
Ohlasy primanů na první turnaj ve sportovním bridži 

Jeli jsme do Hluku na bridžovou soutěž, jelikož to byla první příležitost pro ty, kteří hráli bridž jen jeden rok. 
Ubytováni jsme byli ve sportovní hale, kde jsme taky hráli náš první zápas sportovního bridže. Asi v 13:00 hod. 
jsme celí nervózní usedli za hrací stoly... No byl to nejlepší víkend mého života. 

Pavla Palkovičová 

O víkendu 26. -27.3 jsem byla na mezinárodním turnaji začátečnických družstev. Byli tam i hráči z Rakouska, 
Uherského Hradiště a tři družstva od nás ze školy... Myslím si, že na to, jak dlouho hrajeme bridž a že tento 
turnaj byl náš první, jsme se umístili dobře. Mám z toho dobrý pocit a velmi se mi tam líbilo!!! 

Anička Častoňová 

První zápas jsem hrál s nějakými dost nezkušenými holkami z Týmu Primánci z Hradiště... V neděli jsme sehráli 
zápas o zlato. Byl to urputný boj, ale Rakušáci byli lepší a porazili nás. Tak jsme získali stříbro a jsem s tím 
hodně spokojený, protože to byl můj vůbec první turnaj. A tímto děkuji všem, kteří nám umožnili si dobře 
zahrát. 

Martin Kudláček 

Prostředí bylo příjemné. Na jídlo jsme chodili do restaurace do nekuřácké části, vařili tam dobře, ale moc velké 
porce. Moc se mi tam líbilo a byla tam i docela sranda, protože jsme večer hráli polštářovou válku proti klukům 
a zabíjely pavouky Rexonou. Potom jsme šli spát a další den jsme šli zase hrát bridž. Potom mě naštvalo, že jsem 
hrála místo sedmi bez trumfů jenom tři, protože bych za to dostala daleko více bodů a Rakušánky bychom jistě 
porazili. Rakušánci byli vážně dost silní a chytří, takže jsme je neporazili. My jsme hráli s Rakušankou, která se 
jmenovala Maria a její hrací partner se jmenoval Olí. A potom jsme hráli s Maxem a Floriánem. Nakonec byli 
Rakušánci první. Řekli jsme si, že se nám s nimi dobře hrálo. 

Michaela Kotačková 

Jakmile jsme dorazili do sportovní haly, kde jsme se také ubytovali, šli jsme se vybalit do svého pokoje a 
trénovali si bridž. Po chvilce jsme šli do hlavní místnosti hrát bridž. Naši první soupeři byli zkušení Rakušané. 
Byl to vyrovnaný boj, ale bohužel jsme těsně prohráli 18:12. Byli jsme naštvaní, ale řekli jsme si, že musíme 
vyhrát další zápasy a šli jsme dál. Dalším soupeřem byli domácí. Bohužel také proti nim jsme těsně, ale přece 
prohráli. Bylo to ale těsně a nějaká naděje na finále tu byla. Museli jsme porazit náš druhý tým alespoň 23:7. Šli 
jsme do boje o finále. S klidem jsme je porazili, ale bohužel pro nás málo. Vyhráli jsme pouze 21:9 a čekal nás 
zápas o třetí místo, který se konal zítra. Poté jsme šli do pokoje, ve kterém jsme chvíli trénovali na zítřek a poté 
šli spát. Rozhodující zápas s Hradištěm byl tady. Všichni nervózní jak to dopadne, jsme šli hrát. První poločas 
jsme jasně vyhráli a do druhého poločasu jsme si nesli náskok 23:7. Druhý poločas jsme také vyhráli a třetí 
místo bylo naše. 

Největší trauma bylo, když dal Honza kontra a prohráli jsme. Druhé kontra se nám ovšem vyplatilo a díky tomu 
jsme také porazili Hradiště drtivě. Byl to super víkend. Všem se nám líbil a kdykoli sem přijedeme zase. 

Vojta Wróbel a David Konczyna 

Jakmile jsme dojeli plni nových znalostí ze školení ve vlaku, vybalili jsme si a ihned začalo první kolo proti 
Rakousku...Bylo zahájeno druhé kolo proti Hradišti. V tom jsme si vedli dobře, ale v posledním rozdání jsem to 
zkazil a kvůli tomu jsme prohráli. Všichni ostatní na mě byli naštvaní, ale další vtipy pomohly k navrácení míru. 
Po večeři jsme se dívali dole v restauraci na hokej a já jsem přišel na to, že mi žužlání párátek pomáhá na mysl. 
Tak jsem v žužlání pokračoval i ve třetím kole proti našim, které jsme o hodně vyhráli... Moc dobře se nám 
nespalo, protože pod okny řvali lidé a každou hodinu zvonil zvon na kostele. Do finále jsme šli velmi unavení. 
Hráli jsme zase proti Hradišti, ale tentokrát jsme věděli, jak na ně, a vyhráli jsme třetí místo. 

Jan Hýl 

Jmenovali jsme se Prima AZ Havířov. Já jsem hrál s Honzou, hrálo se mi s ním dobře (až na jedno kolo)... Já 
s Davidem, Vojtou a Honzou jsme dostali bronzovou medaili. Měli jsme na lepší �. Holky dostaly stříbrnou 
medaili. Celkem to byl dobrý víkend. 

Dominik Šolc 


