
 
Den 1 (sobota, 26.7.) 

Budíček byl v 8:00, protože se předpokládal odjezd v 9:00. Na to, že jsme ještě v pondělí na 
posledním tréninku neměli všechna potřebná auta, bylo jich nakonec o dvě více. Beruška je svým 
úžasným nápadem ozdobila velkými samolepkami “Czech lacrosse team on tour 2003”. Bohužel 

nečekané události nás donutily k 
odjezdu o tři hodiny déle. Přesto jsme 
využili náhle nabytý volný čas užitečně. 
Doplnili jsme zásoby jídla a pití, 
částečně i alkoholu v nedalekém 
Intersparu, kde si některé (Linda a 
Beruška) i zabrigádničily. 

Hurrááá!!! Je 12:15 a konečně 
v plném počtu vyrážíme směr 
Německo. Jedeme nakonec třemi auty 
v tomto složení: 1) řidič Valerie, 
spolujezdci: Linda, Bára, Lenka M. a 
Krišot. 2) řidič: Beruška, spolujezdci: 
Mikeš, Klára, Pavlínka (navigátorský 

vůz, který se postaral o to, že jsme poznali spoustu silnic navíc, po kterých jsme vůbec nepotřebovali 
jet). 3) řidič: Hary, spolujezdci: Dřevík, Lenka P., Ivetka, Tomáš, Jana, Markéta, Hanka, Žofka. Po sedmi 
a půl hodinách jízdy a mnoha zastávkách (Dřevík chlastala jako duha) jsme dorazili k našemu hotelu. 

 
Po půl hodině byrokratických 

průtahů jsme se nakonec rozdělili do pěti 
pokojů:  
č.350 - Lenka P., Žofka, Pavlínka, Hanka; 
č.449 - Hary, Tomáš, Dřevík, Iveta; 
č.547 - Jana, Krišot, Linda; 
č.548 - Valerie, Bára, Lenka M.; 
č.549 - Mikeš, Beruška, Markéta, Klára.  
Pokoje nás překvapily svým luxusním 
zařízením (TV s radiem, lednice s plným 
minibarem, telefon v pokoji a telefon 
v koupelně (jak se později ukázalo 
umístění nad záchodovou mísou nebylo 
příliš šťastné…), fén, rychlovarná konvice s nabídkou několika druhů čaje). Jediným mínusem byl fakt, 
že někteří jedinci se museli mačkat na přistýlkách (Hary + Tomáš, Lenka P. + Hanka, Beruška + Mikeš). 

 
Vzhledem ke špatné domluvě se 5 lidí vypravilo rovnou 

na večeři (Tom, Hanka, Lenka P., Žofka, Pavlínka - lenoši!!!), 
zatímco skoro celý tým šel podle pokynu trenéra běhat. 
Strečink probíhající na trávníku před jedním z okolních 
činžovních domů, byl pro místní obyvatele skutečnou atrakcí, 
tak velikou, že jedna z přihlížejících paní dokonce neváhala 
opustit křeslo a sledování TV programu a udělala si naší fotku. 
 Po navečeření zbytku týmu proběhla tajným hlasováním 
volba kapitánky (zvolena jednohlasně Beruška) a jejího 
zástupce (zvolena Bára). Poté měl slovo Hary. Po řadě 
technických poznámek nám objasnil hlavní cíl tohoto turnaje – 

vyhrát!  


