
Dorostenci postoupili do 1. celostátní ligy bridže! 
 

 Po úspěchu v podobě přímého postupu týmu Logik s havířovskými zástupci 
Danem Vachtarčíkem a Soňou Hájkovou do 1. celostátní ligy se o víkendu 5. - 6. 
dubna dostavilo další překvapení. Česká dorostenecká reprezentace se po týdnu v 
Amsterdamu na prestižním bridžovém juniorském turnaji White House vrátila do České 
republiky a strávila další dva dny u bridžových stolů v pražském bridžovém klubu, kde se 
snažila uspět v baráži o 1. ligu. A povedlo se!  
  
 Dorostenci odehráli všechny 3 zápasy (každý 2x16 rozdání) ve složení Lukáš 
Kolek-Jakub Vojtík, Michael Botur-Lucie Kohutová. Úvodní zápas proti týmu Chaos 
Gamblers, za který hraje mimo jiné také absolvent Havířovské bridžové akademie 
Lukáš Barnet, se podobal spíše poločasu basketbalového zápasu. Rozdělilo se snad 
nejvíce IMPů v hrací místnosti. Po prvních 16 partiích Dorost Havířov ztrácel jen 
nepatrně, ovšem ve druhé polovině zápasu se soupeř vzpamatoval, dělal méně chyb a 
utkání dotáhl do vítězného konce: 13,94:6,06 VP. Nepříliš vydařený start pro mladé 
hráče, kteří doufali v co nejlepší výsledek prvního zápasu, aby mohli být po zbytek 
baráže v relativním klidu.  
 Kapitán Lukáš váhal, zda pozměnit sestavu a zapojit pár Filip Řehořek (Erik 
Klemš)-Martin Melčák, týmové spoluhráče z White House Juniors, nakonec však 
ponechal vše při starém, a tak mládí zasedlo do druhého zápasu proti nevyzpytatelným 
Teplicím. Havířováci však neuvěřitelně vytěžili z toho, že hráli proti starším párům právě 
večerní zápas, únava se na nich značně projevovala a svou hru okořenili mnoha 
zbytečnými chybami. Naproti tomu Dorost nalezl ztracenou formu a porazil Teplice 
15,37:4,63 VP. Průběžná tabulka po prvním hracím dni nenaznačovala žádný zřejmý 
výsledek, protože všechna družstva utrpěla jednu prohru a jednou zvítězila, takže stav 
byl následující: 
 
1. Dorost Havířov 21,43 VP 
2. Teplice   21,2 VP 
3. Callimero  18,93 VP 
4. Chaos Gamblers 18,44 VP   
 
Před nedělním utkáním měl tedy Dorost nejvýhodnější startovní pozici, ale bylo třeba 
podat co nejlepší výkon.  
 Následujícího dne nakráčeli mladí reprezentanti do BKP plni odhodlání porazit 
trenéra a autora jejich dražebního systému Vladimíra Macháta, hrajícího za Callimero. 
Všem bylo jasné, že vítězové jednotlivých duelů budou odměněni postupem do 1. ligy! 
Už během první poloviny zápasu se dorostenci cítili v pohodě, a to díky průběžným 
výsledkům, které mohli sledovat. Lukáš s Jakubem se navzájem uklidňovali a 
povzbuzovali pravidelným ohlašováním aktuálního stavu, což soupeři pravděpodobně 
neuvítali právě s úsměvy ve tvářích. Ke druhé šestnáctce rozdání zasedal Dorost s 
náskokem 16 IMPů a podařilo se mu jej udržet až do konce, ba dokonce navýšit: 
vítězství 16,46:3,54 VP znamenalo pro reprezentanty vysněný postup do 1. celostátní 
ligy! 
 Pro mě to byl velice náročný týden, během kterého bylo třeba se neustále 
soustředit a zamezit tak zbytečným chybám. Občas jsem se neubránila myšlenkám na 
to, že už mám bridže dost, naštěstí můj až na věčnost trpělivý partner Michal mi hru 
vždy jen zpříjemňoval a jsem ráda, že se nám podařilo zakončit tuto bridžovou jízdu v 
takovém stylu. 
  
Lucie Kohutová (5.A) 


