6.den (čtvrtek 31.7.)
Na snídani jsme se tentokrát sešli uţ v 8,00 hod. V 11,00 hod. začínal zápas proti Anglii.
Existovala moţnost, ţe bychom v případě vítězství postoupily do finále, ale hlavním mottem pro tento
zápas bylo „zahrát si“. V první polovině Angličanky na hřišti kralovaly, měly lepší přenosy, bojovnost,
trefovaly se do brány a v půlce vedly vysoko 11:3. V druhém poločase se naše hra zlepšila, ale na výhru
to opravdu nestačilo. Ale dokázaly jsme nastřílet Angličankám nejvíce gólů ze všech týmů na ME.
Zápas skončil v poměru 16:5. Za náš tým byla na MVP nominovaná Valerie, ale láhev dostala anglická
obránkyně č.7.
Protoţe jsme dohrály brzo, čekalo nás volné
odpoledne a k tomu ještě celý pátek. Většina týmu se
vydala na koupání do Baden Paradise – místního
venkovního bazénu se skokanským můstkem a
„skutečně prudkým“ tobogánem. Ale i jeho mírný sklon
nezabránil, aby se česká reprezentace za přispění
obou trenérů dokonale pobavila. Návštěvníci a plavčík
se našim sjezdovým útvarům nestačili divit. Některé
kreace byly skutečně dramatické – kromě staţených
plavek a topení se při dojezdu do bazénu (vzájemně
jsme si přistávali na zádech) došlo i k drobným
zraněním – ukopnuté prsty u nohou, naraţená hlava či
odřeniny různých částí těla. Vrcholem naší návštěvy
tohoto areálu bylo akrobatické číslo našeho head
coache – sebevraţedně vypadající skok po hlavě dolů
(tzv.šipka) ze 7m věţe. Zbytek týmu strávil u bazénu
v hotelu, nákupem v hypermarketu Herkules a také
spánkem.

Po večeři proběhla příprava titulků na naše sobotní přestavení. Vzhledem k tomu, ţe příprava
probíhala na „bleším“ pokoji 350, raději jsme se přesunuli na povolenou párty u trenérů. Večírek se
nějak nemohl rozjet, všichni byli unavení a dost ospalí, ale nakonec jsme chytli druhý dech a po
půlnočním bouchnutí 2 lahví BŠ ze
zábava rozproudila: aerobic,
taneční kreace na Beatles,
erotické fotografování playmates
Mikeše a Valerie.  Veselení nám
opět přerušil telefonát z recepce,
který pak o něco později inspiroval
Báru k obvolávání jednotlivých
pokojů jménem recepce. Harry a
Klára tento trik prohlédli, ale
důvěřivá Ţofka a trubka Kristýna
se chytly solidně. Po urputném
ujišťování, ţe z jejich pokoje
opravdu ţádný hluk nevychází (Ţ.:
We are going to bed now…, K.:
Our room? Nr.547? Oh, no no
no!), pak recepční Báře slíbily, ţe
bude klid. A také byl.

