
Vánoční bowling 
 

V úterý 10. prosince 2013 proběhla tradiční akce s názvem Vánoční 

bowlingový turnaj, jehož se zúčastnilo osm družstev. O tom, že se jedná vskutku 

o velmi žádanou akci, svědčí fakt, že zájem o registraci družstev do turnaje 

vícenásobně předčil naše očekávání a současně převýšil dráhovou kapacitu 

bowlingové herny Papírna Plzeň, která se opět stala naším zázemím. Pro tento 

turnaj se hlavními pořadateli stali odboráři z 2. ZO NOS při KŘP Plzeň, kteří se 

postarali jak o finanční zajištění pronájmu herny, tak i o hodnotné ceny pro 

vítěze jednotlivých kategorií. Naše územní skupina IPA se postarala o zajištění 

kvalifikovaného zápisu herních výsledků jednotlivých hráčů a současně celých 

družstev a také v neposlední řadě o vyhotovení výsledkové listiny. Jako 

organizátoři jsme před turnajem vytvořili novou kategorii pro vítěze jednotlivců 

tím, že jsme je rozdělili do dvou skupin, zvlášť muže a nově také ženy. Podle 

reakcí na místě samém při závěrečném ceremoniálu se slavnostním vyhlášením 

výsledků měl tento krok velký ohlas a do budoucna příslib v jeho pokračování.  

Klání bylo urputné, ale sportovní, a jak je dobrým zvykem, neslo se 

v kamarádském duchu. Celkové výsledky z turnaje pak přinesly překvapení 

nejen tím, která žena byla historicky poprvé vyhlášena jako vítězka své 

kategorie, ale také tím, že se vítězem zbylých kategorií nestali očekávaní 

favorité. Skutečnost, že turnaj ve své novodobé historii nepřinesl rekord 

v celkovém součtu naboulených bodů všech účastníků, neubral nic z jeho 

sportovní atraktivity. Jen pro zajímavost uvádím, že při jarním turnaji 2013 bylo 

v celkovém součtu bodů všech účastníků nabouleno ještě o 368 bodů více. 

Výsledkovou listinu a několik zajímavých fotografií turnaje přikládám 

samozřejmě k nahlédnutí. Za pořadatele bych chtěl poděkovat zejména všem 

nepsaným kapitánům jednotlivých družstev za odpovědný přístup k sestavování 

a včasnému přihlašování svých týmů, neboť se před vlastním zahájením turnaje 

neprojevil obvyklý zmatek při nahlašování změn v jejich sestavách. Na závěr 

provolávám: „HURÁ, HURÁ, HURÁ!!!!!!!!“. A nyní nezbývá nic jiného, než se 

těšit na velikonoční bowling. 

Zpracoval Vítězslav Šmídl 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


