Na Kanárských
ostrovech
Eva Fořtová
Již tradičně každý rok vyjíždí otevřená
skupina přátel na Kanárské ostrovy za
sluncem a za bridžem.

Cesta na ostrov Tenerife proběhla bez
problémů. Přivítalo nás hezké počasí,
sluníčko a 22 stupňů. Ale po téměř
celodenním cestování již večer měli
náladu na bridž jen ti nejvytrvalejší,
takže z 20 hráčů hrálo první večer jen
7 dvojic. Všichni jsme dostali hezké
pokoje ve 4. patře s výhledem na bazény a romantickým pohledem na 3718 m
vysokou sopku Pico del Teide.
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Na Tenerife probíhal karneval, městečko Puerto de la Cruz bylo plné krásně
namaskovaných dětí i dospělých. Tak
jsme také okukovali a nasávali atmosféru. V pondělí jsme si naplánovali výlet.
Půjčili jsme si čtyři auta a společně
vyrazili do hor. Viděli jsme krásné
výhledy, a projezdili všechno, co je na
ostrově zajímavé vidět.

Denní program tvořilo dopolední cvičení v teplém bazénu, procházky a Tomášova odpolední přednáška na různá
témata. A samozřejmě pozorování
karnevalu a masek. Ve středu jsme hráli
jen odpoledne nesoutěžně, kdo chtěl.
A večer jsme místo hraní šli pozorovat
dost odvázaný karnevalový průvod.

Po týdnu odjela část hráčů, ale přijeli
další, kteří přivezli pěkné počasí, takže
jsme si užívali sluníčka, chytali bronz
a dokonce došlo i na koupání v bazénu.

Partie na krokodýla, inspirovaná zřejmě
v zoologické zahradě Loro park.
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Obrana odehrála tři kola srdcí a pak
přirozeně pokračovala ♦10. Porážející
by bylo zahrání čtvrté srdce do
doublechicane, protože vypracovává
trumfový zdvih. Ale obrana má skutečné dva zdvihy v trefech, takže žádná
podobná ekvilibristika není potřeba.
Hlavní hráč vzal káro, vytrumfoval
a odehrál všechna kára. Pak zahrál ♣A
a ♣10. Naštěstí byl Západ na návštěvě
v místní zoologické zahradě a věděl, co
má udělat. Kdyby měl Jih ♣Q, jistě by
hrál impas. Položil tedy krále a do
krokodýla chytil dámu partnera. Jinak
by Východ musel vynést do doublechicane a zadat zdvih.
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Výsledky a fotografie jsou na webu
http://eva.fort.cz

