to moc času 
nebylo. 
 3.10.2008 bylo grandiózní zahájení v obrovské hale, kousek od Ptačího 
hnízda, v současné době asi nejznámějšího olympijského stadionu na světě. 
Každá země měla při zahájení alespoň jednoho zástupce, který spolu s 
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ostatními měl za úkol donést vlajku na pódium a tak potvrdit účast dané země na těchto hrách. Poté následovalo pár 
kratších představení, něco jako při zahájení olympiády, ale v menším, u kterých jsem 
usnul.  
 Další den, tedy 4.10. se už rozbíhaly soutěže všech pěti her, které se této akce 
účastní, tedy bridže, šachů, go, dámy a xiangqi. 
Vše se odehrávalo v neuvěřitelně velké a rozlehlé budově Konvenčního centra, ve kterém 
se dalo opravdu jednoduše ztratit. Pro juniorský bridž, který se týkal nás, byli připraveny 
dvě obrovské místnosti, jedna pro closed, jedna pro open.  
 Očekávali jsme že z celkového počtu týmů v naší kategorii, který činil více než 70, 
bude do KO části turnaje postupovat 16, o to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
dozvěděli, že postupuje pouze 8 týmů.  
 Denně se hráli 3 zápasy.  Vzhledem k tomu, že jsme byli s Kamilem o dost 
nejmladší a nejméně zkušení z týmu, jsme tam už jeli s tím, že v týmech toho moc 
nenahrajem a tak to i bylo, protože jsme nakonec hráli asi 3 utkání, ve kterých jsme se 
stejně moc nepředvedli, takže jsme pak až do konce už žádný zápas nehráli. Ani tak se našemu týmu nepodařilo dostat mezi top 8, 
i když ještě pár zápasů před koncem jsme měli reálnou šanci dosáhnout našeho cíle. Týmový turnaj, který se stal po drtivém 
finiši ve finále s Polákama kořisti Norů, následoval párový turnaj, ve kterém se pouze 
dvojici Kopecký-Macura podařilo probojovat do finále A, kde však taky nedosáhli 
převratného výsledku. Nakonec se ještě konal individuál, kde jsem já hral ve velmi  
zvláštní skupině D, která měla být papírově nejslabší, a měli zde být nejhorší hráči 
z páraku anebo ti, co ho nehráli nebo nedohráli, můj připad. Avšak kromě Mongolů, 
Filipínců, Arubanů atd. zde byli i čerství mistři z Norska, nebo další skvělí hráči 
z austrálie apod., protože ti se kvůli oslavám z titulu nezúčastnili párového turnaje. 
Ostatní hráči, kromě Pavly, která se učila do školy, hráli díky svým výsledkům ve 
páraku ve skupině B, kde bohužel taky neměli šanci na medaile. 
 Po turnaji následovalo zakončení, kde jsme se opět setkali s hráči všech druhů 
her, všech kultur, vyznání a národností a kde jsme opět rozšiřovali okruhy přátel. 
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 Po tom všem jsme měli ještě pár dní  na obkouknutí nejznámějších turistických destinací, jako je Zakázané 
město, Velká Čínská zeď, Letní palác nebo Náměstí Nebeského klidu. Na fotky z těchto míst a vůbec z celé akce se můžete podívat 
zde. 
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Můj názor na tuto akciMůj názor na tuto akciMůj názor na tuto akciMůj názor na tuto akci    
 I když nejsem vůbec zvyklý několik dnů vkuse pauzovat a nehrát, 
musím říct, že tato akce mi v mnoha věcech otevřela oči a posílila mě. 
Po skončení týmáku, který byl naší prioritou, už jsme si mohli užívat 
srdečnosti hráčů z různých zemí, kteří pořádali každý den nějaké párty 
a my jsme se jim odvděčovali tím, že jsme pořádali párty sami a zvali 
jsme je, takže o zábavu nouze nebyla. Když se to vše spojí s dobrou 
atmosférou v týmu, dohromady jsem měl celkem dobrý pocit. Navíc se o 
nás starali jako v bavlnce, na evropské poměry naprosto nevídaně a jídlo 
bylo taky boží. Měli jsme na výběr z mnoha druhů masa, zeleniny, 
ovoce a nápojů, dokonce zde byly sály pro vegetariány a dokonce i pro 
muslimy, kteří mají speciální stravu.  
 Samozřejmě, že návštěva míst, jako jsou Zakázané město nebo 
Čínská zeď dokážou člověka úplně ohromit, a nejinak tomu bylo i se 
mnou a ostatními. Je pravda, že posledních pár dnů jsme přežívali na 
KFC a Mc Donaldu, protože do typicky čínské restaurace se nedalo ani 
vstoupit, jaký tam byl puch. I tak je to však zážitek k nezaplacení, který se nemusí opakovat a je zřejmé, že se na něj nedá 
zapomenout. 
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InterviewInterviewInterviewInterview    
Rozhovor byl proveden s Michalem Kopeckým, s jedním  z členů pekingského týmu: 
 
Jak ses těšil a jaká byla tvá očekávání? 
Těšil jsem se hodně, protože i když už 
jsem na dost velkých akcích byl, tak 
tohle mělo být něco extra. Jen jsem se 
bál, že zameškám školu a pak budu 
mít problémy. 
 
Takže celkově spíš zklamání? 
Jo, určitě… z výsledku i hry. 

Máš i nějaké pozitivní zážitky? 
Kromě těch, který bych nerad rozebíral 
do detailu (LOL) bylo samozřejmě 
zajímavý poznat aspoň kousek Číny. 
Určitě bylo pěkný bojovat v posledních 
kolech týmů o místo ve finálové 
osmičce, i když to nakonec nevyšlo. 
Příjemný taky byly akce se 
zahraničními účastníky.  
 
Překvapila tě něčím Čína jako taková, jak 
se chovali lidé nebo něčím takovým? 
Představoval sis ji jinak? 
Už jsem tam jednou byl a tudíž něco už 
jsem zažil, nicméně tentokrát jsme měli 
možnost na vlastní kůži zjistit něco víc 
o životě tam. Lidé jsou trošku zvláštní 
možná mentalitou, ale asi všechny národy 
na světě jsou trošku odlišné. 

Myslíš, že sis z Číny odvezl něco tak 
podstatného do bridže nebo do života, aby 
se ta cesta vyplatila? 
To určitě...od každého trochu. Člověk 
stále získává zkušenosti, potkává nové 
lidi, dostává se na nová místa a učí se. 
 
Dík za rozhovor… 
Taky dík. 


