
V  letošním  roce  se  v  HAvířovské  BRidžové  Akademii  loučíme  s  jednou  z  našich
nejnadanějších absolventek, Lucií Kohutovou. Strávila s námi osm velice úspěšných let až po okraj
naplněných bridžem.

Lucka začala studium na gymnáziu Studentská v září 2009 a v tomto měsíci taky vstoupila
po náboru pana profesora Vachtarčíka do bridžového kroužku s několika dalšími spolužáky. Vedla si
od počátku velice zdatně, snad až příliš, protože v jejím ročníku už po roce „přežila“ jako jediná. S
velikou  chutí  hltala  bridžovou  literaturu  a  všechno  přečetla  tolikrát,  dokud  tomu  dokonale
neporozuměla,  což  bylo  pro  její  věk  opravdu  velmi  netypické.  Nůžky  výkonnosti  mezi  ní  a
vrstevníky se rozevíraly natolik, že nejlepšímu nováčkovi HABRy sezóny 2009/10 po ukončení
ročníku zmizeli vrstevníci mezi bridžisty.

To  ale  Lucce  nepřekáželo  a  hned  ve  druhém roce  svého  působení  okusila  poprvé  také
mezinárodní  bridž,  když  byla  jako  sekundánka
nominována  do  týmu  s  Michaelem  Boturem,
Adamem  Janasem  a  Ondrou  Gallikem  na
Středoškolské  mistrovství  Polska,  odkud  si
přivezla s kluky skvělé 5. místo. Na mezinárodní
scéně se osmělovala čím dál více a postupně na ní
dosáhla  opravdu  nevídaných  úspěchů.  Dvakrát
vyhrála  týmový  dorostenecký  mezinárodní
turnaj  ve  Franfurtu  nad  Mohanem (2014,
2017),  v  roce  2011  vyhrála  ve  Vídni  týmový
mezinárodní turnaj začátečníků a v roce 2013 na
tomtéž  místě  s  Michaelem  Boturem  vybojovala
bronzovou  medaili  na  juniorském  mistrovství
Rakouska.  Byla  členkou  týmových  reprezentací  dorostenců  na  mistrovstvích  Evropy,  s  nimiž
vybojovala v letech 2013 a 2015 9. místo a letos v roce 2017 11. místo. V roce 2014 s Michaelem
Boturem, Lukášem Kolkem, Martinem Melčákem, Erikem Klemšem a Jakubem Vojtíkem  hrála
dokonce na týmovém dorosteneckém mistrovství světa v Istanbulu, kde si v kategorie Schools
uhráli 9. místo. V párových soutěžích na mistrovství Evropy patří k jejím největším úspěchům 8.
místo v německém Burghausenu v roce 2014 v kategorii Mix s Michaelem Boturem a 4. místo v
Prezidentském poháru  s Martinem Scháňkou v roce 2017 v lotyšské Liepaie.

Lucka se samozřejmě prosazovala i u nás doma.
V  Havířově  se  stala  třikrát  držitelkou
Středoškolského poháru HABRy,  což se před
ní nikomu nepodařilo, v HABře dostala trenérské
ocenění za svůj pokrok už v roce 2012, v sezóně
2016/17  vyhrála  Středoškolský  Grandslam –
pohár  udělovaný  tomu  hráči  do  20  let  v
republice, který má za sezónu největší úspěchy
ve  čtyřech  nejprestižnějších  turnajích.  Šestkrát
reprezentovala  naši  republiku  na  evropských  a
světových  mistrovstvích  (to  ji  jistě  ještě
mnohokrát  čeká),  devětkrát  se prozatím stala
mistryní  republiky v  různých kategoriích.  Z
těchto  titulů  je  určitě  nejcennější  ten  mixový
mezi  dospělými z  roku 2016,  který vyhrála  v

páru s legendou českého bridže, Otou Svobodou. Pozoruhodná je také šňůra  tří zlatých medailí z
juniorského týmového mistrovství republiky v Hluku z let 2013-15. Lucka ve své prozatímní
kariéře  byla  osmkrát  s  různými  partnery  mezi  první  desítkou  na  velkých  cenách.  K největším
úspěchům v téhle kategorii patří 4. místo s Danem Vachtarčíkem v roce 2017 v Pardubicích, 5.
místo s Ondrou Bahníkem v roce 2016 ve Znojmě a 6. místo s Michalem Kopeckým v roce 2013 v
Košicích.  V roce 2014 a 2016 dosáhla nečekaně pěkných výsledků na našem nejvýznamnějším



týmovém turnaji ve Slavonicích, v roce 2016 byla šestá a v roce 2014 dokonce čtvrtá, když v 17
letech k tomu  vyhrála společně s o rok starším Martinem Melčákem  hlavní párový turnaj ve
Slavonicích.

Lucčiny bridžové schopnosti a výsledky se hodily jejím spoluhráčům také v ligové soutěži.
V sezóně 2011/12 okusila poprvé 3. ligu, tentokrát ještě neúspěšně, ale už v následujícím ročníku
hrála 2. ligu a uhájila ji, v další sezóně pak (2013/14) skončila ve 2. lize dokonce na 3. místě a v
baráži se potom povedlo nemyslitelné, první havířovské družstvo (společně s Logikem), které se
dostalo do 1. ligy, byli teenageři a nejmladší mezi nimi Lucka. A to nebyl konec pohádky, hned v
prvním roce svého prvoligového působení se dostali naši teenageři do čtyřčlenného finále , v
tomto roce skončili čtvrtí a v dalším pátí. V loňské sezóně přesedlala Lucka do týmu Black Cats do
2. ligy, kterou se svými spoluhráči vyhrála.

Lucko přejeme ti od nás z Havířova hodně dalších úspěchů v bridži, ale také při studiu i v
osobním životě, ať jsi šťastná a ať ti i bridž pomáhá udržovat úsměv na tváři a dobrou náladu. Bude
nám chybět tvůj smysl pro humor, tvoje psaní reportáží, tvoje práce pro mladší bridžisty. Jsme na
Tebe pyšní a doufáme, že si na nás někdy vzpomeneš.


