
HAVÍŘOVSKÝ BRIDŽOVÝ DOROST  
NA WHITE HOUSE JUNIORS V AMSTERDAMU! 

 

Možnost zúčastnit se prestižního turnaje White House Juniors pořádaného v Amsterdamu přijal 
náš dorostenecký reprezentační tým (Lukáš Kolek, Jakub Vojtík, Michael Botur, Lucie 
Kohutová, Martin Melčák, Filip Řehořek) s nadšením. Plni očekávání a s příslibem nových 
zážitků a zkušeností jsme 29. března započali dlouhou a únavnou cestu autem z Prahy do 
Nizozemí. Role řidičů se ujali náš kapitán Milan Macura a coach Zdeněk Frabša a svou úlohu 
splnili na výbornou. Do kempu, kde jsme si zamluvili týdenní ubytování, jsme dorazili 30. března 
6:15 letního času, příliš znaveni, než abychom se kochali zdejšími krásami. Dopřáli jsme si 
alespoň pár hodin spánku před úvodním nedělním Pattonem, ve kterém jsme se jako česká 
reprezentace v konkurenci 32 družstev rozhodně neztratili. Družstvo Czech Republic (Milan, 
Frába, Filip, Martin) skončilo na krásném 4. místě, v závěsu za nimi pak naše U20 (Lukáš, Kuba, 
Michal, Lucka). 

  
Nedělní večer jsme strávili osvěžující návštěvou městského centra. Narazili jsme na pár 
pamětihodností, poznali, jak rušný cyklistický život zdejší obyvatelé vedou, obohatili jsme naše 
fotosbírky a samozřejmě jsme se v zákrutech ulic a kanálů ztratili. Bloudění amsterdamskými 
čtvrtěmi provázela spousta neopakovatelných zážitků, například když jsme narazili na red-light 
street (ulice sestávající z červeně nasvícených výkladních skříní, za kterými pózovaly nemravné 
pracovnice) nebo na hospodu. Po jednom gentlemanském za 6 euro však mladíky přešla chuť a 
pokračovali jsme ve finálně úspěšné pátrací misi po autu. 
 
Následujícího dne jsme možná poněkud nervózně usedli za hrací stoly. Nevěděli jsme, co 
očekávat, ze začátku byla naše hra dosti rozpačitá, postupně jsme se však dostávali do tempa a 
švédské dorostenecké mistry Evropy pro rok 2013 jsme porazili nejlepším možným dosažitelným 
výsledkem. 
 
Aprílové úterý s sebou přineslo kromě dalších 6 zápasů soutěž o bridžový týden v Pule za 
nejvýstřednější bridžový kousek. I Česká republika měla své kandidáty.  
 
Některé bridžové zápasy se přenášely na Internetu, kde nás měly možnost sledovat stovky 
diváků. Je třeba podotknout, že jsme ostudu rozhodně neudělali, naopak právě v těchto 
zápasech již tradičně dosahujeme nejlepších výsledků, což se i v tomto případě potvrdilo. 
 
Finálně jsme skončili na 11. místě z 26 družstev, což je pro českou reprezentaci slušný 
výsledek. Pátečního závěrečného párového turnaje jsme se nezúčastnili, protože nás čekala 
celodenní cesta do České republiky na play-off a baráže celostátní ligy (kde jsme potvrdili náš 
skill a pro příští bridžovou sezónu jsme se kvalifikovali do 1. ligy). Kromě GPS-story, která nás 
společně s řidiči bavila každý den, jsme se ,,chvíli" zdrželi nakupováním zásob na zpáteční 
cestu. Lukáš toužil využít svou bohatou slovní zásobu holandštiny obsahující slovo ,,ja" (ano) 
v praxi, takže jsme později museli u pokladny řešit problém, že nepřijímali hotovost. Naštěstí vše 
dopadlo dobře a mohli jsme pokračovat v započaté cestě do Prahy. 
 
Pro mě znamenal tento týden v zahraničí opravdu hodně. Užila jsem si ho nejenom po bridžové 
stránce, ale poznala jsem i tamní prostředí, po dlouhé době jsem se setkala se známými z 
různých zemí, díky čemuž se celý turnaj nesl ve velice přátelském duchu, což dokazovaly i volné 
chvíle strávené s míčem a jednotlivci z Ruska, Holandska, Japonska, Švýcarska, Anglie,... 
 
Bylo příjemné vědět, že nás podporuje tolik bridžistů (a doufám, že nejen bridžistů) z České 
republiky, dodávalo mi to chuť k hraní a snaze o co nejlepší výsledek. Upřímně bych chtěla 
poděkovat Milanovi a Frábovi za příkladné vedení a podporu týmu a samozřejmě všem, kteří 
nám jakýmkoli způsobem umožnili účast v této soutěži. Je třeba se pozastavit nad faktem, že 
kdybychom nestudovali právě na našem gymnáziu, pravděpodobně bychom se připravili 
o možnost proniknout do tajů bridže, takže všechna čest panu profesoru Danu Vachtarčíkovi 
a jeho pomocným trenérům, kteří vytrvale udržují dlouhodobou tradici a budují základy 
budoucích bridžových hvězd. 
 
Lucie Kohutová (5.A) 


