
VELKÁ CENA KOŠIC 
O prodlouženém víkendu 10.-12. května se ve východoslovenských Košicích 
uskutečnila VELKÁ CENA KOŠIC. Skládala se z týmového turnaje, kterého se 
zúčastnilo celkově 22 družstev z mnoha zemí (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko,...) 
a párového turnaje obsazeného 52 bridžovými páry. 
 

České juniory reprezentovaly dva týmy: LUCINKA ve složení Lucie Kohutová-Michal 
Kopecký, Kamil Žylka-Jan Králík a RENATKA s páry Renata Lapčíková-Jan Mráz, 
Erik Klemš-Adam Janas. Uherskohradišťská výprava dorazila pod vedením kapitána 
Michala do Havířova již ve čtvrtek pozdě večer, zde přespala a ráno jsme se všichni 
společně vydali směr slovenské hranice. Na cestě jsme strávili mnoho času kvůli 
hustému provozu, ale těšili jsme se, že nám to krásy Košic pro tento rok vyhlášených 
městem kultury vynahradí. Radovali jsme se ovšem předčasně, po příjezdu se část 
osazenstva oprávněně obávala opustit auto, natož si v něm nechat peněženky a 
počítače (ze stran hráčů dokonce zazněly možnosti pozdějšího nalezení našeho auta s 
cihlami místo kol). Poté, co jsme vyplnili papíry o pobytu a vybalili se, odebrali jsme se 
do hrací místnosti. 
 
Páteční večer byl věnován prvním zápasům družstev. Jako kapitánky jsme s Renčou 
měly s ostatními členy svých týmů opravdu co dělat. Bylo třeba kluky povzbuzovat 
a neponechat nic náhodě :-). Tým Lucinka se po prvních kolech udržoval v nejlepší 
trojici, v jednu chvíli dokonce vedl a po prvním dni se se všemi vyhranými zápasy mohl 
těšit z průběžného 3. místa. Družstvo Renatka s menšími zkušenostmi se udržovalo 
spíše ve spodní polovině tabulky a čekalo na svou příležitost ukončení série smolných 
porážek. 
 
Od sobotního dopoledne probíhaly zbývající zápasy. Zkušenější tým neprokázal takovou 
zdatnost jako předešlého dne, s několika těsnými porážkami už jej na bednu nevyšvihl 
ani poslední debakl slovenského reprezentantského týmu, nad kterým s přehledem 
vyhráli 22:8 VP. Družstvo Renatka se naopak mohlo těšit z několika vyhraných zápasů. 
Celkově se tedy tým Lucinka umístil v tomto turnaji na 6. a tým Renatka na 
17. místě. O vítězství bojovala především polská družstva, v závěru se radoval tým 
Zawada, o jehož 1. místě rozhodl pouze vyšší počet získaných IMP. Na 2. místě se 
umístil další polský tým Konstanta a 3. skončili hráči ze SYL-Košice. 
 
Večer byl zahájen párový turnaj. Vzhledem k technickým problémům se v sobotu 
namísto původně plánovaných 3 kol uskutečnila pouze 2. Hráči byli převážně zklamaní, 
ale odcházeli s nadějí, že následujícího dne již bude vše v pořádku. 
 
V neděli se problémy s nasazováním párů do dalšího kola vyřešily, a tak samotná 
soutěž probíhala hladce. Páry podávaly až neočekávaně dobré výsledky, především 
Renča s Honzou Mrázem, kteří v prvních kolech uhráli výsledky dokonce nad 60% 
a mohli si dělat zálusk na cenu za nejlepší MIX pár. Ani ostatním párům se však nedařilo 
zle, pouze Erik s Adamem se ze začátku poněkud nemohli dostat do formy, avšak 
během neděle se jejich výsledky rapidně zlepšily.  
 
Nakonec však nejlepšího výsledku dosáhla dvojice Lucka Kohutová-Michal 
Kopecký. Za celkových 57,45% a 6. místo jsme brali i finanční odměnu. Nutno 
podotknout, že vzhledem k našim průběžným výkonům bylo takovéto umístění spíše 
zklamáním, během posledního kola se totiž stala jedna "nemilá věc", která pro nás 
znamenala sesun z medailových pozic. Na 14. místě skončili Kamil s Honzou. Těm 
unikla cena za nejlepší juniory jen díky lepšímu umístění slovenského páru 
Jakabšic-Kvoček. Renču s Honzou navzdory výbornému startu nakonec čekalo až 21. 



místo s 51,57%, i tak mohou být ovšem na svůj výkon patřičně hrdí. Adam s Erikem už 
hranici 50% nepřekonali a museli se spokojit s 33. místem a 48,1%. Soutěže se 
zúčastnila také havířovská Marta Nováčková, která s partnerkou Jiřinou 
Gerhardovou získala cenu za nejlepší ženský pár. 
 
Na vyhlašování výsledků jsme byli nuceni dlouhou dobu čekat kvůli dalším 
programovým problémům. Není se tedy čemu divit, že mnoho účastníků soutěže raději 
odešlo dříve. Junioři si však nemohou stěžovat, jelikož pár, který skončil na 2. místě 
(Fahrer-Szalay) a odcházel dříve, zanechal polovinu své výhry (takže 150 euro) jako 
příspěvek pro slovenské a české juniory, takže jsme byli hned o něco bohatší.  
 
Při zpáteční cestě nás navzdory celovíkendovému letnímu počasí zastihly vydatné 
deště, které nám však nedokázaly zkazit náladu. Myslím si, že všichni účastníci výpravy 
mohou být pyšní na své výkony, i když v nás možná zůstalo i nějaké to zklamání, že 
jsme měli na víc. Tento víkend byl pro mě stejně jako každá bridžová akce naprosto 
výjimečný a doufám, že se ostatní bavili stejně jako já. Chci vyjádřit dík našemu 
kapitánovi jednak za jeho funkci řidiče a dále za to, že si se mnou v rámci přípravy na 
červencové dorostenecké mistrovství Evropy zahrál. Byl to pro mě bridž na vysoké 
úrovni a mnoho mi to přineslo, velmi si toho cením a doufám, že podobně budou 
vypadat i výkony našeho dorosteneckého týmu. 

Lucie Kohutová 
 

 
 

 
 


