
Reprezenta ční soust ředění v Lauensteinu 4.-6.1.2013 
očima Lucky Kohutové 

 
 Naše první reprezentantské soustředění 7.-9.12.2012 proběhlo právě v německém 
Lauensteinu. Jelikož se jistě každému účastníkovi zamlouvala tamní příjemná atmosféra 
a pohostinnost Ine s Johnem, naše druhé soustředění se opět konalo na tomto místě, 
pouze s drobnou změnou osazenstva. Zatímco náš dorostenecký reprezentantský tým 
žádnou změnu neprodělal a hráli jsme ve složení Lukáš Kolek-Kuba Vojtík a Michal 
Botur-Lucka Kohutová, většina druhého (ze 3/4) juniorského družstva Franta 
Králík-Patrik Bouřa, Michal Kopecký-Erik Klemš svou účast odřekla, takže si na nás náš 
kapitán domluvil posily v podobě své sestry Marti Voborníkové, Martina Scháňky a 
bridžového experta Vládi Macháta. 
 
 Hromadný sraz všech 8 bridžistů byl domluven na 18. hodinu v pátek 4.1. Z "na 
sebe navazujících technických" důvodů byl odjezd asi 3x posunut, naštěstí jsme "už" 
kolem sedmé nasedli v Praze u hlavního nádraží do auta a v plném počtu vyrazili směr 
německé hranice. Než jsme opustili Českou republiku, některými z nás začaly zmítat 
pochybnosti ohledně orientačního smyslu našeho řídícího kapitána, takže jsme se pro 
jistotu věnovali všemu, jen ne sledování cesty. Navzdory všemu však Míšánkovi nelze 
upřít zásluhu, že nás do Lauensteinu všechny dopravil živé, zdravé a docela rychle. 
 
 Po jak jinak než vřelém uvítání ze strany Ine a Johna a rozdělení pokojů nás 
čekala výborná (překvapivě pálivá) večeře, po které jsme se s chutí pustili do prvních 
rozehřívacích partií. Podrobnější rozbory jsme nedělali, řekli jsme si pouze pár slov ke 
konkrétním rozdáním a relativně brzy jsme mohli jít na kutě. 
 
 Sobotního rána jsme si celí svěží pochutnali na tradiční lauensteinské snídani, 
odehráli sadu krabic na "probuzení" a poté si pro nás Vláďa Machát s příspěním Michala 
připravil první přednášku. Rozebírali jsme pouze všeobecné dražební metody, až večer 
jsme obdrželi v tištěné podobě dražební systém s transfery po zahájení 1C, nad kterým 
jsme společně strávili spoustu času jeho prozkoumáváním a současným zjišťováním 
dražebních technik jednotlivých bridžových párů. Jelikož bylo k dispozici až nadměrné 
množství zábavy, do postelí jsme se úspěšně dostávali v intervalu asi od 1:30-4:30, což 
se projevilo při naší ranní aktivitě. Michal, který sám vstával později, než se od něj 
očekávalo, samozřejmě neváhal použít svůj velmi oblíbený a pro všechny "příjemný" 
zvoneček, který probudil i ty, kteří nechtěli... 
 
 Po nějaké době, kdy se konečně všichni společně sešli u stolu, jsme odehráli 
poslední rozdání, při kterých jsme měli možnost si vyzkoušet nový systém...nutno říct, 
že jsme se zahájení 1C dočkali a musím podotknout, že v dané situaci se opravdu 
systém vyplatil a určitě jsme namotivování ho začít nastálo používat. Nedlouho poté 
jsme se již pomalu začali připravovat na hromadný odjezd do Prahy, odkud se každý 
vypravil svou cestou k domovu... 
 
Na závěr bych chtěla poznamenat, že podle mě tato soustředění přinesou mnoho 
pozitivního nejen samotnému dorostu, ale i ostatním účastníkům těchto akcí. Určitě jsme 
si kvalitně zahráli, naše výsledky se oproti prvnímu soustředění výrazně zlepšily a ke 
spokojenosti a pohodové atmosféře samozřejmě přispívá i příjemné prostředí a vstřícný 
přístup Ine a Johna.  
 
 Tímto děkuji našemu nej nej nej kapitánovi za jeho neocenitelnou snahu, podporu 
a v neposlední řadě také za (možná krapet pomíjivé) řidičské schopnosti, které 
projevil...:) 


