
FRANKFURT CUP 2013 
 

Již poněkolikáté strávili bridžoví dorostenci ze čtyř zemí (Česká republika, 
Německo, Francie, Holandsko) část velikonočních prázdnin účastí na týmovém 
turnaji Frankfurt Cup 2013, který se uskutečnil o víkendu 30.-31.3.2013 
v německém Frankfurtu nad Mohanem. 
 
Letos se na západ vydala dvě havířovsko-uherskohradišťská družstva pod vedením 
kapitána Michala Kopeckého. Tým Czech 1 reprezentovali Lukáš Kolek-Jakub Vojtík, 
Michael Botur-Lucie Kohutová a tým Czech 2 Martin Melčák-Štěpán Koláček, Jan 
Mráz-Daniel Mikušťák. 
 
Česká výprava dorazila do Frankfurtu již pátečního večera, aby se jako každoročně 
zúčastnila přátelského individuálu v hostitelském domě Hartmuta Kondocha, pořadatele 
celého turnaje. Vítězkou individuálu se stala německá bridžistka Mareille Kampermann. 
V těsném závěsu za ní skončili tři čeští účastníci - na 2. místě Lucie Kohutová a na 
děleném 3. místě Martin Melčák a kapitán Michal Kopecký. 
 
Sobotní program byl zaměřen na základní část týmového turnaje, jíž se zúčastnilo 
celkově 8 družstev (z každé země dvě). Hrálo se takovým systémem, že každý tým 
odehrál 10 rozdání proti ostatním 7 týmům. V této fázi se českým bridžistům nedařilo, 
díky špatné hře skončila obě družstva až ve druhé polovině - na těsném 5. a 7. místě. 
Do finální čtyřky proklouzly oba francouzské a holandské týmy. 
 
Od nedělního rána probíhaly poslední vzájemné zápasy. Zkušenější čeští reprezentanti 
si poradili se svými oponenty o mnoho lépe než v sobotu a s přehledem porazili 
německý a druhý český tým, kterému se závěr příliš nevyvedl a skončil na celkovém 8. 
místě. Družstvo Czech 1 se mohlo těšit alespoň z věcných cen za 5. místo. 
V dramatických soubojích v první polovině tabulky si nejlépe vedl tým Holandsko 1, na 
2. místě se umístila Francie 2, na 3. místě skončilo Holandsko 2 a na 4. tudíž Francie 1. 
 
Tento turnaj byl využit jako příležitost na jedné straně pro dorostenecké reprezentanty 
a na druhé straně pro mladé české bridžisty, kteří do této chvíle neměli šanci se ukázat 
a nabýt nových zkušeností v zahraničí. 
 
Se svými pocity se svěřil Daniel Mikušťák. Bridži se věnuje teprve druhým rokem, takže 
mu tato akce dozajista přinesla cenné zkušenosti: 
„Jednoho dne mi Lucka Kohutová poskytla možnost jet do Frankfurtu. Neváhal jsem ani 
chvíli a s radostí jsem tuto nabídku přijal. Zahrál jsem si skoro se všemi účastníky a to 
zejména s těmi, které jsem viděl poprvé. S mým partnerem Honzou Mrázem 
z Uherského Hradiště se mi hrálo dobře. Já společně s Michalem, Martinem 
a Štěpánem jsem měl dokonce možnost vydat se na večerní průzkum města. Moc se mi 
tam líbilo. Dozvěděl jsem se nové věci, seznámil se s novými lidmi celkem ze 4 zemí, 
vyzkoušel si možnosti své angličtiny (a němčiny) a samozřejmě nechyběla ani legrace. 
Jsem rád, že se mi tato možnost naskytla." 
 
Závěrem je třeba pochválit celkovou organizaci této akce a poděkovat všem, kteří se na 
ní podíleli, jelikož to zapříčiňuje zájem se zúčastnit i v následujících letech. Pevně 
doufáme, že celý tento řetězec zahraničních turnajů se bude nadále obohacovat o další 
příležitosti pro hráče, kteří jsou ochotni tomu věnovat čas a vynaložit patřičné úsilí. 
 
Lucie Kohutová 


