
Velká cena Havířova 2017 

Bridžoví hráči všech věkových kategorií z mnohých koutů České republiky i ze zahraničí. To je 

závěrečný turnaj prestižní série Czech Bridge Tour – Velká cena Havířova. Již čtvrtý ročník jedné 

z dlouhodobě nejpopulárnějších a nejobsazenějších soutěží se uskutečnil o víkendu 8. – 9. dubna jako 

tradičně v prostorách Restaurace a hotelu U Jelena v městské části Šumbark. 

Škála výkonnostních tříd jednotlivých účastníků byla velice pestrá. Mezi 42 zúčastněnými páry jsme 

mohli pozorovat snahu a zapálení začínajících hráčů z Bridžového spolku Havířov, pro něž tato akce 

představuje jednu z nejzásadnějších příležitostí, jak se začlenit do českého bridžového světa. Setkávají se 

s těmi nejlepšími z České republiky, zahrají si před zraky reprezentačních kapitánů, svých lektorů a dalších. 

Díky lokalizaci místa konání kvalitu soutěže každoročně zvyšují i návštěvníci ze zahraničí. Na předních 

pozicích se pravidelně umisťují polské páry, rádi hostíme i přátele ze Slovenska. 

Díky velké podpoře města mohli být oceněni nejenom vítězové, ale i další hráči ze speciálních 

kategorií, kteří ještě nedosahují tak výrazné výkonnostní úrovně. 

Výsledky: 

Sobotní párový turnaj 

1. Blat Marek – Skwark Jerzy 

2. Macura Milan – Macurová Michaela 

3. Vozábal David – Martynek Jan 

Nejlepší mixový pár mimo medailové umístění: 6. Bahníková Eva – Bahník Petr 

Nejlepší juniorský pár: 11. Tomis Zdeněk – Pyszko Adam 

Nejlepší dorostenecký pár: 17. Gabriel Richard – Gabriel Lukáš 

Nejlepší havířovský pár: 11. Tomis Zdeněk – Pyszko Adam 

Nejlepší havířovský žákovský pár: 27. Kaštovský Ondřej – Němčík Daniel 

Nejlepší pár výkonnostní třídy Regionální mistr: 7. Kohutová Lucie – Scháňka Martin 

Nejlepší pár výkonnostní třídy Klubový mistr: 22. Kowalczyk Zbigniew – Bielecki Piotr 

Nedělní turnaj družstev 

1. Zagłębie: Czajer Tomasz – Robak Adam, Kowalczyk Ireneusz – Kowalczyk Stefan 

2. 3+1: Svoboda Otakar – Klemš Erik, Svobodová Pavla – Šlemr Jakub 

3. Power to the people: Pulkrab Petr – Žylka Kamil, Dudková Markéta – Bahník Ondřej 

Velice slušným výsledkem je 4. místo družstva HABRA Teachers ve složení Hájek Jaroslav – 

Vachtarčík Daniel, Stareček Ivan – Pszczolka Petr. Začátečníci Pavelka Ondřej – Walach Ivo, Klhůfek 

Vojtěch – Urbanczyk Štěpán získali i přes celkové poslední místo cenné skalpy favorizovaných týmů. 

Čeští hráči tak získali poslední body do žebříčku seriálu, jehož výsledky budou vyhlášeny na úvodním 

turnaji následujícího ročníku Tour – z celkového prvenství se bude těšit David Vozábal. V Havířově byl 

vyhodnocen pouze Dorostenecký Grandslam – tedy série turnajů, v nichž se soutěžní body připisují do 

tabulky hráčům do 20 let. Letošní vítězkou se s přehledem stala členka BS Havířov Lucie Kohutová, ještě 

jako dorostenec získal druhý nejvyšší počet bodů Martin Melčák, následovaný Zdeňkem Tomisem. 



„...první kolo bylo stejné jako většina topového bridže po ránu. Po obědě, ve druhém kole, se mi 

udělalo mírně nevolno. Po prvním rozdání sestavy, které jsem naštěstí strávil jako dummy, jsem musel od 

Macurových odběhnout. Když jsem se vrátil, bylo mi dovoleno se provětrat, poté následovalo asi osm 

sestav mučivých bolestí, které nedokázal utišit ani partnerův brufen, ani jeho uklidňující útěchy založené na 

tom, že trpí také. Zábava a zkušenosti, které jsem na tomto turnaji získal, jsou z tohoto důvodu jemně 

omezeny. Zklamal mě pouze výsledek, který jsem dostal za rozdání nehrané z důvodu mého odchodu na 

toalety – 40 %.“ 

Zdeněk Tomis 

„Už druhý rok po sebe som sa zúčastnil VC Havířova. Mal som vysoké očakávania, pretože minulý 

rok bola táto akcia bezchybná. Hralo sa mi úžasne, k čomu prispievala pozitívna atmosféra pri každom 

stole. Teším sa, ako si o rok účasť zopakujem.“ 

Richard Gabriel 

Při organizaci velkých turnajů je třeba vynaložit značné úsilí, aby byl zajištěn bezproblémový chod 

akce. Ocenit musíme práci Daniela Vachtarčíka, učitele matematiky na gymnáziu, člena zastupitelstva 

města a hlavního organizátora soutěže. Rádi bychom poděkovali i dalším členům BS Havířov, kteří se 

menším či větším dílem zapojili do přípravy. A nezapomínáme ani na rozhodčího – letos premiérově Dušana 

Šlachtu, který nahradil v předchozích letech působícího Adama Kubicu. 

Doufáme, že se Velká cena Havířova bude těšit stále větší a větší oblibě mezi bridžisty, kteří tak 

poctí svou účastí i následující ročníky této akce. 

 

Za BS Havířov 

Lucie Kohutová 

 


