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Havířovští hráči bridže dobývají svět
Havířov – Havířovští bridžisté
v současnosti sbírají jeden
bridžový skalp za druhým.
Na všech posledních velkých
akcích byla vidět vlajka Haví-
řovské bridžové akademie
(HABRA).

JUNIOŘI V AMSTERDAMU
Největší juniorské akce roku
White House Juniors, která je
mezi mladými možná ještě
prestižnější než samotné mis-
trovství Evropy, se havířovští
junioři účastní od roku 2014.
Nikdy v historii se Česká re-
publika nepodívala do vyřazo-
vacích bojů. Až letos český
tým, tvořený havířovskými
hráči v sestavě Erik Klemš,
Martin Melčák, Lukáš Kolek a
uherskohradištský Jakub Voj-
tík, vybojoval neuvěřitelné
druhé místo. Ve čtvrtfinále si
poradil s favorizovaným do-
mácím týmem, v semifinále
pak se silnými Poláky a nesta-
čil až ve finále na vítěznou
Belgii.

I. A II. LIGA DRUŽSTEV
Skončily základní části ligy
družstev. Havířovský juniorský
tým, který do I. ligy postoupil
v sezoně 2013/2014, celou zá-

kladní část vyhrál! Jádro týmu
tvoří absolventi havířovského
„horního gymplu“ ve složení
Michael Botur, Lukáš Kolek,
Martin Melčák a Erik Klemš.
Tým LOGIK Havířov v se-

stavě s trenéry Vachtarčíkem,
Hájkovou, Janasem a studenty
Tomisem a Pyszkem vybojoval
ve druhé lize skvělé druhé
místo a čeká ho baráž o nej-
vyšší soutěž. Ve stejnou dobu
si o celkový titul zahrají juni-

oři Havířova v play-off čtyř
nejlepších týmů po základní
části.

O POHÁR PRIMÁTORKY
Bridžový spolek Havířov uspo-
řádal již 5. ročník obnovené
Velké ceny Havířova. V kon-
kurenci 31 párů zářili havířov-
ští absolventi. Vítězství si za-
jistila se svým partnerem Lu-
cie Kohutová, o druhé místo se
dělil Kamil Žylka, pátý byl Erik

Klemš a šestá Soňa Hájková.
Kohutová pak potvrdila svoji
suverenitu také druhý den ví-
tězstvím v turnaji družstev.

SOUSTŘEDĚNÍ HABRA
Třicítka bridžistů po čtyři dny
velikonočních prázdnin zápo-
lila ve Pstruží o co nejlepší
výsledky na tradičním veliko-
nočním soustředění HABRA.
Hráli trenéři, pokročili repre-
zentanti, ale i úplní začáteční-
ci, pro které to byl hlavně test
vytrvalosti. Všichni žáci udělali
velké výkonnostní pokroky.
Celkovým vítězem se stal Da-
niel Němčík před Zdeňkem
Tomisem a Ondrou Kaštov-
ským.

VELKÁ CENA BUDĚJOVIC
Husarský kousek se povedl te-
prve šestnáctiletému Zdeňku
Tomisovi (1.A4), když spolu
s absolventem gymnázia
a trenérem Adamem Janasem
vyhráli druhý podnik nejpres-
tižnější série párových turnajů
Czech Bridge Tour, a to Velkou
cenu Českých Budějovic. Navíc
vítězství dosáhli s obrovským
náskokem a s největším pro-
centuálním ziskem v dosavad-
ní historii HABRA. (dav)

BRIDGI se v Havířově věnuje spousta mládežníků. Foto: HABRA

Judisté Baníku Karviná se podívali až do Kodaně
MARTIN RUŠČIN

Karviná – Stejně jako každý
měsíc, i v březnu se judisté
Baníku Karviná zúčastnili ně-
kolika závodů. A dařilo se jim.
Na mistrovství Euroregionu

Beskydy v Raškovicích si vedli
výborně a dovezli domů sedm
medailí. První místa ve svých
kategoriích vybojovali Viktorie
Mžyková, Viktorie Jurčíková
a Adam Przybyla. Druzí byli
Zuzana Przybylová, Jan Babič
a Filip Durčák a třetí místo
získal Jonáš Húska.
O týden později se v Třinci

konala Malá cena benjamínků.
Zde byly na stupních vítězů
Viktorie Jurčíková (první)
a Zuzana Przybylová (druhá).
Prestižnější závody se kona-

ly v Jablonci nad Nisou, kde se

uskutečnilo další kolo českého
poháru. Adam Przybyla si
v turnaji došel pro páté místo.
Janu Babičovi to úplně nevy-
šlo, ale nějaké body pro kvali-
fikaci na MČR získal.
Další týden se v Karviné ko-

nal Velikonoční turnaj. Na něm
nejmladší judisté Baníku vy-
bojovali čtyři medaile. První
byl Erich Kunschke, druzí
Adam Krňávek a Jonáš Húska
a bronzový skončil Martin Kr-
ňávek.
Poslední březnovou sobotu

pak odjeli dva judisté s ost-
ravským Judo Baníkem na
turnaj až do Dánska. Dlouhá
cesta do Kodaně se ale vypla-
tila. Filip Durčák byl v silné
konkurenci pátý a Jan Babič
dokonce na krásném třetím
místě.

JAN BABIČ (vpravo) si vedl na mezinárodním turnaji v Kodani
skvěle a vybojoval v silné konkurenci třetí místo. Foto: Baník Karviná
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