
11. ro ník prázdninového bowlingového turnaje v Málce

Rok se s rokem sešel a stejn  jako loni pat il druhý prázdninový víkend 12.7.-13.7.2014 všem
milovník m bowlingu z Orlové a okolí. V bowlingové hern  restaurace Málka se konal v po adí již 11.
ro ník prázdninového bowlingového turnaje pod záštitou starosty m sta Orlové.

Letošního ro níku se zú astnilo 49 hrá ,  mezi  nimiž bylo 15 žen. Na startovní listin  sice letos
chyb lo n kolik pravidelných ú astník  v etn  t í lo ských finalist , ale nahradili je nová ci, kte í jsou ve
sv  amatérského bowlingu známí jako vynikající hrá i a turnaj tak sliboval napínavou podívanou.  Je
skv lé, že z tohoto turnaje neodejde bez odm ny žádný hrá  díky sponzor m, které pro tento turnaj
získal jeho editel pan Rostislav Staš.  Nejv tší m rou se o sponzorské dary zasloužilo m sto Orlová, jehož
1. místostarosta pan Bc. Martin Sliwka p ijel turnaj v sobotu zahájit.  Provedl slavnostní hod a pop ál
hrá m hodn  št stí do hry.

Hrá i št stí opravdu pot ebovali, protože kuželky si ob as postavily hlavu a necht ly dát strike
ani po krásných hodech. Hrálo se zavedeným systémem na 2 kvalifika ní kola, semifinálové kolo pro 24
hrá  a finálové kolo, do kterého mohlo postoupit už jen 12 nejlepších hrá . V každém kole si hrá i
zahráli hry na obou dráhách. Po prvním kole muselo opustit sout ž 7 hrá . Bohužel to byly pouze ženy,
ale braly to sportovn  a s úsm vem. Pro ženu na posledním míst  byla navíc jako bonus k cen

ipravena i velká dekorativní kytice, aby ji to poslední místo tolik nemrzelo.

Ženám se letos opravdu neda ilo. Druhé kolo bylo kone nou stanicí pro dalších šest žen a n žné
pohlaví v ned lním semifinále tak m lo pouze dv  zástupkyn .  T etí žena byla známa už v sobotu ve er
po  druhém  kole  a  bronzový  pohár  letos  vybojovala  loni  tvrtá  Tereza  Mihalczáková.  Dlouho  tomu
nemohla uv it, ale za sv j výkon si krásný pohár zasloužila právem. Poslední dv  zbylé ženy v sout ži již

ly poháry jisté a bylo jasné, že vít zka se bude jmenovat Stašová. Šlo jen o to, jestli lo ské prvenství
obhájí Eva nebo je uko istí Lucka. Semifinálové kolo se lépe vyda ilo Lucii Stašové a vyhrála za 1. místo
zlatý pohár. St íbrný pohár si odnesla za 2. místo Eva Stašová. Na finále to letos bohužel nevyšlo ani
jedné z nich.

Finálové kolo bylo snad poprvé v historii turnaje ryze mužskou záležitostí a boj o stupn  vít
byl napínavý do posledního hodu. Z této pánské jízdy vzešel jako vít z Michal Poprocký a po lo ském
st íbru dosáhl kone  až na zlato. Jako bonus obdržel také smaženou bowlingovou kouli, každoro ní
specialitu na bowlingovém jídelní ku. Druhé místo vybojoval Michal Babinec mladší. Michal dodržel
rodinnou tradici a na pomyslné bedn  vyst ídal loni bronzového tatínka, který se letos nemohl turnaje
zú astnit. Bronz získal Lubomír Sivek se ztrátou jediného bodu na st íbrného Michala. Že to bylo kolem
stup  vít  hodn  t sné, potvrzuje tvrté místo René Poláka. Toho od boje o bronz d lily jen dva body.
Toto nepopulární bramborové místo obsadila v ženách i jeho partnerka Lenka Žá ková a tak mu
k diplomu a cen  p idala paní Stašová ješt  pytlík brambor.

Ceny nejlepším dvanácti hrá m a putovní pohár p ijel p edat starosta Orlové pan Dr. Jaromír
Ku a. Ve svém krátkém proslovu pod koval organizátor m za uspo ádání tohoto turnaje a ocenil jeho
hojnou ú ast.



 Záv re nou te ku turnaje obstaral tradi ní otev ený turnaj náhodn  vylosovaných dvojic o
šampusy. Z p ihlášených 16 ú astník  bylo vylosováno 8 dvojic. I v tomto malém turnaji byly vid t hezké
striky a dohozy. Osm pár  bojovalo ze všech sil a n kte í p edvedli lepší výkony než v jednotlivcích. Letos
se povedlo získat pomyslný „double“ Lucii Stašové. Vylosovala si k sob  bronzového Lubomíra Sivka a
uhájili prvenství o jediný bodík p ed urputn  finišující dvojicí tvo enou Tá ou Sosnovou a Františkem
Klusem, povzbuzovaným po etným fanklubem a pok ikem „Koudelka do toho!“. O t etí místo se také
svád l urputný boj. Z n j vyšli jako t etí o pouhých 5 bod  lo ský vít z Michal Žemla s Pavlem Karkoškou

ed tvrtým párem manžel  Stašových. Lucka hned otevírala vyhrané šampusy a špuntem málem op t
sest elila již odpo ívající kuželky.

Letos byla v hern  op t skv lá rodinná atmosféra b hem celého turnaje, mohutn  se
povzbuzovalo a tleskalo. Nejvíce byli nadšeni nová ci turnaje a slíbili, že za rok p ijedou znovu a nejen
kv li této atmosfé e, ale také za výborným jídlem, které p ipravovala se svým kolektivem paní Eva
Stašová. A n co na tom bude, protože letos už v ned li odpoledne nezbyl z bramborového salátu ani
drobe ek a to ho bylo dokonce o 10 kilo více než na p edchozích ro nících.  Nad polévkami a pe eným
kolenem se také všichni oblizovali až za ušima a litovali, že je tak báje ný turnaj jen jednou za rok.

íprava takového turnaje ovšem zabere n kolik m síc . Shán ní a objížd ní sponzor  není v dnešní
dob  žádná legrace a je to každý rok t žší. Našt stí se panu Stašovi nakonec vždy poda í získat sponzory
ochotné p isp t na ryze amatérský turnaj a za to jim i jemu pat í velký dík.

hem prázdnin op t letos platí v Málce prázdninová sleva a za jednu dráhu zaplatíte na hodinu
po celý den jen 150 korun. P ije te se ochladit do p íjemn  klimatizované herny a zahrajte si bowling.

eba se pak sejdeme p íští rok na 12. ro níku i s vámi. Tak a  vám to padá!
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