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Turnaj národů BONN  23-24. květen 2001
  

Pre čitateľov BRIDŽ KLUBu uvádzam článok o prvom vystúpení nášho družstva v Bonne. No,
vtedy to bol úspech.

  

      

  

  

  

Turnaj v Bonnu je prestižní turnaj pro pozvané evropské družstva. Je to jakési malé mistrovství
Evropy a jednotlivé státy vysílají zpravidla svou nejsilnější sestavu, nebo zálohu reprezentace.
Typicky se hraje ve dvou skupinách po 9 každý s každým. Vítězové skupin hrají zápas o první
místo, ostatní ještě 3 kola švýcaráku o umístnění. Organizátoři hradí ubytování a poskytují
stravu a příspěvek na cestu.

  

Náš tým jede v sestavě, ve které vyhrál kvalifikaci: Petr Jireš, Jiří Kopřiva, Lukáš Pavlík, a
pisatel těchto řádků Anatol Filip. Po příjemné cestě přijíždíme v úterý 22. večer a ubytováváme
se v hotelu Best Western. Cestou Lukáš a Jirka ladí ještě licitační systém, protože prakticky
spolu téměř nehráli (spomenu také v závěrečném Resumé)

  

  

POZNÁMKA pre čitateľov BRIDŽ KLUBu:

  

 1 / 11



Bonn 2001

Napísal Edo Velecký
Piatok, 24 Jún 2005 00:00 - 

  

Toho roku sa hrali v rozpätí dvoch týždňov dve reprezentačné kvalifikácie. Naše mužstvo
Fládr-Pavlík a Kopřiva-Filip postúpilo do finále bojov o open a malo slušné nádeje. Lenže
týždeň pred finále už Miloš Fládr avízoval, že má súrnu prácu a že mu šéf asi prikáže pracovať
aj cez finálový víkend. Nakoniec to definitívne potvrdil asi v stredu pred finále. Informovali sme o
tom včas kapitána reprezentácie, finále sme prehrali kontumačne a zišla sa reprezentačná
komisia. No, komisie sa schádzajú raz za niekoľko mesiacov. Táto sa zišla okamžite, týždeň
pred kvalifikáciou na Bonn. Niekto, koho sa mi nepodarilo zistiť, rozšíril klebetu, že Milošovi
fakticky o žiadne open nešlo a že to už mal dohodnuté s istou dámou, že na ME pôjde s ňou. V
komisii bolo 9 členov, z ktorých traja boli v družstvách našich konkurentov pre kvalifikáciu na
Bonn. Komisia potrestala Miloša v jeho neprítomnosti zákazom reprezentácie a našej trojici
milostivo povolila doplnenie o štvrtého hráča. Na následný protestný otvorený list Lukiho
komisia nikdy neodpovedala. Doteraz nechápem, že 9 ľudí, ktorých som pokladal za
rozumných, dokázalo promptne odsúdiť niekoho bez toho, aby mohol vec vysvetliť, a to na
základe obyčajnej klebety. Koniec Poznámky.

  

  

Dostali jsme knížečku s hracím programem, seznamem účastníků a sestavami. Večer ještě
uvažujeme o našich šancích na turnaji. Umístění v první polovině se jeví jako velký a nádherně
vzdálený úspěch.

  

Ve středu 23. ráno si můžeme trochu pospat, protože turnaj začíná až ve 14:00, což je příjemný
kontrast proti českým podmínkám. Po snídani v hotelu obhlížíme terén: hraje se 5 minut od
hotelu přes park. Bonn je (alespoň tato jeho část)  úpravné město, s hezkým parkem, nízkými
budovami. Ulice o poznání tišší než v Praze. Pro Pražany nepochopitelná čistota. Chodníky
bezvadně v pořádku. Lidé starostlivě oblečeni, bez českého všudypřítomného spěchu. Skupina
penzistů bodře kráčí po pěšině k římským lázním. Mladé maminky a děti v kočárcích v parku u
jezírka s vodním ptactvem a fontánou. Psi běhají spořádaně. Vilky utonuté v zeleni. O ulici dál
projede vlak, rychle a tiše.

  

Petr odchází nakupovat pro svoje blízké. Jirka jde vyhledat Rýn (prý protéká i přes Bonn).
Milovník cynických vtipů Luki si nadšeně čte v knize o manželských vztazích. Já dávám
přednost nytí. (Tohle je zajímavé. Z různých pramenů jsem se dozvědel, že některé ženy,
zejména rusalky, nyly za svitu měsíce, já jsem ovšem nyl za bílého dne.)
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12:30 začíná společný oběd. Na připravených stolech vlaječky zůčastněných států. Jídlo si
vybíráme a kombinujeme sami asi z 18 lákavých možností. Dostáváme množství lístečků na
nápoje. Po oběde krátká ceremonie, účastníci vzdávají hold Beethovenově Ódě na radost.
Rozkošné děvčátko losuje účastníky do dvou skupin. Z velkých chybí jenom Itálie a pak Rusko.
První skupina se zdá být jasně silnější. Postupně je to reprezentace Německa 2, Norsko v
prvotřídní sestavě aspirující na nejvyšší světové místa, Francie - vítěz Olympiády 1996 a korifej
světového bridže, Dánsko - v poslední době třetí snad ve všech světových turnajích. Nesměle
pokukujeme na druhou skupinu, kde to vypadá přece jenom líp. Pak už nemusíme pokukovat,
protože nás děvčátko vylosuje hned k Dánsku. A aby nám nebylo líto, tak k nám přilosuje ještě
nepříjemné Rakousko a Anglii, účastníka závěrečných bojů na Olympiádě 2000. Skupinu
uzavírá neznámý Wales se známým žurnalistou Jourdainem a Luxembursko. Snad skončíme v
skupině sedmí právě před těmito dvěma týmy. Zápasy se hrají na 10 rozdání.

  

1. KOLO - WALES

  

Hned v první partii mám rozhodnutí, zda vydražit slem s AQ8xx proti 1076x. Odhaduji, že
logickým výnosem obrana vypracuje nejméně 1 zdvih a na nevydání trumfového zdvihu je třeba
velké štěsti (i když impas jde přes zahajitele). Slem nelicituji. Samozřejmě jsou trumfy 2-2 s
králem v impasu. Walesané slem licitují. Strácíme 11 IMP. Štěstena nám oznámila, že s ní v
tomto turnaji nemůžeme počítat. Pak Jourdainův partner hraje velmi dobře 4 a plní nakonec na trumfový coup. V ostatních rozdánich jsme lepší, vyhráváme soutěžní
dražbu na slemové úrovni, ale to vše stačí pouze na těsnou prohru 14:16. Takže i Wales bude
před námi. Na čele jsou Francie a Dánsko po 22 VP, za nimi Norsko 18.

  

2. KOLO - LUXEMBURSKO

  

Jednoduchý zápas, ve kterém jsme mohli vyhrát i více než konečných 23:7. Teď už to budeme
mít jenom těžké. Skáčeme na 3-tí místo se 37 VP před Norsko 36. První je Dánsko 41 před
Francií 39.

  

3. KOLO - NEMECKO 2

  

Dobrý zápas, v němž máme převahu. Nebýt toho, že si Jirka s Lukim vybrali horší 4 proti 3BT, které hráli Němci na nás, vyhrajeme výrazně. I tak ale blaží 19:11.  Jsme druzí s 56
VP za Francií 57. Norsko zvítězilo nad Dánskem 19:11 a je 3-tí s 55, Dánsko má na čtvrtém
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místě 52.

  

4. KOLO - FRANCIE

  

V první partii máme s Petrem nedorozumění za 5 IMP, dále ale hrajeme dobře. Francouzi
nedraží dvě hry a slem v levné. Bohužel na druhém stole si Jirka s Lukim vybrali daň za
nesehranost a k tomu ještě několik rozumných závazků nešlo. Prohráváme 11:19 v přímém
souboji o první misto ve skupině. Vede Francie se 76 VP. Wales ukazuje nečekaně ostré
zoubky, poráží senzačně Norsko 21:9 a skáče na druhé místo se 72. Třetí je Dánsko 70, my
čtvrtí 67, a Norsko až páté 64.

  

VEČEŘE a 5. KOLO

  

Už jsme uvykli bezvadné a efektivní organizaci turnaje a záležitostí kolem. Rozhodčí jsou
příjemní, znalí věci a jdou nám po ruce. Končíme sice vždy včas, neslyšíme ale ani okřikování
pomalých dvojic a celkově napjatou atmosféru, na kterou jsem zvyklý z pražských soutěží. Po
večeři máme volné kolo, za které inkasujeme 18 VP. Díváme se na začátek zápasu
Bayern-Valencie, zatímco Dánsko ukazuje Walesu, zač je toho loket a vítězí 24:6. Vede stále
Francie 96 VP, Dánsko má 94, my se dělíme s Norskem o 3-tí místo s 85.

  

6. KOLO - RAKOUSKO

  

Špatně hraný zápas, ve kterém 30-ti IMPovou ztrátu trochu korigujeme až v závěru.
Prohráváme 8:22 a padáme střemhlavým pádem z výšin na 5-té místo s 93 VP mezi ostatní. Na
čele je teď Dánsko se 117 VP před Francií 114 a Norskem 106. Nikdo další už nemá reálnou
šanci na vítězství ve skupině.

  

V hotelu stíháme ještě závěr zápasu Bayern-Valencie, ve kterém nezdolný Bayern vstal z
popela, vybojoval si jedenáctkový rozstřel, ve kterém zpočátku zaostával, ale nakonec zvítězil.
Trochu pookříváme z prohry, diskutuje se o partiích. Jirka s Lukim tak hezky analyzují rozdání,
že si nemohu nevzpomenout na fenomenální píseň Huguese Aufraye, ve které v Madridu "ve
stínu pod fíky poslouchal slavíky". Usínáme s vědomím, že zítra nás čeká válcovací den -
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olympijské družstvo Anglie, Norsko a Dánsko a ještě další 3 kola proti silným soupeřům.

  

ČTVRTEK 24. - 7.KOLO - ANGLIE

  

Soupeři nacházejí dobrou obranu v druhé proti druhé za 200, a vyhrají jednu nízkostupňovou a
jednu vysokostupňovou licitaci. My zase dobrou obranu za 100 v první proti druhé, kde
soupeřům ani nedáme šanci na jejich závazek, a pak plním 3BT, kde soupeři po přesné obraně
padají. Dále máme několik nadzvihů, bohužel je to však celkově prohra 14:16. Francie poráží
Norsko 18:12, a tím ho vyřazuje ze hry o finále. Vede Dánsko 135 VP před Francií 132. Norsko
má 118 před dotírajícím Walesem 115. My jsme na 6-tém místě se 107, před nás se dostalo už
také Rakousko 108.

  

8. KOLO - NORSKO

  

Hrajeme s Petrem v closed proti slavnému Helgemovi. Jirka s Lukim vítězí ve vysokostupňové
soutěžní dražbě za 14 IMP, Norové přesnou obranou poráží Petrovi 3BT za 10 IMP, kontrují
Lukimu s Jirkou 4, které naši plní se třemi (!) nadzvihy za 12 IMP, nelicitujeme s Petrem špatné 3BT, které ale
jdou za -10 IMP (jasně že v druhé, jak jinak?). Před posledním rozdáním vedeme o 4 IMP.

  

                                
               Q J 6 4
 K 5
 K 9 8 4 3
 8 2           
                         K 9 8 5 3
 Q J 9 3 2
 —
 A Q 6               
               A 10 7 2
 8
 Q 10 7 5
 J 9 5 3           
                        None Vul                —
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 A 10 7 6 4
 A J 6 2
 K 10 7 4           
          

  

  

                                
              Petr
West

              1 
              4 
              Pass               

North

              2 
              Dbl               
              Já
East
              Pass
              3 
              Pass               
              Helgemo
South
              1 
              4 
              Pass           
          

  

                                Trick
              1. N              Lead
 3               2nd               3rd               4th           
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Petr snapuje Helgemova J a hraje J, kterého Sever bere králem a zamyslí se na asi 5 minut. Následuje káro, které Petr snapne,
snapne srdce na stole a přesně odehraje QA s impasem, aby Sever nemohl na další srdce odhodit tref. Další srdce Sever přebijí J, na kterého jde ze stolu tref. Opět dlouho přemýšlí, ale závazek už nemůže ohrozit. Nakonec
vrací trumf, a Petr doplňuje zdvihy na 10 křížovými snapy. Na druhém stole hrají naši agresivní
3BT s kontrou za -300, takže celkově bereme 7 IMP a slavně vítězíme 18:12. Francie remizuje
s Dánskem 15:15, takže Dánové vedou se 150 VP před Francií 147. Wales to natřel Německu 2
25:3 a je třetí se 140 VP. Rakousko dostihlo Norsko a mají po 130, my jsme šestí se 125.
Dánové jsou krok od finále. Wales má ještě vzdálenou šanci - v posledním kole hraje s Francií.

  

9. KOLO - DÁNSKO

  

Petr plní 3BT. Jirka s Lukim tyto 3BT poráží, ale pak je Dáni vyženou na 5 - 1. Těsně prohráváme před posledním rozdáním.

  

                                
               A K 8 5
 8 7 6 5
 J 3 2
 10 2           
                         Q J 9 3
 J 3 2
 A K 10
 6 5 4               
               10 7 6 4 2
 A
 Q 8 7 4
 A Q 9           
                        Both Vul                —
 K Q 10 9 4
 9 6 5
 K J 8 7 3           
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              Petr
West

              4 
              Pass               
              Werdelin
North

              Dbl               
              Já
East
              1 
              Pass               

South
              2 ¹
              Pass           
          1. srdce + levná

  

                                Trick
              1. S              Lead
 K               2nd               3rd               4th           
          

  

Z výnosu nebyl dánský reprezentant šťastný, zato já jsem ho vzal esem a čile vrátil trumf k J na stole. Teď, když Jih nepřiznal, takže  měl na zásah rozlohu 5530 nebo 6520, jsem byl už
moudrý i já. Bylo třeba nejdříve odehrát kara. No, měl jsem více ocenit spokojenou rozhodnost,
s jakou se Werdelin sehnul ke stolu s červenou kontrou v ruce a předpokládat u něj všechny
ostatní trumfy. Teď mnohonásobný dánský internacionál dlouho přemýšlel.

  

Před zápasem hned mile zažertoval, že si myslel, že německý název našeho týmu
(Tschechien) je Čečensko. Odtušil jsem, že to dost závisí od toho, jak dobře lidé umějí číst, s
čímž on s blahosklonným smíchem souhlasil. Později mě upozornil, že odehrané karty mám
skládat rovnoběžně před sebe, a ne po úhlopříčce zhora dolů, jak jsem byl celý život zvyklý.
Rozhodčí, kterého jsem se na to ptal v přestávce mezi rozdáními, konstatoval, že mám karty
ukládat jednotným stylem, který nic partnerovi nenapovídá. Tak jsem se snažil je ukládat
rovnoběžně, ale zvyk převažoval a úhlopříčné ukládání pomalu, ale jistě vítězilo. Nakonec
znalec Čečenského bridže vzal pikovým králem a zahráním 10-ky mi nedal další šanci. Přidal jsem Q a Jih vzal králem. Werdelinův partner mě počas zápasu po očku pozoroval, jestli jsem už
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dostatečně psychologicky zpracován, ale když to pořád něchtělo být ono, klonil hlavu stále
hlouběji. Teď přemýšlel on a nakonec se pokusil stáhnout Q. Tu jsem snapl, zahrál další trumf k Q (propuštěný), stáhl J a kára, A, a pro větší efekt jsem snapl 13-té káro na stole trumfovou devítkou. Werdelin složil karty. Na
druhém stole naši ve stejném závazku neudělali chybu a porazili za +200. Slavně vítězíme
17:13. Francouzi porazili Wales 19:11 a postupují do finále proti Belgii.

  

My končíme ve skupině 6-tí se 142 VP, za Francií 166, Dánskem 163, Walesem 151, Norskem
146 a Rakouskem 144, před Anglií 125, Německem 2 119 a Luxemburskem 84. Do švýcaráku
se počítají všechny získané VP. Zápasy budou na 8 rozdání. Navzdory dnešním těžkým
zápasům jsme se udrželi v pelotonu. Vůbec netušíme, jak je to významné. Ve druhé skupině
nečekaně vyhrála rovnoměrně hrajíci Belgie se 159 VP. Holandsko bylo druhé se 152, pak
Maďarsko 149, Německo 1 146, Polsko 142 (dlouhý čas suverenně vedlo, pak ale psychicky
neuneslo prohru s Holandskem 7:23 a odpadlo), šesté Bulharsko se 135 (po skvělém začátku
propadlo ještě hlouběji), Švédsko a Estonsko 123, a Rumunsko 109.

  

ODPOLEDNE - 10. KOLO - BULHARSKO

  

Družstvo ve skvělé formě. Vítězíme 25:4. Tvářnost švýcaráku se náhle mění. Vedou Dánové,
my jsme druzí 13 VP za nimi, peleton za námi o 3-4 body zpět.

  

11. KOLO - DÁNSKO

  

Vítězíme v soutěžní dražbě na celoherní úrovni za 6 IMP. Dánové pak ale hrají 3BT a plní, my
padáme ze 4. Vedou tedy před posledním rozdáním. V něm mám AKJxx, Ax, A, Q98xx. Soupeř v druhé přede mnou zahajuje 3, kontruji, soupeř za mnou zvyšuje na 4 a Petr draží 4. Po úvaze napaluji 6. Není to dobrý kontrakt, ale štěstí se pro jednou na nás usmálo a závazek se plní. Vítězíme
16:14. Tím zkracujeme náskok Dánska na 11 bodů, za námi peleton 2-3 VP zpět.

  

12. KOLO - HOLANDSKO

  

Kontrujeme s Petrem soupeře na 3BT za +300 a 10 IMP. Soupeři padají optimistické 3BT za
200, ale Jirka s Lukim při špatných rozlohách 4 za -500. Vítězíme v soutěžní dražbě za 5 IMP. V předposledním rozdání Petr po zahájení
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soupeře 1 licituje 13-16-ti bodový skok s károvou barvou. Soupeř za ním v druhé s viditelným nadšením
skáče na 3BT. Já mám na výnose AJxxx, J10xx, x, 9xx. Vynáším pik. Katastrofa! Stůl je přecpán piky, kárový výnos poráží 3BT, pikový umožní
splnění. Prohráváme 14:16. Francie poráží bez problémů Belgii v zápase o 1. místo na 32
rozdání o 35 IMP. Dánové vítězí ve švýcaráku a jsou (jako obvykle) třetí s 208 VP. Za nimi se
dělíme o 4-6-té místo s Holandskem a Německem 1 se 197 VP. Rozhodují IMP. Těch máme o
něco míň než soupeři. čtvrtou a poslední cenu získávají Holanďané. Necháváme ale za sebou
Maďarsko 196, Wales 195, další skvělá družstva Norsko 190, Rakousko 188, a Polsko 187.
Tady nastává zřejmě dělící čára ve výkonnosti, Estonsko na 12-tém místě se 177 VP už ztratilo
IMPy, a to hned 32, pak následuje Švédsko (druhé na ME 1999) 171, Německo 2 a Anglie 165,
Bulharsko 164, Rumunsko 159 a Luxembursko 112.

  

Následuje slavnostní večeře. Množství stolů, velká sála, velká sláva. Hold Beethovenovi.
Udělování cen v námi hraném Bonn Nations Cup, pak množství cen za párové turnaje hrané
souběžně a v různých kategoriích. Německá paní s manželem se srdečně smějí mému pokusu
nalévat ze zazátkované láhve. Když jsme se za 5 minut dosmáli, láhev jsem odzátkoval a zkusil
znovu. Povedlo se. Sličná dívka vedle mne přináší první cenu za párový turnaj. Velký pohár se
sotva vměstná pod stůl, a to ještě do něj kopu. Odpovídá mi plechovým nesouhlasem.
Rozhovor s Němci u vína. Německá paní hraje už 10 let, její manžel dva roky, co odešel do
penze a baví ho to stále víc. Také vyhráli jednu z cen. Loučíme se s nimi a příjemným večerem.
Organizace byla bezchybná a efektivní a pokud vím, tak bez jediného zádrhelu a tímto
organizátorům děkujeme a vzdáváme jim hold.

  

RESUMÉ

  

Dosáhli jsme nejlepší umístění na open evropských turnajích družstev v historii České republiky
(a také Československa). Můžete samozřejmě namítat, že to byl jenom dvoudenní turnaj a že
výsledek může být náhodný a není nijak průkazný a mohli jsme prostě mít štěstí. Na Olympiádě
jsme hráli 340 rozdání, tady 104. Ano, je to třikrát méně průkazné než na Olympiádě. Jenomže
my jsme opravdu dosáhli dobrý výsledek a celý turnaj jsme byli buď na cenovém umístění nebo
v jeho dosahu.

  

Také vůbec nešlo o štěstí (kromě jednoho rozdání). Každou chybu jsme tvrdě zaplatili, někdy se
zdálo, že až příliš. Svou úlohu také sehrálo to, že nám reprezentační komise svérázným
způsobem a z vlastních důvodů vyřadila z týmu čtvrtého hráče těsně před kvalifikací, takže
jsme byli nuceni sehrávat úplně novou dvojici. O úspěchu rozhoduje mnoho faktorů a mohl bych
jich vyjmenovat nejméně 20. Možná jsme nebyli na výši úplně ve všem, ale v mnoha případech
ano.
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Pokud jde o mne - vyznavače zásady "The play is the thing" - byl turnaj dosti chudý. Statisticky
vzato, měl jsem sehrávat 26 rozdání, sehrával jsem jenom 13, tedy pouze 50%. Šlo témeř bez
výjimky o bezproblémové nebo nedůležité rozdání. Celý turnaj byl netypicky jenom o dražbě.
Zato bránění jsem si užil. Když už jsme při mně - už je toho dost, jak se o mně píše jako o
zkušeném (nebo velmi zkušeném) hráči. Protože se to každý nějak stydí napsat, napíšu to já:
jsem skvělý hráč. A Českou republiku dobře reprezentovali další skvělí hráči Petr Jireš, Jiří
Kopřiva a Lukáš Pavlík.

  

PÁTEK 25.

  

Odjíždíme. Prvních několik desítek kilometrů vede cesta podle břehů Rýna. Rýn je opravdu
tady. Krásné údolí, z obou stran kopečky - zelené až kam oko dovidí. Lodě, domy u břehu a ve
svahu se témeř ztrácejí mezi stromy. Romantické silničky se vinou ve stráních, skryté v listí.
Bydlí se tady moc hezky. My vjíždíme na dálnici v záři stoupajícího slunce.

  

  

  

  

Anatol FILIP  12-Jun-2001
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