Mezinárodní turnaj v rakouském Linzi očima Markéty Dudkové
S Aničkou Černou, Michalem Kopeckým a Pepou Kurkou jsme se vydali na výlet do Rakouska na bridž.
Turnaj v Linzi začínal v pátek večerními mixy, které jsem hrála s Pepou. Od té doby, co jsem během
první partie téměř vytáhla hlášku jeden tref, když jsem měla zahájit v acolu slabým bezem, jsem se
snažila soustředit na systém.
Po osmnácti partiích prvního kola máme s Pepou na osmém místě přes 55%, jsme na tom nejlépe ze
čtyř českých párů (Anička s Michalem, Bahníkovi a Svobodovi). Večer značně pokročil, v krátké pauze
zívám a Pepa rozhoduje, že si dáme kafe. Eva Bahníková zjistila, že cenu berou první čtyři, takže se
všichni ještě musíme hodně snažit.
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W vynáší károvou dámu, Pepa smutně vykládá stůl, říká, že to má spíš do srdcí. Výnos je pro mě
nepříjemný, udělám o zdvih méně než ostatní ve třech bezech, kterým vynesou pik. Čtyři srdce se plní
taky, musím prostě splnit s nadzdvihem. První kolo kár pouštím, druhou káru přebírá E králem
a nevrací káro, ale krále pikového! Znovu počítám zdvihy, ale na deset potřebuji sedící srdcový impas.
Co měl W za body? Zatím ukázal mariáš pikový a krále kárového, na sedící impas to nevypadá. Hraji
tref do kluka a ze stolu malé srdce. E nevidí, že už mám dost zdvihů i bez srdcí a dává malou. Teď si
v klidu vypracovávám pikové zdvihy a plním +1.
Oběma párům se druhé kolo podařilo, my měli 59%, Michal s Aničkou 63%. Nakonec jsme cenu
dostali i za 6. místo, Anička s Michalem byli hned za námi.
Sobotní týmy se hrály švýcarem na sedm kol po sedmi rozdáních. Poprvé zkoušeli hrát na všech
stolech stejná rozdání, po každém kole byla k dispozici rozdání. Turnaj se hrál od jedné do devíti, tým
Praha se umístil druhý, tým Havirov (my) čtvrtý.
V neděli jsme po krátké prohlídce města hráli ještě párový turnaj na tři kola po 14 rozdáních.
S Aničkou se nám první kolo doopravdy nepovedlo, ale s humorem jsme se přes to přenesly a zbytek
turnaje jsme už hrály slušně. Zato klukům se moc dařilo, vyhráli s průměrem přes 63%, my jsme
dostaly cenu za nejlepší ženský pár (jinak bychom dostaly juniory :) Po turnaji čekalo účastníky
šampaňské.
Víkend se mi moc líbil díky dobré organizaci, hezkému prostředí a společnosti Aničky, Michala a
Pepy, už dlouho jsem se tak nenasmála. Anička i Pepa byli jako partneři velmi příjemní, ideální
kombinace kvalitní hry a kvalitního humoru :)

