
IPA   velik n ční     b wling 
Úvodem je nutné přiznat, že letošní turnaj, řečeno mírně upraveně ústy známého 

herce Jana Wericha v jedné pohádce „... byl obzvláště vypečený“. Ještě ani nebyl 

započat a už nastaly situace, o kterých by se dalo jedním slovem říci zmatečné. 

Na to, že se vždy před začátkem každého turnaje upravuje soupiska hráčů jsem 

si téměř zvykl. Letos to ale bylo mnohem masivnější a došlo i na situaci, že se dvě 

pravidelně se zúčastňující družstva, z nichž jedno bylo dokonce dvojnásobným 

obhajovatelem prvenství ve družstvech o putovní pohár IPA, nedostavila do 

turnaje úplná. A aby se hráči mohli zapojit do turnaje nejen za jednotlivce, ale 

také soutěžit o zmiňovaný pohár, došlo na jejich návrh ke sloučení a vytvoření 

jednoho týmu pod společným názvem. Následně, a nutno podotknout ne naším 

přičiněním, se při zadávání do počítačového systému bowlingu pomíchaly dráhy. 

Takže kapitáni družstev, kteří ode mne věděli, že mají dle registrace do turnaje 

přidělenu dráhu č. 2 a do tohoto boxu se i se všemi svými věcmi již nastěhovali, 

se museli nakonec přesunout třeba na dráhu č. 5 apod. Turnaj byl zahájen 

s malým zpožděním a probíhal bez problémů. Už už to vypadalo, že bude 

zmatkům konec, ale nebylo tomu tak. Při závěrečném sčítání bodů došlo 

k situaci, která se nám v minulosti ještě nikdy nestala, a to, že jsme měli vyhlásit 

v mužské kategorii na pomyslných stupních vítězů na třetím místě dva hráče, 

jednotlivce se stejným bodovým ziskem, avšak mým přehlédnutím tohoto stavu 

bodů jsme vyhlásili pouze jednoho. Řečeno ústy jiného známého herce Václava 

Lohniského, psychiatra docenta Chocholouška: „K tomuto politováníhodnému 

omylu dochází pouze jednou za deset let.“ A protože toto byl teprve 7. ročník 

velikonočního bowlingového turnaje, máme náskok. Aby toho na závěr nebylo 

málo, tak jsem zapomněl vítěznému družstvu předat do ročního opatrování 

putovní pohár IPA, takže výsledné foto z vyhodnocení je, jak si jistě sami 

všimnete, bez poháru. Tento byl vzápětí ještě na místě předán. Nevyhlášenému 

hráči osobně a s patřičnou omluvou předám diplom a cenu dodatečně. I přes 

popsané strasti se dá turnaj celkově vyhodnotit jako vydařený, výherci 

v jednotlivých kategoriích se nám oproti minulým ročníkům opět trochu 

promíchali a na všech přítomných byla vidět radost a dobrá nálada. Výrokem 

Jana Wericha jsem začal a jeho citátem končím: „Mějte dobrou náladu. Dobrá 

nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za 

to si ji užít.“ 

Za realizační tým zpracoval Vítězslav Šmídl 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


