
23rd European Youth Bridge Teams Championship Albena, Bulgaria 2011 

z pohledu havířovských dorostenců Lukáše Kolka a Adama Janase 

Ve dnech 16-23. 7. 2011 se česká dorostenecká bridžová reprezentace zúčastnila Bridžového 
mládežnického mistrovství Evropy týmů v Albeně, Bulharsko, kde soutěžila v kategorii 
Youngsters (do 21 let). V našem týmu byl pár z Uherského Hradiště Honza Králík – Kuba 
Vojtík a dva havířovské páry Michael Botur – Lukáš Kolek a Ondra Gallik – Adam Janas. Do 
Albeny nás doprovázeli trenéři Michal a Berenika Králíkovi (Uh. Hradiště). 

Pátek 
Po obědě jsme vyrazili ze svých domovů až na vídeňské letiště, kde jsme měli týmový sraz. Cestování 
letadlem přes Budapešť do Varny bylo krátké a tudíž i příjemné. Autobusem z Varny do sousední 
Albeny to zabralo 40 minut trochu kodrcavé cesty. Zastavili jsme před hotelem v srdci rezortu a šli se 
ubytovat. Nakonec jsme ulehli krátce před svítáním. 

Sobota 
Kvůli pozdnímu příletu většina našeho týmu vstávala až na oběd. Těm, kterým se nechtělo spát, šli 
prozkoumat Albenu už ráno. Poprvé jsme zde mohli potkat i dívčí reprezentaci. Po obědě jsme se 
všichni dostali do moře. Bylo to dobré ochlazení od horka, které zde panovalo po celý den. Poté jsme 
se ještě dostali do našeho hotelového bazénu. Albena byla skvělá, všude byli moc přívětiví lidé a šlo 
vidět, že tento rezort je v celé zemi nejpopulárnější. Večer po každodenní bohaté večeři proběhlo 
oficiální zahájení celého dorosteneckého turnaje. Promluvil zde prezident EBL a všechny týmy byly 
představeny. V noci všichni natěšení a nervózní jsme úspěšně usnuli. 

Neděle 
Do prvního hracího dne jsme se všichni probudili s dobrou náladou a ta nepřestala po celý turnaj. 
Celkem bylo v naší kategorii 18 týmů, my jsme v těžké konkurenci patřili k těm nejméně zkušeným. 
Po snídani jsme šli do hrací místnosti, která se nacházela pár kroků od našeho hotelu. Hrály v ní 
všechny kategorie společně, dohromady zde bylo asi šedesát stolů. Zde jsme usedli proti mladým 
Rusům. Pro Adama s Ondrou to bylo druhé mistrovství, ale v zavřené místnosti Lukáš a Michal zažili 
evropskou premiéru. Hra byla velmi nervózní a na úvod jsme si připsali remízu 15-15, určitě jsme měli 
na víc. Po obědě si užil první zápas Kuba proti Maďarům, který měl za partnera Honzu a v otevřené 
zůstal Adam s Ondrou. Další zápas, který skončil remízou 15-15. Tentokrát to bylo se silnějším 
soupeřem, takže jsme byli spokojeni. Poslední nedělní zápas odehrály dvojice Lukáš-Michal a Honza-
Kuba proti Turkům, zápas se přelíval zprava doleva a poslední rozdání rozhodlo o výhře Turecka 
17:13. Následovala večeře a poté jsme zkoumali noční Albenu, všude to žilo až do brzkého rána. Po 
prvních třech zápasech jsme se nacházeli na dobrém desátém místě. 

Pondělí 
Další den a pro začátek nás čekali málo zkušení Rakušané. Do zápasu nastoupila ranní čtveřice jako 
v neděli.  V zápase bylo více chyb, než šlo čekat, a proto jsme vyhráli jen 17-13, byla to jistě ztráta 
mnoha bodů, když skončili celkově poslední a připisovali si průměrně 4 VP na zápas. V pauze jsme si 
zašli k vodě trochu se odreagovat. Další zápas jsme sehráli s Francii. Také v tomto zápase hrály 
dvojice podle osvědčeného střídání. Začátek byl pro nás velmi dobrý, poté se Francouzi probudili a 
pomalu otáčeli zápas na svou stranu. Už to vypadalo hodně špatně, ale poslední rozdání přineslo 
body pro naši stranu a zápas skončil pro Francouze 18-12, byl to určitě slušný zápas. Večer jsme 
potkali zatím nejsilnější tým Izrael a byla to velká zkouška našich dovedností. Prokázalo se, že 
zvládneme zápasy i se silným soupeřem. Prohráli jsme hezkých 12-18 a může nás těšit, že jsme 
úspěšně vzdorovali celkově stříbrnému týmu. 

Úterý 
Do úterního dne jsme vstupovali na třináctém místě. Dnes bylo v plánu jen jedno utkání 
s Německem.  Nastoupily dvojice Michal-Lukáš a Honza-Kuba, zbylí dva odpočívali na náročný 
středeční den. V zápase lítalo až moc IMPů a v součtu jich více bylo na německé straně. Díky tomu 
jsme prohráli 13-17. Po obědě jsme si užili míčových her v bazénu a teplota přesahovala 40°C. Večer 
nás čekal závěrečný ceremoniál dívčích týmů. Zde jsme hodně hlasitě tleskali naší Magdě Tiché, která 
získala stříbrnou medaili za Nizozemsko, a rozloučili jsme se s českou dívčí reprezentací, dále jsme 
zastupovali na turnaji Česko jen my. 



Středa 
Další teplý den a pro nás určitě nejtěžší, protože nás čekala trojice: Nizozemsko, Polsko a Švédsko. Do 
prvního zápasu nastoupili v otevřené místnosti Michal a Lukáš a v zavřené Adam a Ondra. Zde se 
prokázala větší zkušenost soupeře, který nedělal skoro chyby, a prohráli jsme 7-23, zatím naše 
největší prohra na celém turnaji. V druhém utkání dne jsme narazili na nejlepší dorostenecký tým 
posledních let. Nastoupili jsme s úsměvem do otevřené Lukáš a Michal a do zavřené Kuba a Honza, 
díky slušné hře jsme si připsali hezký a nečekaný výsledek 12-18. Polský tým nakonec toto mistrovství 
vyhrál! Večerní utkání se Švédskem bylo velmi vyrovnané po celou dobu. Nakonec dvojice Kuba-
Honza a Ondra-Adam vyválčili výhru 17-13! Celý tým byl velmi rád za tento výsledek, protože Švédi si 
odváželi z mistrovství bronzové medaile. Přes den jsme se propadli až na patnácté místo. 

Čtvrtek 
Hned z rána na nás byl připraven další severský tým, Norsko. Ukázalo se, že se mnohem lépe vyspali a 
nechali nás chybovat. Vůbec se nám nedařilo a zápas dopadl velkou prohrou a to 1-25, náš velmi 
nepovedený zápas a snažili jsme se rychle zapomenout. S posledním severským týmem hrála dvojice 
Adam-Ondra a místo dvojice Lukáš-Michal nastoupili Kuba a Honza. V celkovém součtu rozhodlo 
málo krabic, ale lépe hráli Dánové. Podlehli jsme 12-18. Večer na nás čekali Italové, odehráli jsme 
velmi vyrovnané utkání a skoro ani jeden tým nedělal moc chyb. Rozdělili jsme si jen něco přes 
60 IMPů, což nebylo v turnaji obvyklé. Nakonec vše dopadlo remízou 15-15, určitě spravedlivý 
výsledek. Neposunuli jsme se výše a udrželi jsme patnácté místo. 

Pátek 
V ranním zápase jsme se utkali se Skotskem. Byl to soupeř, se kterým se hrálo dobře. Naše vlastní 
chyby se staly příčinou prohry. Zápas skončil 13-17. V dalším zápase na nás byla přichystaná Litva. 
V otevřené místnosti svou pomalou hrou, někdy až bezdůvodně trápili Michala s Lukášem a těm to 
moc nepřidávalo na dobrém hraní. V zavřené byl Kuba a Honza.  Skóre se zastavilo na 6-24 a byla to 
druhá největší prohra. Večerní utkání bylo přenášeno na internetu. Za soupeře jsme měli průběžně 
čtvrté Angličany. Díky přenosu na nás na začátku byl možná větší tlak, ale všichni jsme se s tím 
vypořádali skvěle. V utkání dělali chyby jen Angličani a my jsme hráli tak jak umíme. Celý zápas se 
nám vydařil a výsledek byl velmi jasný 24-6, za zavřené místnosti mohli radostně odcházet Kuba 
a Honza a z otevřené Lukáš a Michal. 

Sobota 
Poslední ranní zápas jsme sehráli s domácími Bulhary. Zde nás v otevřené zastupovali Michal a Lukáš 
a v zavřené Honza s Kubou. Přesná hra soupeře nás převálcovala a prohráli jsme vysoce 2-25. Celkově 
jsme skončili za tímto soupeřem na 14. místě a o pouhé 1VP před Skotskem. Za celý týden jsme získali 
206 VP, ale zkušeností jsme získali určitě mnohem více. Příště budeme mít určitě vyšší ambice, 
protože letos to byla první velká akce pro půlku našeho týmu. Myslíme, že jsme turnaj odehráli až na 
pár zápasů velmi důstojně a byli jsme nepříjemným soupeřem. Největší vyzdvihnutí si zaslouží skvělý 
zápas proti těžce favorizovaným Angličanům, takový výsledek asi nikdo nečekal. Večer jsme ještě byli 
na závěrečném vyhlášení a předání medailí. Poté na nás čekalo bohaté pohoštění.  

Neděle 
Poslední den jsme na snídani do sebe nacpali co nejvíce luxusního jídla, a už nás čekal autobus na 
letiště. Cesta proběhla v pořádku a Česká republika nás přivítala studeným a deštivým počasím. Velký 
dík patří Berenice a Michalovi, kteří nám umožnili zůčastnit se turnaje a po celou dobu nás velmi 
podporovali a povzbuzovali. Byl to zážitek na celý život. 

Lukáš Kolek a Adam Janas 


