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O Jarní turnaj v bowlingu projevilo zájem jen 10 osob. Ostatní asi
využili krásné počasí k procházkám, nebo úpravám zahrádek po
zimě.
Nám to ale vůbec nevadilo, protože hra měla spád a kolikrát jsme si
nestačili ani odskočit. Tentokrát byl počet mužů a žen vyrovnaný.
Za dvě hodiny jsme v pohodě stihli odehrát tři kola a průběžné
pořadí se často měnilo.
Po prvním kole vedl suverénně Jarek Šedina, který shodil 155
kuželek, nejlepší výkon v mužské kategorii v jednom kole. S
dalekým odstupem na druhém místě byla Miluška Vaňurová shozem
118 kuželek a třetí byl Zbyněk Vaňura, který shodil 114 kuželek.

Ve druhém kole svedli tuhý boj o celkové prvenství Jarek – 134
kuželek a Zbyněk – 150 kuželek, kdy se podařilo Zbyňkovi snížit
náskok Jarka na 25 bodů. Miluška byla z kola ven, protože shodila
jen 91 kuželek. O všem se rozhodnulo ve třetím kole.
Velkým finišem a shozením 151 kuželek se podařilo Zbyňkovi Jarka
předstihnout, protože Jarek zkopíroval výkon Zbyňka z prvního kola
a shodil jen 114 kužel. Probudila se i obhájkyně prvenství v ženské
kategorii, Jana Šedinová a shodila 135 kuželek, což byl nejlepší
ženský výkon v jednom kole. Miluška si to však s přehledem
pohlídala shozem 130 kuželek, celkově se umístila na třetím místě a
ženskou kategorii vyhrála.
A jak to vlastně dopadlo? Dobře. Všichni jsme se pobavili, trochu
protáhli těla, každý obdržel drobný dárek od firmy UNIPAR a po
přesunutí se do pivnice Lázy jsme si pochutnali na pečených
žebrech a pizzách. To vše zapili pivem a proložili slivovičkou.
Moje úvaha, že pořádat bowling jen pro 10 osob nemá smysl, se
ukázala lichou. Všichni si pochvalovali skvělou atmosféru jak při
vlastním bowlingu, tak následně v pivnici. A tím, že nás bylo méně,
se bavili všichni společně a měli jsme k sobě blíž.
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