
12. PRÁZDNINOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ V MÁLCE BYL NA JEDNI KU

Druhý letošní prázdninový víkend 11.7. – 12.7. si op t po roce dali dostavení ko
v bowlingovém klubu restaurace Málka p íznivci bowlingu z Orlové a okolí. Toto
oblíbené bowlingové klání má již letitou tradici. Letos se konal jeho dvanáctý ro ník a
vít zství v tomto turnaji je pro mnoho hrá  bowlingu velice prestižní. Turnaj je po ádán
pod záštitou starosty m sta Orlové a hraje se o nádherný putovní pohár na jehož
podstavec je každý rok p ipsáno jméno absolutního vít ze turnaje. Již to je pro
každého velká pocta a kdo vyhraje pohár t ikrát, stává se jeho kone ným vlastníkem
na v né asy. Hraje se samoz ejm  i o mnoho dalších zajímavých a hodnotných cen,
které do turnaje v novali etní sponzo i a po ádající klub Málka pod vedením
prezidenta turnaje pana Rostislava Staše. Na stupních vít ekaly pro nejlepší muže
a ženy i zajímavé památe ní poháry.

Letošní ro ník díky krásnému po así poznamenala bohužel slabší ú ast než bývá
obvyklé. Chyb lo dokonce p t lo ských finalist  z ad muž . N kte í se z turnaje se
slzou v oku omluvili a nemohli se jej bohužel zú astnit ze zdravotních d vod . Ženy
nám našt stí neomarodily a p ihlásilo se jich 13, takže tvo ily hned jednu t etinu
startovní listiny z celkového po tu 40 hrá . Tohle byl rekordní pom r žen k muž m a
ženy se v turnaji opravdu vytáhly ke skv lým výkon m.

Turnaj slavnostn  zahájila 2. místostarostka m sta Ing. Petra Je mionková, která
odehrála i jeden zahajovací frame. Škoda, že se nezapojila do samotného turnaje a
neobohatila ady našich žen. S ohledem na nižší po et hrá  se odehrálo jen jedno
kvalifika ní kolo ale na 4 hry. 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  her. Letos tedy po prvních dvou hrách žádnému hrá i nehrozilo vy azení.
Tento fakt zap sobil na hrá e velice pozitivn  a v prvních dvou hrách p edvád li skv lé
výkony. Hned na úvod turnaje poko il Kalmán Mihalczák hranici dvouset bod  a
postaral se o nához turnaje 210 bod . Bohužel toto byla jediná dvoustovka na turnaji i
když k ní byli i další hrá i velmi blízko. T etí a tvrtou hru již provázela trochu nervozita
a boj o postupová místa do ned lního semifinále byl napínavý až do poslední hry, p ed
kterou ješt  semifinálová soupiska stále nebyla definitvní.

sn  p ed branami semifinále nakonec z stala letos t etí nejlepší žena Tá a
Sosnová, která se po lo ském nevyda eném turnajovém vystoupení vrátila zp t na
vytouženou „bednu“ a vybojovala bronz p ed výbornou hrá kou Dagmar Ponczovou.
V semifinálových bojích vál ily proti p esile muž  už pouze dv  ženy a vál ily tak
skv le, že se ob  probojovaly až do finále. St íbrná skon ila Lucie Stašová, ve finále
celkov  šestá. Nejlepší ženou se stala Eva Stašová. Odehrála skv le celý turnaj,
vyhrála semifinále a v celkovém po adí byla tvrtá. Št stí bylo letos „domácím“
hrá kám hodn  naklon no a místa na ženském pódiu tak pat í populární trojce „holek
z Málky“. Eva s Luckou tu lo skou „bednu“ obhájily levou zadní, ale místa si mezi
sebou prohodily. Tá a se na své oblíbené bronzové místo procpala jako obvykle
s od enýma ušima.



Mezi muži byla mnohem v tší konkurence a nechyb li ani obhájci lo ských stup
vít , kte í ale své pozice letos neobhájili. Od za átku sout že šel nekompromisn
za vít zstvím Richard Šimek. N kolikrát atakoval dvoustovku hrami p es 190 bod  a
ve finále jí byl náhozem 199 nejblíže. I druhou finálovou hru zahrál p es 190 a
vybojoval si prvenství mezi muži i absolutní vít zství s velkým náskokem p ed
ostatními finalisty. Na dalších místech už byly menší bodové rozdíly. St íbrný pohár
vybojoval Dalibor Macko a ten bronzový Michal Babinec mladší, který jako jediný
lo ský medailista uhájil alespo  tu „bednu“. Letošní mužská bramborová medaile

ipadla Petrovi Stašovi, pátému hrá i celkov . Ceny všem finalist m p ijela v ned li
edat 1. místostarostka paní Mgr. Bc. Renata Potyšová a p islíbila p íze  tomuto

turnaji i v dalším ro níku. Možná, že si nakonec ob  paní místostarostky s námi p íšt
i zahrají. To by bylo opravdu skv lé a v historii turnaje snad poprvé, takže se rádi
necháme p ekvapit a budeme se t šit. Paní místostarostka se nakonec se všemi
medailisty spole  vyfotografovala a užila si s nimi trochu té skv lé atmosféry, která
panovala na tomto tak ka rodinném turnaji b hem celého víkendu. S velkou radostí šla
kone  dol  z nást nky fotka Ríši Šimka s bramborou ze staršího ro níku a až do
toho p íštího budou hernu v Málce zdobit Ríšovy fotky s putovním pohárem a paní
místostarostkou.

Po napínavém finále se atmosféra ješt  více uvolnila a hrá i se p ihlásili do
dopl kového, ale nemén  oblíbeného miniturnaje náhodn  vylosovaných dvojic o
šampusy. Tento turnaj dvojic si p ijel zahrát i pravidelný finalista pan Jaroslav Balarin,
který se sice nemohl od soboty ú astnit hlavní sout že, ale ned lní “dvoji ky“ si už ujít
nenechal stejn  jako paní Dáša Ponczová, která také do Málky p isp chala na tuhle
sout ž. Po cest  tak pospíchala, až se jí rozbil jeden st evíc. Do sout že dvojic se

ihlásilo nakonec 16 hrá  rozlosovaných do 8 dvojic. Los svedl dohromady velice
zajímavé a silné páry, které odehrály 2 kola st ídav  na obou dráhách. Dáša si p inesla
na bowling na št stí další botky a tak se mohla odvážn  pustit do boje. Se svým
skv lým spoluhrá em a letošním finalistou panem Milanem Kaplanem dlouho bojovali
o první místo, ale díky t snému nedohozu v posledním frejmu obsadili místo druhé

ed bronzovou dvojicí Kalmánem Mihlaczákem a Lubošem Sivkem. První místo
nakonec p ekvapiv  získala dvojice ze stejné ulice Jarek Balarin a Tá a Sosnová,
které Jarka seslalo snad samotné Nebe a ona po dvou druhých místech ze starších
ro ník  si kone  mohla vychutnat ten vytoužený stupínek nejvyšší.

Turnaj to byl úžasný jako každý rok. O pohodu hrá  a dostatek ob erstvení se staral
skv lý personál z Málky. Byly trochu obavy, zda letos nebude p i nižší ú asti problém
s velkou zásobou nava eného jídla. Našt stí se tyto obavy ukázaly jako liché a hrá i
sn dli vše, co bylo pro speciální bowlingový jídelní lístek nava eno kolektivem Málky
pod vedením paní Evy Stašové. Skv lého bramborového salátu bylo i letos stejn
velké ob í množství jako loni a už b hem soboty se po n m skoro zaprášilo. Kdo si na

j vzpomn l až v ned li odpoledne, ten už neochutnal a musí p ijít zase p íští rok a
být trochu rychlejší.



Rozlu me se s prázdninovým bowlingovým turnajem na záv r malou íkankou
novanou všem letošním ú astník m i t m budoucím.

Každý rok je turnaj v Málce, všichni mají stejné šance.

Své rodiny p emlouváme, dovolenou posouváme.

Celý rok se t šíme, formu piln  ladíme.

Snad se dožijem turnaje ve zdraví a forma se kone  dostaví.

Nemoci zasáhly letos naše ady, nedali se všichni dohromady.

My ostatní jsem si to v Málce užili a mnoho kuželek tam srazili.

Zábava i jídlo byly skv lé od soboty do ned le.

Hezké ceny nám rozdali, dostali i ti co prohráli.

Ke komu letos stálo št stí zády a  to zkusí p íšt  t eba i s kamarády.

Kdo má bowling v Málce rád, už m že za ít trénovat.

Prázdninovou cenu drah tam mají pro ty, co si rádi hrají.

Pouhých 150 ka ek na dráhu za hodinu,

to je skv lá cena, ekn me si to na rovinu.
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