Den 4 (úterý 29.7.)
Den začal pozdní snídaní, jelikož nás čekal zápas s Německem B až v 16:00. Trenér chtěl
dospat podařený večírek, který se na jejich pokoji protáhl o sledování P kanálu, ale nevyšlo mu to.
Chtěly jsme se podívat na náš „skvělý“ zápas se Skotskem A, tak
jsme se přesunuli do luxusního Zeleného salonku. Video bylo
poučné, komentáře trefné a každá si z čumendy odnesla to své, na
čem musí ještě zapracovat. Největší úspěch však měl videozáznam
z již výše zmíněného alkoholového dýchánku.
Ve 13:00 jsme se vypravili na stadion, abychom shlédli
alespoň kousek utkání Skotska A vs. Anglie, které Angličanky
suverénně vyhrály 11:1. Příprava na náš zápas probíhala klasicky.
Nálada byla výborná, což jak se později ukázalo není před našimi
zápasy na koncentraci to nejlepší.
První polovina zápasu bylo jedno obrovské trápení, o čemž
svědčí i výsledek po poločase 3:1. Potřebovaly jsme vzpruhu.
Beruška se ukázala jako opravdový kapitán, když dokázala během
přestávky probudit v nás všech pravého týmového ducha
posezením v kroužku a obejmutím se navzájem. V druhé půlce jsme hrály jako vyměněné a zápas
nakonec skončil 11:2. Následovalo vyhlašování MVP, kdy si Mikeš odnesla zaslouženou 1,5 litrovku BŠ.
Po večeři svolala AK (Asistentka Kapitána) motivační psychologickou schůzku týmu na
„třistapadinu“ s cílem zpevnit „team
spirit“. Snad se zadařilo. Jsme
dobrá parta a musíme si věřit, sami
sobě a celému týmu zároveň!
Večer byl tentokrát klidnější. Po
výborné sangrii, kterou připravily
Beruška s Mikinou, a zmrzce, na
kterou
nás
pozvali
kluci,
následovalo
promítání
filmu
„Nepřítel
státu“.
Zajímavá
detektivka, při které někteří jedinci
raději odešli spát a někteří i
vynechali ten odchod a usnuli na
místě. Nakonec vše dobře dopadlo,
hlavní hrdina zůstal na živu a
zápletka byla objasněna.
5.den (středa 30.7.) – Den nuda
Po pozdní snídani (čekal nás zápas s Německem A až od 16.00 hod.) jsme se sešli v Green
Saloonu na promítání dokumentárního videa od začátku naší „dovolené“. Po té většina týmu strávila
zbytek volna před zápasem odpočinkem, spojeným se spánkem. Nutně jsme totiž potřebovali dohnat
spánkový deficit z pondělní párty.
Okolo 14.00 jsme se vypravili na stadion a po chvilce sledování zápasu Německo B – Anglie
jsme se odešli připravit na zápas. Ten se však vůbec nevyvíjel podle našich představ. Zřejmě jsme se
vůbec nepoučily z předchozího zápasu s Německem B. Po 1.půlce jsme dokonce prohrávaly 1:2!!!
Němky se proti nám neuvěřitelně vyhecovaly a my se nechaly zaskočit jejich hrou. Během přestávky
jsme se však dokázaly zkoncentrovat a v druhém poločase jsme německý náskok srovnaly a nakonec
dotáhly zápas do vítězného konce 6:4. Stálo to celkem hodně úsilí, ale týmový duch přece jenom
zvítězil (i když ne moc přesvědčivě).
Po návratu do hotelu nezbývalo vzhledem k pozdnímu začátku zápasu mnoho volného času, a
tak jsme se po nutných kosmetických úpravách hned odebrali na večeři. Ta se však nečekaně protáhla,
neboť nás Hary zaskočil požadavkem na individuální pohovor s každou z hráček. Ale vzhledem k jeho
citlivému přístupu po chvíli z každé obavy i nervozita opadla a pak už se jen seriózně diskutovalo. 

