
...Na jih a ještě dál... 
 

Jako každým rokem se pro bridžisty milující úžasnou společnost a zábavu 
uskutečnila Malá cena Uherského Hradiště. Sjeli se hráči z různých koutů České 
Republiky, aby opět viděli své známé a zahráli si bridž na úrovni. Pro 
dorostenecké/juniorské bridžisty tentýž víkend navíc poskytl příležitost zúčastnit 
se otevřeného juniorského mistrovství Rakouska. 
 
Uherskohradišťská Malá cena se konala 15. červa jako každoročně v budově Orlovny 
na jednom z tamních náměstíček. Havířov reprezentovalo poměrně velké množství 
bridžistů - Erik Klemš, Michal Botur (6.A), David Botur, Ha My Luong (2.A4), Radka 
Dvořáková, Adél Swaczynová (2.B4), Lucka Kohutová (4.A), Dominik Šolc, Anička 
Častoňová (3.A), Danek Mikušťák (2.A) a dále Adam Janas, Ivan Stareček a trenéři 
Jarda a Soňa Hájkovi. 
Kromě Erika s Michalem dorazila naše výprava na místo konání v sobotu ráno - část 
autem se Soňou za volantem, zbývající účastníci pod vedením Jardy vlakem. Po 
příjezdu proběhla kvůli pomalu se trousícím hráčům poněkud opožděná prezentace, ale 
nakonec jsme se přeci jenom pustili do hraní. Panovala poklidná a přátelská atmosféra, 
rozhodčí turnaje Honza Novotný se v této funkci opravdu předvedl, především při 
vyhodnocování, kterého jsme se málem nedočkali :-), ale nakonec dopadlo vše dobře. 
Vítězi se stali kapitán dorostenecké reprezentace Michal Kopecký s Kajkou Vlachovou. 
Druzí skončili obhájci 1. místa po první polovině - odchovanec HABRY Kamil Žylka se 
svým reprezentačním partnerem Honzou Králíkem. Na 3. místě se umístil pár Anička 
Černá - Zdeňek Pírek. Překvapením turnaje bylo dozajista 4. místo dorostenecké 
uherskohradišťské dvojice Renča Lapčíková-Honza Mráz, kteří si tím pádem odnesli 
cenu za nejlepší juniorský pár. Havířováci mezi ostatními příliš nevynikli, výsledku nad 
50% dosáhli pouze Soňa se svým partnerem Vláďou Nulíčkem, Lucka s Martinem 
Scháňkou, kterým se nevyvedlo 2. kolo a Jarda s Ivanem - ti překročili 50% hranici 
o pouhých 0,08%. 
Pro umístěné byly připraveny jako každoročně koše plné dobrot, lahve s vínem a pro 
všechny účastníky Malé ceny sladké perníčky se symboly karet. Po oficiálním ukončení 
se někteří vypravili zpět k domovu, ovšem pár z nás zůstávalo přes noc, jelikož 
následujícího dne nás čekala ještě jedna velká akce. 
 

 



  
 
V neděli ráno jsme se v 9 hodin sešli u auta. Osazenstvo bylo následující: řidička Soňa, 
Lucka Kohutová-Michal Botur, Adam Janas-Dominik Šolc a Danek Mikušťák 
s provizorním partnerem Filipem Řehořkem z Hradiště. V takovéto sestavě jsme se 
s přáním dobré hry od našeho kapitána Michala vypravili směr Vídeň. Cesta nám 
připadala velice zdlouhavá, bez rakouské dálniční známky jsme totiž museli projíždět 
mnoha obcemi, nakonec jsme však úspěšně dorazili (i když jako Češi tradičně pozdě, 
nemohli jsme totiž v bludišti vídeňských ulic najít hrací místnost). 
Čekalo nás příjemné uvítání v podobě chutného občerstvení a nápojového osvěžení, 
které přišlo vzhledem k letnímu horkému počasí opravdu vhod. 
O chvíli později jsme se s chutí pustili do hry. Ukázalo se, že kvalita tohoto turnaje 
nedosahuje příliš vysoké úrovně, což nás docela mrzelo, protože se nám jaksi nedostalo 
možnosti zahrát si dobrý bridž. Tento párový turnaj se hrál s IMP hodnocením. Nejlépe 
dopadl pár Lucka s Michalem, s více než +51 IMP skončili na 3. místě z 21 párů. Pro 
nás to znamenalo spíše zklamání, jelikož jsme ke konci udělali dost zbytečných chyb, 
které nás připravily o pěknou hromádku bodů. Získali jsme poháry za nejlepší zahraniční 
pár, zároveň jsme byli nejlepšími dorostenci, ale za toto už jsme cenu nezískali (to 
bychom toho moc vyhráli :-)). Velmi překvapil Danek, skončil totiž na 10. místě s více 
než 4 IMP v plusu, což je opravdu výborné výsledek! Adam s Dominikem bohužel do 
dna vyprázdnili svůj hrnek smůly, ale všichni jsme si snad dobře zahráli a výborně jsme 
se bavili. 
Velký dík patří Soni, která nás ochotně dovezla tam i zpět i se zmatenou navigací, 
kterou jsme jednomyslně doporučovali vyhodit z okna :-). 
 
Lucka Kohutová 


