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Letošní Vánoční bowling proběhl v nám dobře známém prostředí 

bowlingové herny Papírna Plzeň. Na začátku se vše zdálo býti v nejlepším 

pořádku. Hráči byli natěšeni k podávání maximálních výkonů, některé 

týmy vytunily i jednotnou ústroj. Ale jak se později ukázalo, zdání občas 

klame, a ne všechno vychází tak, jak bychom si představovali nebo přáli. 

Turnaj byl zahájen úderem 16 hodiny, týmy dostaly necelé dvě desítky 

minut na rozehřátí a po vynulování stavů počítadel začalo vše od nuly a 

naostro. Jenže spokojenost s hladkým průběhem netrvala dlouho a krátce 

po zahájení ostrého klání došlo k technické závadě na strojovém zařízení 

drah č. 1 (družstvo Evíci) a č. 2 (družstvo OHK). Takže do odstranění 

závady, cca 40 minut, byly tyto dráhy mimo provoz a týmům chladla 

soutěžní teplota. Tento neočekávaný stav měl za následek, že obě tato 

družstva musela svůj turnaj doházet na jiných již uvolněných drahách 

svých soupeřů. A aby všemu neštěstí nebylo konec, podařilo se hlavnímu 

sudímu, tedy mně, samozřejmě nechtíc, pomíchat několikery výsledky. 

V jednotlivcích to pomíchání tak fatální následky naštěstí nemělo, 

netýkalo se hráčů v kategorii ženy nebo muži umístěných na pomyslné 

bedně, ale zato v družstvech, tak tam to byl doslova hoax. Družstvo 

Město, které ve skutečnosti vybojovalo první příčku, nebylo při 

závěrečném ceremoniálu vyhodnoceno, což je zcela určitě tragédie. Podle 

chybové výsledkové listiny bylo až na bramborovém místě. Následnou 

reakcí byla členy poškozeného družstva navrhována výměna výpočetního 

programu. Já bych to shrnul takto: problém není ve výpočetním programu, 

ale v článku mezi opěradlem lavice a klávesnicí. Řečeno slovy Dc. 

Chocholouška: „Náš ústav, se mými ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto 

politování hodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za 

deset let.“  

A co říci závěrem? Že je mi to opravdu líto. Ještě více zintenzivním už tak 

intenzivní kontrolu a budu se opravdu snažit, aby už k takovýmto chybám 

nedocházelo. Družstvu Město mohu už nyní přislíbit předplacené místo ve 

startovní listině Velikonočního turnaje v bowlingu.  

Z osobních zážitků sepsal Vítězslav Šmídl 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


