
HAVÍŘOVSKÝ BRIDŽ ZAZÁŘIL NA CELOSTÁTNÍ LIZE! 
 

Každoročně se ukazuje, že březen lze označit jako ,,měsíc bridže". Letos se však jeho 
začátek oproti předchozím letům vyvedl naprosto mimořádně. Tři havířovská bridžová 
družstva vyrazila o víkendu 8. - 9. března do Prahy, kde se v hotelu Duo uskutečnila 
poslední část 1., 2. a finále 3. celostátní ligy. 
 
Družstvo Logik Havířov, za které hrají pan profesor Dan Vachtarčík a trenérka Soňa 
Hájková, mělo před příjezdem do hlavního města vysoké, ale dosažitelné ambice - 
zajistit si přímý postup do 1. ligy, k čemuž potřebovalo pro začátek předstihnout do té 
doby vedoucí pardubický tým Labe. K tomu výrazně dopomohlo naše dorostenecké 
družstvo Dorost Havířov, které i přes svou opětovnou napůl improvizovanou sestavu 
dokázalo Labe vysoce porazit (17,41:2,59 VP), zatímco si Logik výborně poradil 
s týmem Eso. Již po sobotním úvodním zápase se tedy Logik usídlil v čele tabulky a svůj 
náskok ještě navýšil nejvyšším možným vítězstvím 20:0 VP v matchi proti pražskému 
Infernettu. Nedělní zápas proti nám byl pro ně tedy už pouhou formalitou, ovšem přinesl 
překvapivé zvraty v celkovém pořadí 2. ligy. 
Po 2. zápase, který naše dorostenecké družstvo sehrálo proti týmu LGM, 
reprezentovanému také absolventkou Havířovské bridžové akademie Katkou Tichou, 
jsme se totiž průběžně drželi na 5. místě se ztrátou kolem 8 vítězných bodů na 2. místo. 
A vývoj posledního zápasu se udál v tak neočekávaném duchu, že jsme nakonec byli 
vyšvihnuti na celkovou 3. příčku v tabulce (i přes těsnou prohru s Logikem), což 
znamenalo, že náš původní plán - totiž vyhnout se baráži - ve skutečnosti nevyšel. Ale 
z hrozby baráže o sestup do 3. ligy se nakonec vyklubala možnost postoupit do 
1. ligy mezi nejlepší týmy!!! (K našemu úspěchu jedna poznámka autorky reportáže: trenér Michal 

to celou dobu říkal!) 

 
A do třetice všeho dobrého - Havířov slaví i přímý postup do 2. ligy týmu Koktejl 
Havířov ve složení Jarda Hájek, Martin Szotkowski, Markétka Dudková, Pavel 
Sikora, Ivan Stareček a Marta Nováčková (v moravské části 3. ligy za Koktejl 
nastoupili také Mirek Kunert a ostravští Rosťa Krhut a Jiří Oswald. 
 
Podle mě byl tento víkend skvělým zahájením bridžové série, která nás v dohledné době 
čeká, nemluvě o značném posílení psychické stránky našich hráčů. Dokázali jsme, že 
s havířovským bridžem je třeba počítat a rozhodně by bylo chybou jej podceňovat. 
 
Na závěr bych chtěla srdečně pogratulovat panu profesorovi a Soni k jejich konečně 
dosaženému úspěchu a tímto děkuji i svému týmu za výkon, který předvedl (Michal 
Botur, Lukáš Kolek, Martin Melčák, Filip Řehořek z Uherského Hradiště). 
V předchozích kolech za Dorost nastoupili také havířovský Erik Klemš a Kuba Vojtík 
a Jan Mráz z Uherského Hradiště. 
 
Pro naše dorostenecké reprezentační družstvo znamenal 3. turnaj celostátní ligy 
další fázi přípravy na White House Junior, na který se chystáme za 3 týdny do 
Amsterdamu a na Frankfurt Cup, pořádaný o velikonočních prázdninách 
v Německu. Pevně doufám, že se dočkáme pořádné podpory nejenom ze strany 
bridžistů! 
 
Lucka Kohutová (5.A), 10.3.2014 


