
MEZI ALPSKÝMI VRCHOLKY HOR... 
 

 Víte, jakým způsobem lze činit bridž stále zajímavějším a zábavnějším sportem? 
Nejde pouze o kvalitu hry a dobré výsledky, nýbrž i o dobrou organizaci a snahu dopřát 
mladým bridžistům účast na co největším množství akcí, ze kterých by si mohli odvézt 
pozitivní zážitky a chuť a odhodlání na sobě dále pracovat a zlepšovat se. 
 Prodloužený víkend v jižní rakouské oblasti Korutany by naplnil úžasnými zážitky 
každého milovníka úchvatné přírodní krajiny pyšnící se zelenými lesy a majestátnými 
protáhlými horskými hřbety. Mladší i starší bridžisté z různých zemí (Rakousko, ČR, 
Maďarsko, Polsko) o tuto neuvěřitelnou podívanou nepřišli díky mezinárodnímu turnaji 
Langsee Open, na který se kvůli loňským i letošním příjemným zážitkům budeme stále 
rádi vracet. Zde je třeba zmínit neocenitelnou snahu a podporu Richarda Micka, jenž 
nám účast na této akci umožňuje a sponzoruje. 
 Letošní rok jsme se vydali klikatými silnicemi směr daleký jih ve složení Milan 
Macura-Martin Scháňka (kteří působili také v roli řidičů, za což jim patří ode všech velký 
dík), Lukáš Kolek-Jakub Vojtík, Michael Botur-Lucie Kohutová a Adam Janas-Dominik 
Šolc. Navigátoři si vedli naprosto skvěle, měli jsme tudíž možnost prohlédnout si krásy 
Klagenfurtu, hlavního města Korutan, jehož poloha na mapě se nachází sice poněkud 
níže, než byla plánována naše cesta, avšak to nám náladu nezkazilo. Po příjezdu jsme 
byli velice mile přivítáni a hned pátečního večera se odehrál úvodní párový turnaj, ve 
kterém tři ze čtyř párů pronikly do první desítky. V týmovém turnaji se česká družstva 
neztratila a jeden z dalších páráků se dokonce stal kořistí Lukáše a Kuby. Po celou dobu 
turnajů jsme měli k dispozici občerstvení nejrůznějšího charakteru, jakož i obědy a 
večeře. Energii bylo třeba doplňovat, jelikož jsme denně odehráli téměř stovku rozdání, 
což nám na jednu stranu poskytlo dobrou příležitost k tréninku, ovšem na druhou stranu 
se projevovala únava a občas roztržitost při hře. Naštěstí nám bylo dopřáno se sladce 
vyspat v jednom z mnoha místních hotelů a třeba říct, že jsme si i pochutnali na 
bohatých snídaních. 
 Tuto akci hodnotím kladně, protože nám dává možnost si dobře zahrát se 
zahraničními bridžisty, což poskytuje dobrou příležitost k navazování kontaktů a 
vytváření přátelských vztahů. Všem včetně Dominika, který si tímto odbyl svou první 
mezinárodní bridžovou účast, se tento výjezd určitě líbil. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci, a doufám, že takovýchto příležitostí bude nadále jen a jen 
přibývat. 
      
             
     Lucie Kohutová 


