
Zpráva o činnosti BS Havířov za rok 2018
Bridžový spolek Havířov se schází pravidelně v úterky od 17 hodin v klubovně Kulturního

domu Leoše Janáčka v Havířově a zde hraje svou klubovou soutěž, obvykle na dva až čtyři stoly.
Letos v ní byl nejúspěšnější Daniel Vachtarčík před Josefem Heroutem a Miroslavem Kunertem.

Důležitou  součástí  našeho  bridžového  života  je  práce  s  mládeží,  v  níž  vynikáme  v
celorepublikovém srovnání. Na tomto poli jsme i letos posbírali velké množství úspěchů, z nichž
vyjmenuji jen ty naprosto nejvýraznější. Na juniorském mistrovství Evropy v chorvatské Opatiji
získali stříbrné medaile hned ve dvou kategoriích – Mix a Open – Lucie Kohutová a Erik Klemš. Je
to naprosto úžasný a neslýchaný úspěch, který se českému bridži ještě nikdy nepřihodil.  Lucka
Kohutová se letos stala nejúspěšnější českou bridžistkou na domácích soutěžích, což je pro člena
havířovského klubu,  navíc v tak mladém věku,  také poprvé.  Erik Klemš,  Lukáš  Kolek,  Martin
Melčák,  Michael  Botur  a  Jakub  Vojtík  získali  s  Michalem Kopeckým v  týmu  Baník  Havířov
bronzovou medaili v nejvyšší ligové soutěži, kterou mimochodem vyhrála Lucka Kohutová jako
součást týmu ACOL. Hoši z Baníku Havířov s Luckou Kohutovou získali na světové Univerziádě v
Číně bronzovou medaili. Adam Janas vyhrál se Zdeňkem Tomisem velkou cenu Českých Budějovic
a s Michaelou Mandysovou mixové mistrovství republiky. Lucka Kohutová vyhrála s Martinem
Scháňkou velkou cenu Havířova. V nejvýznamnějším párovém turnaji roku, topověm mistrovství
republiky,  na  nějž  se  kvalifikovalo  22  nejlepších  párů,  obsadili  první  místo  Lucie  Kohutová a
Michael Botur a bronzovou medaili získal Lukáš Kolek. V nejvýznamnějším týmovém turnaji roku,
O  pohár  ČBS,  byl  členem  vítězného  týmu  také  Erik  Klemš.  Zdeněk  Tomis  získal  letošní
dorostenecký Grand Slam, nejcennější národní trofej ve své kategorii. Dvě havířovská družstva se
probojovala do druhé celostátní ligy, kde tedy v desetičlenném startovním poli budeme mít tři týmy.

Na začátku roku bylo v naší klubové pokladně 46 377,50 Kč, k dnešnímu dni tam máme 56
703,50 Kč, což se ale ještě do konce roku trochu zhorší, ovšem naše aktivum bude vyšší než loni.
Nepodařilo se bohužel zatím získat do klubu bridgematy. Toto zůstává úkolem pro nejbližší období.
Nicméně i tak hodnotím naši práci jako úspěšnou.

V Havířově 23.12.2018 Jaroslav Hájek, předseda BS Havířov


