
Betlacup 2016

Napsal uživatel František Tuhý
Pátek, 09 Prosinec 2016 14:17 - Aktualizováno Pátek, 09 Prosinec 2016 14:38

U mě dobrý

  

Každý si jistě pamatuje na kultovní film Jana Hřebejka U mě dobrý popisující devadesátá léta
minulého století. Červenou nití, táhnoucí se filmem, je karetní hra mariáš v podání šestice přátel
z Libeňského ostrova v Praze. Hlášky, jimi pronášené při hře a tedy ve filmu, jako „flek“, „betl“,
„stovka“, „durch“, „u mě dobrý“ … patří nerozlučně k mariáši.

  

Slyšet byly i o víkendu ve Vísce na Frýdlantsku při desátém ročníku Víseckého betla cupu ve
voleném mariáši ve trojici. Jubilejní turnaj se dočkal náležité podpory hráčů. Zúčastnil se ho
rekordní počet 75 karbaníků z blízkého, ale i vzdáleného okolí. Při registraci padaly názvy jako
Mělník, Bělá pod Bezdězem, Česká Lípa, oblast Českého ráje, Lomnice nad Popelkou … a
pochopitelně Liberecko a Frýdlantsko.

  

Pět hodin mariáše, to je pořádný nápor na „bednu“, na myšlení, na soustředěnost, ale i na
nervy. Rozhoduje totiž i náhoda – štěstí respektive smůla. Ne každý je schopen to unést. Byli i
tací, co to vzdali v průběhu hry. I tyto momenty psaly kolorit letošního ročníku.

  

Mariáš se hraje o peníze. Ve Vísce nešlo o žádné závratné částky. Vítěz vyhrál 171.-Kč,
poslední přišel o 138,.-Kč. Největší výhrou v jednom kole se mohl pochlubit Zdeněk Švéda s
částkou 111.-Kč. Naopak byli i tací, co skoro ten samý obnos (116.-Kč) prohráli. A v tom je
právě kouzlo mariáše. Chvíli jsi nahoře, chvíli zase dole …

  

Celkovým vítězem se stal Josef Flégr. Odnesl si dárkový koš a pohár. Druhé místo patřilo
Milanu Svobodovi, třetí místo si „vyflekoval“ Václav Severýn, ředitel turnaje. S cenou  odcházeli
všichni, i ten na 75 místě. Že se mariáš dá hrát i v pokročilém věku dokázali dva nejstarší
karbaníci – Jaroslav Dolana a Milan Sudek. Shodou okolností oběma je 81 let. Zástupce
pivovaru Konrad Vratislavice Pavel Hybner je odměnil malou pozorností – pivní zelenou
čepičkou. Ostatně - „vratislavické pivo“ je  největším sponzorem všech dosavadních deseti
ročníků. A tak není divu, že všech šest hráčů, kteří nikdy nechyběli a dalších čtyř vybraných
pořadateli, majících zásluhy za podporu a věhlas, byli oceněni dárkovou kazetou Konrada
„opepřenou“ logem turnaje s poděkováním a fotomozaikou z minulých let.
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Desátý ročník mají pořadatelé ze Sokola Vísky šťastně za sebou. Co dál? Pokusit se v
budoucnu o pořádání Mistrovství republiky v mariáši.
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