
Mezinárodní turnaj mládežnických měst v Bytomi očima Adama Janase 

Ve dnech 18-20.3. 2011 se náš tým ve složení Michael Botur – Lucie Kohutová, Ondřej 
Gallik - Adam Janas s doprovodem Jardy Hájka zúčastnil mezinárodního turnaje 
mládežnických měst v Bytomi. Hrálo celkem 14 týmů, nejdříve systémem každý s každým a v 
neděli sehrály první 2 družstva finále, zbylých 12 týmů se zařadilo do tří skupin po čtyřech, kde 
sehrály zápasy o umístění. Dali jsme si cíl proklouznout do první této skupiny, tj. skončit do 6. 
místa. 

Původní začátek byl v pátek v 18:00, bohužel se na nás muselo pár minut čekat, protože 
jsme v Katowicích nestihli vlakový spoj do Bytomi (město zasáhla sněhová kalamita) a náš pokus 
najít zastávku, ze které nám měl jet autobus skončil neúspěšně. Navíc jsme byli promočení až na 
kost, ale aspoň nám fotbaloví fanoušci z Katowic připravili na nádraží malý ohňostroj. Nakonec 
jsme ve zdraví dorazili a turnaj mohl začít. 

V pátek večer se hrály 3 zápasy po šesti rozdáních, v každém se rozdávalo celkem 20 bodů, 
tzn. maximální možná výhra byla 20:0. Jako první nás čekal Chorzow, se kterým jsme si poradili 
17,99 – 2,01. Druhý zápas s Tarnowem II už však tak úspěšný nebyl, vlastním zaviněním jsme 
prohráli 4,76 – 15,24. V posledním pátečním zápase jsme si spravili chuť a deklasovali tým 
Szombierki II 20 – 0, a tak jsme přespali na 4. místě. 

V sobotu ráno nás čekalo 5 zápasů, nejdříve nešťastný match s Krakowem, který byl určitě 
hratelný, ale bohužel jsme se nevyvarovali chyb a prohráli 4,17 – 15,83. Následoval divoký zápas s 
týmem Buks Bytom I a výhra 15,54 – 4,46, hned následně nám však nedali šanci pozdější vítězové 
ze Skawiny (2,87 – 17,13). Poslední 2 zápasy před obědem jsme však porazili Ozorkow a Milicz 
19,37 – 0,63 a chvilku vypadal i postup do finále reálně. 

Solidní výsledky jsme předvedli také ve třech odpoledních zápasech – výhry nad Buks 
Bytom II a nad favority z Bialsko-Biale 12,33 – 7,67 a další výhra s Tarnowem III 13,53 – 6,47. 
Večerní závěr základní části se nám už tolik nepovedl, určitě jsme měli na víc než prohrát s týmem 
Szombierki I 8,54 – 11,46. V posledním sobotním zápase jsme pro postup do první čtyřčlenné 
skupiny potřebovali 5 bodů, a podle toho to také zhruba vypadalo - prohra s Tarnowem I 5,75 – 
14,25. 

V neděli nás čekaly 2 zápasy po devíti rozdáních. Do semifinále ve skupině o 3-6. místo si 
nás vybral Krakow, dělali jsme vše, co bylo v našich silách, ale prohře 19:30 na IMPy jsme 
nezabránili. Poslední zbytky sil jsme tak investovali do zápasu o 5. místo s týmem Tarnow II – 
vyhráli jsme těsně 27:25 IMP a turnaj tak zakončili úspěšně. 

Celkově jsem s naším výkonem a umístěním velmi spokojen, oba páry udělaly vše, co 
bylo v jejich silách a Lucka zvládla svůj první turnaj na této úrovni na jedni čku s hvězdičkou. 
Organizace turnaje byla dobrá, odvezli jsme si i pěkné ceny. Na zpáteční cestě jsme na 
Bytomském nádraži potkali asi tisícovku fanoušků Wisly Krakow, takže o rozruch nebyla nouze, 
cestovat vlakem v Polsku je opravdu zážitek:-). Velký dík patří Jardovi a všem, kteří nás zavezli 
přes hranice do Chalupek kvůli lepším vlakovým spojům. 

 


