
13. PRÁZDNINOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ V MÁLCE BYL Š ASTNÝ

Vladimír Van ura by o za átku letošního léta jist ekl: „Tento zp sob léta zdá se mi
pon kud podivným.“ Po así opravdu léto moc nep ipomíná a sobotní po así tomu

esn  odpovídalo. Pro hrá e a p íznivce bowlingu toto léto podivným nebylo, protože
bowlingový klub Málka stále udržuje zavedenou tradici a uspo ádal již 13. ro ník
prázdninového bowlingového turnaje pod záštitou starosty m sta Orlové v prostorách
restaurace Málka. Turnaj nevynechali jeho skalní p íznivci a ty, kte í by rádi hráli, ale
už nemohli kv li pokro ilému v ku nebo nemoci, nahradila po etná skupina nová .
Krom  krásných cen, které bylo možno pro turnaj zajistit díky mnoha sponzor m a také

novaným i samotným klubem Málka v etn  pohár  pro první t i muže a ženy se
hrálo i o nádherný putovní pohár, na jehož podstavec je každý rok vyryto jméno
absolutního vít ze turnaje. Pan prezident turnaje Rostislav Staš vše perfektn
zorganizoval a turnaj jako každý rok p ipravil ke spokojenosti všech ú astník , takže i
hrá i na posledních místech neodešli bez odm ny v etn  hezkého suvenýru magnetky
s logem turnaje.

Termínov  m l turnaj velkou konkurenci v jiných lákavých akcích. Srdca i bowlingu
z Orlové a okolí si ale turnaj ujít nedali a po roce se v Málce setkali. Co je velmi
pot šující je zvyšující se po et žen na startovní listin . Letošní ro ník zaznamenal
rekord v po tu ú asti žen. Z celkového po tu p ihlášených 39 hrá  jich bylo 14 a
zdatn  25 muž m hern  konkurovaly. Hrá e na turnaj netáhne jen ta p átelská
atmosféra, ale i skv lá kuchyn  paní Evy Stašové a milý personál restaurace Málka.
Bramborový salát z Málky a smažená bowlingová koule nemohou b hem turnaje na
jídelní ku chyb t stejn  jako kapr na Št drý den a n kte í hrá i chodí spíš za touto
skv lou pochoutkou než za samotnou hrou.

V sobotní kvalifikaci hrané na ty i kola hrá i odehráli po dvou hrách na každé z obou
drah a do ned lního semifinále m lo právo postoupit 24 hrá  s nejv tším sou tem
bod  ze všech ty  kol. Samotný úvod turnaje ozdobila Lucie Stašová hrou 202 bod .
A to nebyla letos poslední dvoustovka na turnaji. Postup do semifinále si vybojovalo
hned 5 žen a to t sn  p ed branami semifinále z stala ješt  další žena Dagmar
Ponczová hrající i se zdravotním hendikepem. Loni postoupily do semifinále ženy jen
dv . Bu  jde herní kvalita žen nahoru nebo nám muži n jak uvadají.

V ned lním semifinále padly hned dv  dvoustovky. Tu první op t p edvedla Lucie
Stašová náhozem 201 bod  a poslední hru 200 bod  zahrál Dalibor Macko, loni
st íbrný medailista, který semifinále vyhrál. Semifinále bylo kone nou stanicí pro t i
ženy, které spolu vál ily o kone né t etí místo v ženách a bylo to napínavé do
posledního hodu. Bojovaly urputn  a p itom se navzájem povzbuzovaly a fandily si a
tak to na t chto turnajích probíhajících v p átelské a tak ka rodinné atmosfé e má být.
Lo ský bronz obhajovala Tá a Sosnová, dále moc hezky hrála Tereza Mihalczáková,
která byla bronzová v 11. ro níku a nejlépe z boje o t etí p ku žen vyšla nakonec
Lenka Sivková. Zahrála vynikající druhou hru a na „bramboru“ odsunula lo skou



obhájkyni Tá u Sosnovou o pouhých 5 bod .  Škoda, že Lence finále uteklo o 8 bod .
Mohly tam být po dlouhé dob  ženy t i.

Ve finále ob  zbylé ženy v turnaji muž m p kn  zatopily. Muž m se n jak p estalo
da it a ženy bojovaly jako lvice. Finále bylo plné zvrat  a napínavé jako obvykle do
posledního hodu koulí. Ženy jako každý rok nezklamaly a nebyly ve finále jen do po tu.
St íbrnou p ku mezi ženami obsadila Eva Stašová, ve finále celkov  pátá. Nejlepší
ženou turnaje se stala Lucie Stašová, které celkové vít zství uteklo jen o pouhé 3 body.
Byla ozdobou turnaje a hrála skv le po oba dva dny bez nejmenšího zakolísání.
V kvalifikaci byla druhá, v semifinále také no a do t etice ji to potkalo i ve finále.

Mezi muži byla samoz ejm  také velká konkurence v etn  obhájc  lo ských stup
vít  a na „bednu“ cht li zpátky i medailisté z p edchozích ro ník . Smutná
„brambora“ mezi muži nakonec p ipadla Daliboru Mackovi, který si své št stí vybral asi
v semifinále. Lo ské st íbro jak celkov  tak mezi muži se mu obhájit nepoda ilo a letos
mu pat í šesté místo. T etí místo mezi muži vybojoval Jaroslav Balarin, který loni
jednotlivce nehrál a vrátil se po pauze na stupn  vít , kde jsme zvyklí jej vídat.
St íbro po lo ském bronzu vyvál il Michal Babinec junior. Celkovým vít zem a
nejlepším mužem turnaje se stal velký bojovník Richard Šimek, který nám p edvedl na
záv r excelentní dohoz t žkého splitu. Vyhrál kvalifikaci a povedlo se mu obhájit
celkové prvenství z minulého ro níku. Jestli turnaj vyhraje i p íští rok, tak putovní pohár
poputuje do jeho domácího vlastnictví a bude se muset pro turnaj po ídit do Málky
pohár nový. Je ale více hrá , kte í již turnaj od existence nového, v po adí již druhého
poháru, vyhráli a brousí si na tu krásu zuby. Ríša to jist  nebude mít p íští rok lehké.

Atmosféra p i vyhlašování po adí hrá  je vždy úžasná, plná potlesku a solidarity
s vypadnuvšími hrá i b hem vy azování po kvalifikaci a semifinále. Vyhlášení
finálových výsledk  nez stalo pozadu za sobotním vy azováním, které bylo velice
veselé a všichni vy azení hrá i to brali sportovn , dob e se pobavili a odnesli si hezké
ceny. Finalist m p ijel v ned li p edat ceny pan starosta m sta Orlové Ing. Tomáš
Ku a. Po dekorování vít  se pan starosta na památku vyfotil spole  se všemi

astníky ned lní ásti turnaje. Už fotografování s finalisty p i p edávání cen pro n j
byl asi hodn  nevšední zážitek. Ale to je hlavní ú el tohoto turnaje dob e se pobavit.
Jak mi ekl pan Staš, on po ádá turnaj každý rok hlavn  pro to, aby o prázdninách
nebyla ve m st  nuda a tím bowlingem v Orlové to n jak žilo. A to se mu každý rok
da í a vždy si turnaj všichni užívají.

Po p edání cen finalist m se hrá i i fanoušci p ítomní v hern  mohli p ihlásit do
dopl kového a zábavného turnaje náhodn  vylosovaných dvojic. Aby byla tahle sout ž
ješt  veselejší, hrálo se letos zp sobem zvaným Mixík a opravdu to byla dobrá volba.
Jeden hrá  házel jako první a druhý dohazoval. Po adí se oto ilo až po hození strike.
Všichni se u toho tak nasmáli, že n které ješt  te  bolí b išní svaly. Op t byly vid t
mistrovské dohozy. N kte í hrá i, kterým se semifinále nevyvedlo, jako by se šet ili až
na tuhle sout ž. Vid li jsme dohozy opravdu t žkých split  a jiných podivn
postavených formací kuželek. Mezi devíti páry nakonec vyhrála prvenství dvojice



Lubomír Sivek a Pavel Varhaní ek, kte í jako jediný pár m li ob  hry velice vyrovnané
a dostali se v sou tu dvou odehraných her p es 300 bod . Vít zný pár obdržel
šampusy s divokými brusinkami a konec skv lého turnaje tak byl zakon en sladkou
te kou. Lou ení po dvou spole  prožitých víkendových dnech bylo dojemné.
Pod kování po adatel m a p íslib ú asti i pro p íští rok opravdu moc pot šil. Turnaj se
líbil i letošním nová m a z toho je vid t, že ta námaha s organizací turnaje a všeho
kolem n j není zbyte ná, má smysl a mnoha lidem vnesla radost do jinak dnes stále

žšího života.

Na záv r jako pod kování všem ú astník m turnaje op t malá íkanka.

Turnaj jako každý rok skv lý byl,

bramborový salát se také poda il.

Všichni p kn  všechno spapali

a tiše si u toho spokojen  mlaskali.

Posiln ni dobrým jídlem skv le hráli

a od srdce se všemu v hern  smáli.

U vyhlašování výsledk  vládla skv lá nálada,

celý náš turnaj byl op t prost  paráda.

Jídla a pití je v Málce dosti,

vítáni jsou všichni hosti.

sí ní Výb r sládk  na epu mají,

znalci piva si jist  pochutnají.

Bowling je i letos za skv lou prázdninovou cenu,

hrejte za 150 ka ek na hodinu a p ive te i ženu.
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