
Slavonice Cup 2013 očima Lucky Kohutové  

 
A další malebné městečko otevřelo svá vrátka nejenom českým bridžovým hráčům. Slavonice, které 
najdete v moravské části Jihočeského kraje, poskytly účastníkům týmového turnaje Slavonice Cup 
možnost strávit prodloužený víkend v obležení turistických a cyklistických tras, jichž mnozí 
s nemalým nadšením využili. Hotýlků a ubytoven se nacházelo na rozkošném náměstíčku 
lemovaném mnoha zdobně malovanými domy více než dost a v jednom z nich - v hotelu Alfa - jsme 
nocovali i my z Havířova společně s našimi kamarády a spoluhráči z Uherského Hradiště, Prahy,... 
Samotný turnaj se těší velké oblibě i mezi zahraničními bridžisty, takže není divu, že svou účastí zde 
pozdvihli úroveň také hráči z Maďarska, Slovenska, Rakouska a Lucemburska. A co všechno bylo 
součástí této populární akce? 
Již úvodního pátečního večera (26.4.) byla na programu degustace vín. Té se (bohužel) většina 
havířovských bridžistů nezúčastnila, jelikož do Slavonic jsme se vydali až v sobotu. Reprezentovali 
jsme celkově ve 3 týmech: Czech Schools: Kuba Vojtík-Lukáš Kolek a Lucka Kohutová-Michal 
Botur, Bridgepartner: Erik Klemš-Honza Mráz (UH) a Adam Janas-Richard Mick (rakouský 
sponzor našich výjezdů), Sonika: Soňa Hájková-Jarda Hájek a Monika Kyptová-Michal Humpál. 
Nesmíme zapomenout zmínit havířovského odchovance Kamila Žylku, který hrál se svým 
reprezentačním partnerem Honzou Králíkem (UH) v týmu s lucemburským párem. 
Od sobotního odpoledne (dopoledne vyhrazena pro turistiku a volný program) probíhala základní 
část týmového turnaje. Náš dorostenecký tým si vedl nadmíru dobře, s jedinou úvodní prohrou proti 
Maďarům měl reálné šance na postup do finále A - nejlepších 6 družstev z celkových 20. Jelikož 
jsme si obtížnější soupeře odbyli v sobotu, šli jsme spát s vysokými šancemi a nadějemi. 
V neděli dopoledne se uskutečnil 1. vedlejší párový turnaj, ve kterém jsem byla nejúspěšnější já 
s Kubou Vojtíkem - z 10 párů jsme se umístili s více než 55% na 3. místě v závěsu za teplickými 
páry. Ovšem odpoledne už tak slavné nebylo. Jednoduše řečeno, černá mračna se stahovala nad 
Slavonicemi i nad naším týmem. Všechny zápasy jsme dokázali prohrát a počítám do nich i výhru 
16:14 VP nad jedním z nejslabších týmů. Po tomto nedělním vystoupení jsme doufali v lepší zítřek 
a finálovou skupinu B (boj o 7.-12. místo). 
Pondělní dopoledne však provázela prohra o 1 IMP s týmem Bridgepartner a konečné zařazení do 
skupiny C společně se Sonikou, Kamilovým týmem a Teplicemi. Samozřejmě že naše nadšení ke hře 
společně s nějakou větší snahou opadávalo. Alespoň v závěru jsme se zmohli na dobrý výsledek, 
když jsme deklasovali teplický tým 25:4 VP a skončili tak pouze díky vzájemnému zápasu za 
Sonikou, na celkovém nepopulárním 15. místě. Mohli jsme pogratulovat Kamilovi a jeho 
spoluhráčům, kteří skupinu C vyhráli, i když dozajista měli také vyšší ambice. Ve skupině D bojoval 
tým Bridgepartner, nakonec skončil na 19. místě. 
Co se týče vítězů vyšších skupin - finále A nakonec těsně vyhráli Maďaři a ve skupině B si malované 
hrnečky za vítězství odvezl tým P.S. 
Již se pomalu chýlilo k večeru, když jsme se vydali směr domov, škola a práce. Až do středy zůstali 
Erik s Adamem. V hlavním párovém turnaji nedosáhli žádných viditelnějších výsledků, ale ve 2. 
vedlejším páráku proklouzli na celkové 6. místo z 18 párů. 
Celkově jsem byla s organizací spokojena, myslím, že Slavonice Cup je naprosto úžasná bridžová 
akce obohacena o turistické zážitky, které se v následujících letech určitě ráda zúčastním znovu. 
Tímto chci poděkovat všem, kteří mi zpříjemnili tento prodloužený víkend, a se kterými jsem mohla 
trávit čas. Poděkování patří zvlášť Soni a Kamilovi za post u volantu a dopravu nás všech (živých 
a zdravých) tam i zpět. Nesmírně si také vážím (a mluvím jistě za všechny) štědrých příspěvků 
Richarda na ubytování, startovné, stravu,... 
A co si myslím o našich neúspěších při samotném bridži? No, naše výsledky do budoucna určitě 
zlepšíme, ale protentokrát se uchylme ke starému rčení "Neštěstí ve hře, štěstí v lásce" :-) 
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