Juniorské párové Mistrovství Evropy 2012 očima účastníka Lukáše Kolka
Už v pátek, hned po převzetí vysvědčení, jsem se měl dopravit společně s Kamilem do Prahy. Tady na nás už
čekali ostatní bridžisti, se kterými jsme se vydali navštívit do Německa Ine s Johnem. O víkendu nás tam bylo
z Česka až čtrnáct. Společně jsme přes den byli na koupališti, kde jsme hráli zejména volejbal. Večer a v noci
někteří hráli bridž a ostatní stolní hry. Po nedělním odjezdu všech, kteří nejeli do Dánska, nás zůstalo
v Lauensteinu pět: Franta s Patrikem, Kuba se mnou a náš kouč Kamil. Ve zbylých chvílích jsme odpočívali,
připravovali se, a taky ještě trénovali pod dohledem Ine.
V úterý jsme měli v plánu cestu, takže jsme se nachystali, rozloučili a vyrazili do Dánska. Cesta v Německu
ubíhala rychle, v Dánsku jsme se už nemohli dočkat příjezdu. V konferenčním hotelu, kde už bylo rozehrané
mistrovství, jsme se ubytovali, poseděli se Slováky (jako každý den) a šli brzo spát.
V první hrací den jsme vstali docela brzo, abychom se mohli v klidu nasnídat a připravit na úvodní rozdání.
První dvě kola se nám nepovedla a měli jsme i těžší soupeře, proto byl začátek velmi bídný. Po lehkém
obědě a horké sprše jsme s velkou chutí doháněli dopoledne a záchranné práce nás dovedly na 20. místo.
Večer jsme odpočívali u karet a věřili jsme v lepší zítřek.
Čtvrteční dopoledne bylo klíčové a naše výchozí pozice byla kousek za postupovou hranicí. Po prvním kole ze
tří jsme se neposunuli vpřed, ale jen procenty jsme se lehce dotáhli na šestnácté místo. Ve druhém kole se
stalo to, co jsme zrovna vůbec nechtěli. Udělali jsme jen necelých 42%. Při obědě Kuba spočítal i přes můj
zákaz odhad potřebného zisku v posledním kole a byl docela vysoký něco kolem 66%. Takže jsme do
posledního kola vyráželi s velkou chutí a touhou po hodně dobrém výsledku. Na posledních dvou rozdáních
kvalifikace jsme získali cenné dva topy, ale nadějně jsme postup neviděli. Po dohrání jsem zašel vytisknout
náš výsledek a nemohl jsem tomu moc uvěřit. V posledním kole jsme opravdu udělali 66% a celkových
52,3% nám stačilo na postup ze čtrnáctého místa. Zbytek dne jsme už jen radostně odpočívali.
Ráno před další velkou porcí rozdání jsme mohli být v klidu, protože cíl jsme překonali. Finále se hrálo jako
základní část každý s každým, jen přibyly dvě partie navíc. S průběhem jsme byli spokojeni, jen s bolestí
hlavy se hrálo hůře. Skoro všechny páry byly lepší než my a bridž byl ještě na vyšší úrovni než kvalifikace.
I toto rozdání dokazuje, že všichni zvládli vydražit 7NT s velkým fitem (v kvalifikaci bylo podobné rozdání
a získali jsme za něj jen 15%, jedni z mála na nás vydražili 7NT):
Kuba (E):
A10 A92 AQ5 KJ542
1K* 1NT* 2NT* 4T* 5K*
Já (W):
KJ876532 KQ 10 AQ
1P
2K* 3P* 4NT* 7NT
Celkově jsme skončili pro nás na hezkém 11. místě a odnesli jsme si cenné zkušenosti. Po vyhlášení některé
výpravy už jely domů, ale my jsme přespali a ráno vyrazili zpět do Česka. Cesta byla trochu pomalejší, ale
bezproblémová díky skvělým řidičům Frantovi a Kamilovi. V Praze jsem přespal u Michala, a až v neděli jsem
dorazil domů na oběd.
Ještě jedno rozdání, hned třetí z kvalifikace:
Kuba (N):
AQ962 5 AKQ4 A102
1P
2T* 3K
4S* 5T*
Já (S): J3 AKJ3 97632 84 1NT* 2K* 4K* 4NT* 6K
Výnos: nepříjemný K trefový. Jak budete sehrávat? Já se dlouho nemohl rozhodnout a po chvíli jsem zahrál
AK v kárech, východ odhodil tref. Takže jsem dotrumfoval a zahrál impas srdcový, který seděl a na srdce
jsem zahodil trefy. Poté přišel na řadu kluk pikový a na toho z východu k mé radosti přišel král. Hezkých
90%.

