O pohár města Slavonic 2014
Slavonice Cup – tradiční bridžový turnaj, který se těší značné oblibě i mezi zahraničními
hráči. Letošního sedmého ročníku pořádaného od 1. do 4. dubna se navíc zúčastnil rekordní
počet družstev. Jako hrací místnosti posloužily i tento rok prostory hotelů Besídky a Arkády.
Havířov na této akci zastoupili Soňa Hájková, Lukáš Kolek, Erik Klemš, Michael Botur,
HaMy Luong, Martin Melčák, Lucie Kohutová a absolvent Havířovské bridžové
akademie Kamil Žylka.
Základní část soutěže družstev se odehrála
ve třech skupinách A (osm družstev), B (sedm
družstev), C (osm družstev). Po zápasech
systémem každý s každým vytvořila první dvě
družstva ze všech skupin finále A, druhá dvě
družstva finále B, … Poslední zápasy ve
finálových skupinách A, B, C, D sehrály týmy
proti družstvům, která v základní části
nepotkaly.
Turnaje družstev se každoročně odehrávají
odpoledne, dopoledne jsou vyhrazena pro
dobrovolné párové turnaje (vedlejší, hlavní).
Těch se mohou zúčastnit hráči, kteří
upřednostní bridž před návštěvami okolních
destinací (pěší túry, vyjížďky, …). Tuto
možnost však především za přejícího počasí
účastníci akce hojně využívají.
Poněkud nepříznivé sobotní počasí nedovolilo uspořádat tradiční venkovní barbecue,
bridžisté se však dočkali zpestření z úplně jiné stránky. Naprosto zaslouženě jej lze připsat
zahraničním
účastníkům
– konkrétněji
z Polska – kteří s největší pravděpodobností
usoudili, že turnaj probíhá dle jejich vkusu až
příliš poklidně a ,,drobnější“ rozruch nemůže
býti na škodu. Tímto nadešla chvíle
k vyzdvižení práce vedoucích turnaje a
rozhodčích Dušana Šlachty a Adama Kubici.
Především Adam se zhodnocení situace
zhostil úspěšně a po několika chybných
vysvětleních u bridžového stolu, rušivých
momentech a urážlivých poznámkách do jisté
míry společensky unavené polské páry
opouštěly soutěž.
Závěrečný nedělní ceremoniál zapůsobil
na většinu přítomných jistě velice
příjemným dojmem. Vyhlásily se výsledky
všech soutěží a mnoho účastníků
(umístěných i losovaných) se mohlo těšit
z keramických
hrnečků,
které
neodmyslitelně patří k této akci.

V soutěži družstev se (co se týče týmů s havířovským zastoupením) nejlépe vedlo družstvu
Míšánkovo tým, jehož součástí byli Erik, Martin a Lukáš. Těm se podařilo proniknout
z druhého místa ve skupině do finále A, nenesli si však příliš výhodný přenos ze základní
části a hráli proti silným soupeřům, celkově tak skončili na pěkném 5. místě z celkového
počtu 23 družstev. Soňa a tým Chaos skončily 4. v B – finále. Kamil hrající s Honzou
Králíkem a lucemburským párem skončil na 2. místě ve skupině C. Ve stejném finále
bojovala i HaMy za tým Králíci (jak jinak). Lucka s Michalem se museli spokojit s cenami za
D skupinu.
V párových turnajích zaznamenali havířovští hráči také pár úspěchů. Ve vedlejším pátečním
páráku skončil na 3. místě ze 14 účastníků pár Erik – Lucka, kteří až do jedné osudové
chvíle vedli s více než 71%. Hned za nimi se pak umístili Lukáš a Michal.
Sobotní párový turnaj s upraveným systémem ve skupině i celkově vyhrál Martin hrající
s kapitánem dorostenecké reprezentace Michalem Kopeckým. Na 2. místě ve skupině NS
párů skončil Lukáš (s Adamem Kubicou), na 3. Michal (s Vladimírem Nulíčkem).
Hlavní párový turnaj, který se odehrál v neděli dopoledne, vyhráli Kamil a Honza Králík
s více než 70%! Ze současných hráčů HABRY nejvýše pronikl Erik (9. místo) s Michalem
Kopeckým.

Letošní ročník mezinárodního turnaje Slavonice Cup se rozhodně zařadil do série
povedených bridžových akcí. I když se ne všichni havířovští účastníci prosadili, přesto se
jednalo o další příležitost si zahrát a vyladit formu. Prodloužený víkend se mi velice líbil a
jsem ráda, že jsem se ho zúčastnila.
V důsledku svého momentálního rozpoložení a touhy vyjádřit vděčnost přidávám poděkování
pod čarou:
Přemyslu Posledníkovi za organizaci této velkolepé a zároveň pohodové akce, na kterou se bridžisté
vždy budou těšit,
Dušanu Šlachtovi a Adamu Kubicovi za zajištění poklidného a bezproblémového průběhu akce,
Petru Bahníkovi za pořízení fotografií z akce,
Soni Hájkové za materiální výpomoc v podobě bidding boxů a za řidičské schopnosti, které projevila,
Michalu Králíkovi za materiální výpomoc v podobě bidding boxů a za kulturní zpříjemnění večera/rána,
Michalu Kopeckému za materiální výpomoc v podobě tiskárny a za to, že dorostenecký tým stále žije,
Milanu Macurovi

za podporu české reprezentace a za možnost otestovat jeho dopravní prostředek
(dokud mu nedošla šťáva),

Vladimíru Machátovi za to, že jsem mohla hrát pod záštitou jeho týmu,
Michaelu Boturovi, který projevuje nelidskou trpělivost při hraní bridže se mnou,
Danu Vachtarčíkovi a Jardovi Hájkovi, kteří havířovské bridžisty z nuly vypiplali
a Janě Hlaváčové, své skvělé mamince, která mě v bridži podporuje a trpí mé úspěchy i neúspěchy.

Lucie Kohutová

