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V tento památný den pro Českou republiku měl každý jinou zábavu. Někteří vyhazovali 

květiny do koše na Národní třídě v Praze, my jsme zvolili druh zábavy smysluplnější a šli 
jsme si zahrát bowling. 
 

Před půl rokem jsme zkusili poprvé Bowling City Club, a jelikož se nám zde líbilo, sešli jsme 
se zde po půl roce znovu. Tentokrát byl zájem větší, a tak se na některé ani nedostalo a 
nezbylo jim nic jiného, než fandit. 
 

Šestnáct hráčů, devět mužů a 7 žen, se rozdělilo po osmi na dvě dráhy a úderem 16. hodiny 
zápolení začalo. Za dvě hodiny jsme stihli uhrát dvě kola a dobře se pobavit. A jak to 

všechno dopadlo? 
 

Mezi ženami již po čtvrté za sebou vyhrála Jana Šedinová, která shodila celkem 211 kuželek a výkonem 150 kuželek v jednom kole 
vytvořila rekord dosud uskutečněných turnajů v ženské kategorii. Druhé místo shozem 186 kuželek obsadila Marta Kubáčková a polepšila 

si o jedno místo oproti Jarnímu turnaji. Na třetím místě mezi ženami se umístila Miluška Vaňurová, které se podařilo shodit 168 kuželek, a 
také se o jedno místo polepšila oproti turnaji na jaře. 
 

Mužskou kategorii ovládl Zbyněk Vaňura shozem 261 kuželek a stal se zároveň absolutním vítězem. Na druhém místě mezi muži i 

absolutně skončil Jaroslav Šedina shozem 240 kuželek a třetí místo v mužské kategorii a absolutně obsadil vítěz Podzimního turnaje 
Dušan Pernický, který shodil 216 kuželek. 
 

Na doplnění spotřebovaných kalorií jsme se přesunuli do salónku v pivnici Lázy, kam za námi přišli ještě manželé Hronkovi, Hana 

Hadačová, Sabina Pernická a Lenka Šedinová. Někdo si pochutnal na pečených žebrech, jiní dali přednost pizze. Vše jsme zapili dobrým 
pivem a domácí slivovičkou. Do svých domovů odcházel každý dle libosti a únavy až na jednu výjimku. Poprvé se zúčastnili turnaje i 

manželé Výborní, kteří přijeli až z Ostravy. A jelikož i Luděk má rád pivo, tak museli přespat v penzionu El Greco a domů jet až v neděli 
ráno. 
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