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Po jedenácté na mariáši ve Vísce

  Mariášník, ten těžkej život má. Nikde ho nechtějí, všichni mu hážou klacky
pod nohy. Kvůli „eeté“ ledaskde zavřeli hospůdku, kam chodil každý pátek
či sobotu (to podle toho, kdy ho partner či partnerka pustili „ven“ - i ženy
hrají mariáš), na pravidelnou partičku. A aby toho nebylo málo, i cigárko mu
zakázali. To je další pod pásovka. Hrát karty venku, pod okny,  totiž jaksi
nejde.  Naštěstí  tyto problémy neměli účastníci  Víseckého betla cupu , 
který se  hrál 19.11.2017. Hráči doma rok co rok dostávají na tento turnaj
„zelenou“. Jistota, že přivezou svým blízkým dárek – výhru, je nade vše. 
Ani s cigaretou nejsou problémy. Všichni aktéři chápou, že při tom
množství potencionálních kuřáků najednou, by bylo na sále kulturního
domu nedýchatelno.  Takže si vystačí s přestávkami.
  

  

  

  11.ročníku karetního klání se letos  zúčastnilo 69 karbaníků z celých
severních Čech. Od Českého ráje, přes Bělou pod Bezdězem až po
nejsevernější obec výběžku -  Habartice. A jaké byly výsledky? Jak na
houpačce si připadali mnozí. Chvíli jsi nahoře, chvíli dole. Například Luděk
Hudrlík po prvém kole byl předposlední, aby nakonec  skončil třetí.
Nejvyrovnanější  formu měl Antonín Křapka – vyhrál. Druhé místo získal
Břetislav Picek. Ředitelem turnaje  od prvého ročníku je Václav Severýn,
rodák z Vísky. Že umí nejen organizovat, ale i i hrát, dokázal umístěním - 
skončil čtvrtý. A jak dopadli  další místní? 24. Pavel V odseďálek – rodák z
Vísky,26. Saša Hejduk –ryzí  Vísečák, 29. Pavel Procházka z Filipovky, vítěz
z roku 2014, 40. Petr Vodseďálek -  další z rodu Vodseďálků, 42. Zdeněk
Křelina z Filipovky, 45. Josef Kalivoda z Višňové, 59. Ladislav Severýn.
Nejméně se dařilo Karlu Pantůčkovi, „urval“ pro sebe 65 flek.  Ze tří
přítomných žen nejlepší místo – třicáté, patřilo  Jiřině Hudrlíkové.
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  Populární turnaj v trojkovém mariáši  se opět líbil. Účast sice nepřekonala
loňských rekordních 75 hráčů, přesto pořadatelé ze Sokola Vísky byli
spokojeni. Co je k tomu vedlo? Vyjádření  přítomných mluví za vše: „K vám
jezdíme rádi“.
  

  

  

  Fotografie z akce najdete na webu www.viska-os.eu  ve fotogalerii.  Na
webu jsou k mání  i kompletní výsledky.
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