Frankfurt Cup 2012 očima Lukáše Kolka
Ve čtvrtek 5.4.2012 jsme se vypravili na dalekou cestu do západního Německa. Prvně jsme dojeli do
Prahy, kde jsme u našich přátel přespali a ráno jsme se naložili do auta pod vedením skvělého
kapitána Michala Kopeckého a vyrazili jsme směr Frankfurt. Cesta byla bez problémů a ani nám
nepřišla tak dlouhá. Odpoledne jsme dorazili do centra, kde jsme se ubytovali a po krátkém
odpočinku jsme se vydali hrát bridž.
V pátek se hrál individuál u našeho hostitele a pořadatele doma, kde ve dvou pokojích a na chodbě
bylo 10 bridžových stolů. Při turnaji jsme potkávali hráče různých národností a po 30 rozdáních
následovala večeře a vyhlášení. Nejlépe si vedl Kuba následován Luckou a Michalem, zbytek byl pod
průměrem. Večer, možná už v noci, jsme se přesunuli na hotel a odpočívali jsme před náročnou
sobotou. Ráno jsme se nasnídali a jeli jsme do hracího komplexu. S mírným zpožděním a ironickým
potleskem ostatních účastníků jsme usedli k prvnímu kolu týmů. V celém turnaji hrálo 8 týmů, z každé
země dva. Přijeli zde Holanďané, Francouzi, my a domácí Němci. Za CZE1 nastupovali: Jakub-Lukáš a
Lucka-Michal a za CZE2: Erik-Filip a Renča-Mrazík. Celá základní část, která byla na 10 rozdání každý
s každým, se lépe vyvedla týmu CZE1, který byl s jedinou prohrou a s náskokem 7VP první. Já s Kubou
jsme byli i první v butleru a jediní Češi v plusu, ale později se stejně ukázalo, že to jen poukazuje na
naši dobrou sobotní hru, díky které jsme mohli bojovat v playoff. Náš druhý tým skončil poslední, ale
první výhra v posledním kole byla výborná na psychiku týmu. Po bridži nám organizátoři vymysleli
naučnou hru po centru Frankfurtu. Celé to spočívalo ve spojení bridžových a orientačních schopností,
nikdo se neztratil a nakonec jsme se sešli zase zpět v restauraci, kde jsme si dali večeři, po které jsme
jeli zpět na hotel. Večer strávil každý dle svého plánu. V neděli jsme se sbalili, nasnídali a bez zpoždění
jsme dorazili do hrací místnosti. Náš tým v semifinále čekala Francie 1 a druhý tým Francie 2. U nás na
stole zápas nezačal vůbec dobře, soupeři uhráli to, co vydražili (někdy až nečekaně) a my padali a
udělali jsme i chyby. Několikrát jsme si ještě navzájem na podporu řekli, že od téhle krabice to
otočíme, ale nepovedlo se. Začátek nás poznamenal a ukázala se naše malá psychická zdatnost a
zkušenost. Soupeř ukázal něco, čím jsme poráželi soupeře v sobotu a odešel od nás vítězně.
Z druhého stolu taky přišly záporné výsledky a vysoce jsme prohráli. Zato našemu druhému týmu se
dařilo lépe a postoupil do bojů o 5. místo. V malém finále nás čekalo Holandsko 1 a do souboje o 5.
místo postoupilo ještě Německo. Náš druhý zápas se už blížil výkonům ze soboty, jen to ještě nebylo
těch 1,8 impů na rozdání, protože jsme udělali více chyb, zároveň soupeř potvrdil svou výkonost. Na
druhém stole jsme ztratili víc impů a skončili jsme čtvrtí. Určitě panovala smutnější nálada z výkonu,
Kuba a já jsme nepotvrdili naši dobrou formu ze základní části a tak jsme nemohli uvažovat o lepším
místě. Nálada se nám zlepšila výbornou hrou našeho druhého týmu, který zaslouženě vysoce vyhrál,
dělal přes sto impů. Po tomto zápase skončili na výborném 5. místě, na které poskočili z posledního.
Při vyhlášení jsme dostali trička a Kuba byl vyhlášen za nejlepší rozdání v turnaji, uhrál na skvíz 6NT
hned v druhém kole. Po společných fotkách a rozloučení jsme vyrazili zpět do Česka. Cesta byla delší,
protože jsme měli větší zastávky a místy špatného navigátora. Nakonec jsme po půlnoci všichni
dorazili do Prahy. Ráno, po vyspání jsme se úspěšně dopravili domů.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat Michalovi, který nás vzal na tak dobrou akci a umožnil
nám získat cenné zkušenosti. Postaral se o nás výborně a doufám, že i on se bavil.

