
Havířovský bridžový dorost triumfoval ve Frankfurtu! 
 
Jako každoročně strávily dva české dorostenecké bridžové týmy čas velikonočních prázdnin v 
Německu na oblíbeném turnaji - letos Frankfurt Cup 2014. 
Na tuto soutěž jsme vyjížděli s nadějnými vyhlídkami a odhodláním překonat neúspěchy z 
předchozích let a probojovat se konečně do finále. Kapitán Michal však pro nás připravil 
neočekávané změny v sestavách obou týmů, což se shledalo s pozitivními i negativními ohlasy 
u jednotlivých hráčů, kteří se s nimi byli nuceni smířit.  
 
V pátek večer se v bytě Hartmuta Kondocha, německého trenéra, uskutečnil tradiční individuál, 
při němž jsme měli příležitost zahrát si s hráči z Německa, Francie a Holandska. Ze 
zaslouženého vítězství okořeněného finanční cenou se s více než 65% radoval Erik Klemš, i 
když ho poněkud mrzelo, že privilegium večeře získal tím pádem jako poslední :-). 
 
Po náročné, částečně probdělé noci jsme si dopřáli chutnou snídani a vydali se s Michalem za 
volantem do hrací místnosti. Neupustili jsme od každoroční tradice, i letos se nám podařilo 
zabloudit a dorazili jsme pozdě. Nedočkali jsme se však potlesku jako při minulých ročnících, 
ostatní si již na naše počínání pravděpodobně zvykli a nepovažovali jej za nic neobvyklého :-(.  
 
Zasedli jsme k hracím stolům ve složení Czech 1: Lukáš Kolek - Jakub Vojtík, Renata 
Lapčíková - Jitka Janíková, Czech 2: Erik Klemš - Martin Melčák, Michael Botur - Lucie 
Kohutová. První zápas jsme sehráli proti sobě a skončil sedmiimpovým vítězstvím pro Czech 2. 
Nepředvedli jsme žádné světové výkony, nejlépe z dorostenců hráli asi Lukáš s Kubou. Později 
jsme ukořistili nějaké ty výhry proti ostatním družstvům. 2. místo v základní části stačilo týmu 
Czech 2 k postupu do první čtyřčlenné skupiny, do které se kvalifikovala také dvě družstva z 
Francie a jedno z Německa. Czech 1 provázela smůla v posledním zápase základní části, který 
dorostenci prohráli a skončili na nešťastném 5. místě.  
 
Na sobotní večer zorganizoval Harmut pro všechny účastníky příjemné a pro některé již známé 
překvapení v podobě soutěže osmi týmů (v každém jeden bridžista z ČR, Holandska, Francie, 
Německa), během které jsme obdrželi zadaní s úkoly, startovní pokyny a byli jsme vypuštěni do 
zalidněných ulic centra Frankfurtu. S využitím našich přesvědčovacích, jazykových a 
orientačních dovedností (které však pár týmů postrádalo) jsme museli získat odpovědi na 
otázky, vyřešit bridžové problémy a vyhledat zadaná stanoviště. Pomohlo to při vzájemné 
komunikaci, blíže jsme se seznámili s našimi zahraničními soupeři. Počasí nám naštěstí přálo, 
takže po necelých třech hodinách jsme úspěšně ukončili naše pátrání a zakotvili v hospodě, kde 
jsme strávili těžké chvíle nad příliš velkými porcemi jídla, které nám byly naservírovány. (Jediný 
kapitán zdá se neměl problém.)  
 
V neděli jsme nastoupili proti německým dorosteneckým reprezentantům. Po 2x10 rozdáních a 
jejich nepříliš dobré hře jsme se radovali z vítězství. S mladými Francouzi jsme v posledních 20 
partiích neměli větší problémy, i když o hrůzostrašné rozlohy a napružené závazky rozhodně 
nebyla nouze. A tak jsme po dvou letech konečně oslavili vítězství ve Frankfurtu! 2. místo patří 
tedy Francii 2, na 3. místě nakonec skončili naši semifináloví oponenti z Německa. Druhému 
českému týmu byla útěchou alespoň výhra B-skupiny a věcné ceny za celkové 5. místo. 
 
Akce se vydařila, také díky organizačním schopnostem Hartmuta a Michaela Paulyho, kteří 
zařídili příjemné prostředí a hladký průběh celého turnaje. Jsem ráda, že se nám konečně 
podařilo zlomit prokletí předchozích nezdarů, za což mi Michal mimochodem slíbil pozvání na 
horskou dráhu :-). 
 
Lucie Kohutová 


