5th World Youth Open Championships
Ve dnech 15-18.8.2017 se ve francouzském Lyonu konalo Mistrovství světa juniorských párů,
kterého jsme se jako jediní čeští zástupci zúčastnili se Zdeňkem Tomisem. Bojovalo se ve čtyřech
kategoriích U26 (my), U21, U16 a U26 girls. V následujících několika odstavcích se vám budu snažit
přiblížit naše dobrodružství. Rozhodl jsem se, že vás nebudu nudit žádnými diagramy ani popisem hry.
Měli jsme opravdu několik hodně povedených boardů, na které se můžete podívat na oficiálních
stránkách turnaje.
Cesta byla velice náročná, jelikož jsme museli strávit noc na letišti v Curychu. Vyjeli jsme v
pondělí v poledne vlakem z Havířova do Prahy a na místo konání jsme dorazili až o 24 hodin později.
Navíc se vyskytla velká nepříjemnost, když jsem musel reklamovat ubytování, a shánět náhradní. Po
pěti hodinách telefonování do USA, shánění informací a běhání z jednoho konce hotelu na druhý za
francouzskými organizátory, aby mi přeložili, co se děje (dohromady oba umíme francouzsky tak
deset slov), se nám podařilo sehnat náhradní ubytování asi 30 minut od hracího sálu (více jak 700
schodů do kopce). Unavení a vyčerpaní jsme se ubytovali, na dvě hodiny si lehli, a pak byl čas
zúčastnit se úvodního ceremoniálu. Bohužel organizátoři to moc nezvládli, jelikož jsme se s kompletní
italskou výpravou a pár dalšími jedinci už nevlezli do vugraph theatre, kde se všechno konalo, a tak
jsme rovnou mohli jít zpátky do schodů a spát.
Druhý den ráno (středa) jsme vyrazili bojovat – čekala nás první část dvoudenní kvalifikace.
Postupovalo 14 párů z 35, takže nám bylo jasné, že budeme potřebovat něco kolem 52%. Potkali jsme
staré známé evropské páry, ale také hráče např. z Brazílie, Chile, Uruguay, Argentiny, Číny, Japonska,
Indie, Kolumbie či Jihoafrické republiky. Celkem se v naší kategorii zúčastnili hráči z devatenácti zemí.
Bohužel jsme se hned ze začátku stali obětí soupeřů – šíleně vydražené slemy, nesmyslné blafy,
podivné výnosy, prostě jim proti nám vycházelo všechno. Přespali jsme na 22. místě s 47,67% a s
vědomím, že druhý den kvalifikace budeme muset hrát opravdu skvěle.

Ve čtvrtek jsme se vzbudili velice unavení a bylo nám jasné, že nás čeká těžký úkol. Hned ráno
jsme si hodně zlepšili náladu, když po první třetině druhého dne kvalifikace jsme se vyhoupli na
šestnácté místo a 50,09% - náš cíl byl opět na dosah! Velice dobrý výkon ve zbytku dne znamenal
nakonec konečné čtrnácté (poslední postupové) místo a 51,17%. Páry umístěné za námi měly jen o
0,02% a 0,06% méně – asi vám nemusím říkat, jak neskutečně nervózní jsme byli, když jeden pár poté
začal řešit nějaké odvolání, na oficiální výsledky jsme museli počkat ještě další dvě a půl hodiny.
Musím říct, že i v druhém dni naši soupeři dělali velice neobvyklé akce, které jim opět většinou
vycházely. Upřímně – nepamatuji si, že bych někdy na turnaji měl takovou dávku bridžového neštěstí.
Tentokrát už to začalo i silně působit na naši psychiku, a tak jsme se nevyvarovali i několika drahým
chybám. Myslím, že náš výkon by při běžné konstelaci stačil zhruba na 55%.
V pátek se hrálo finále. Jako poslední postoupivší jsme měli nulový přenos, takže bylo od
začátku jasné, že na medaili šanci prakticky nemáme – v první třetině dne jsme byli čtvrtý nejlepší pár
s 52,92%, přenos však způsobil, že v celkovém hodnocení to bylo pouze nedostatečných 46,01%. Ve
zbytku dne jsme zkoušeli zabrat a vytáhnout to alespoň na 50, už jsme začali hrát i více „párákově“ a
snažili jsme se dražit více ostře a na hraně, jelikož opatrná taktika nevycházela. Opět se nám ale (na
rozdíl od našich soupeřů) nic nedařilo, takže jsme ve finále skončili na dvanáctém místě s 43,36%. Ke
konci turnaje už jsme nemohli nic ztratit ani získat díky dobrému náskoku na poslední dvě dvojice a
velké propasti před námi (desátý pár měl téměř 49%), tak jsme si zahráli o pár závazků, bohužel opět
neúspěšně.

Celé finále jsme hráli na rozdíl od kvalifikace uvolněně a bez nervů, škoda, že se už projevila i
únava. Nějakých 50% se s trochou štěstí a při perfektní hře uhrát dalo. Pak jsme se ještě zúčastnili
velice chaotického závěrečného ceremoniálu (250 čínských dětí a mládežníků s téměř totožnými
jmény byl tvrdý oříšek i pro pořadatele) a zcela vyčerpaní šli spát. V naší kategorii se světovými
šampiony stala švédská dvojice Simon Ekenberg - Linus Dahlstroem, stačilo jim na to 56,72%.
Kompletní výsledky ze všech kategoriích najdete opět na stránkách turnaje.
Turnaj hodnotím velice pozitivně. Hráli jsme mimo jiné proti bridžistům, kteří mají zkušenosti
s hraním na soutěžích v USA a na otevřených evropských šampionátech dospělých jich několik
postoupilo do finále A. Naproti tomu Zdeňkovi je jen 15 let a nemá na této úrovni ještě vůbec žádné
zkušenosti. Myslím, že z tohoto hlediska je náš postup do finále pěkným úspěchem českého
juniorského bridže a Havířovské bridžové akademie.
Také nás velice překvapila úroveň turnaje, která je nesrovnatelně vyšší, než na domácích
velkých cenách. Hráči zde umí vyvinout na soupeře mnohem větší tlak, než je tomu u nás. Hrály zde
extrémně dobře sehrané dvojice, a když už letí někdo na turnaj do Francie až z Uruguay, tak to asi
nebude pro 45%. Juniorský bridž v posledních letech opravdu nabírá na kvalitě, a dokazuje to fakt, že
mnoho mladých hráčů už úspěšně hraje v kategorii open. Trochu mě mrzí, že se u nás v ČR prakticky
nelze na turnaj takové úrovně a formátu kvalitně připravit – myslím, že hlavně v soutěžní dražbě
český bridž poměrně zaostává. Naštěstí jsme mohli trénovat alespoň na BBO proti kvalitním
zahraničním hráčům.
Pro mě to navíc byla poslední šance něco na velkém juniorském turnaji uhrát, jelikož mi letos
bude 25 let. Konečně jsem po letech našel partnera, který chápe můj styl hry a dokáže mě poslouchat
– a hned to přineslo ovoce. Byl to vůbec první turnaj, který jsem se Zdeňkem spolu hráli (klubové
turnaje a malé ceny nepočítám). I proto mi připadá postup do finále A jako pohádka a už se oba
těšíme, co přinese budoucnost. Momentálně trénujeme ze všech českých hráčů asi nejvíce, a tento
zážitek nás ještě do budoucna posílí. Snad to bude i inspirací pro ostatní české mladé hráče, kteří
svou kariéru teprve začínají. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporovali, fandili
nám a pomáhali nám uskutečnit náš cíl.
Adam Janas

