
V sobotu 13. Dubna, v herně Praha 6- Řepy, proběhl další 

turnaj v bowlingu. 

Tentokrát se přihlásilo na pětadvacet zájemců a na místo pak dorazila 
dvacítka zájemců o tuto bohulibou a námi pravidelně dvakrát ročně 
pořádanou, hru. Turnaj byl tradičně sponzorován odborovou 
organizací ROH (tj. byl pro členy všech organizací sdružených 
v odborové radě zdarma) a to z daru na činnost, kterou od 
zaměstnavatele za své členy dostává (OR a ZO OSD Motol ho třeba 
dává lidem do jejich bonusu, ale jiné-cizí OO si jej nechávají)  
Na turnaj byli samozřejmě pozváni i hráči z Moravy, kterých nakonec, 
kvůli viróze i pracovnímu zaneprázdnění, dorazilo jen šest. Letos sice 
přijeli včas (loni je potrápil Pražský maraton a uzavřené mosty), 
nicméně horko těžko pak absolvovali, někteří cestou výrazně 
unaveni, vyčerpávající turnaj a v týmech obsadili až třetí místo za 
týmem Čechy A a Čechy B, přičemž z čelních pozic pak získali jen titul 
nejlepší ženy turnaje.  
První tým z Čech letos nasadil vysokou laťku a to jak v jednotlivcích, 
tak v hodnocení týmů a byl by asi nedostižitelný i kdyby Moravané 
přivezli to nejlepší, co hráčsky mají. Suverénní Jirka Hejný dokonce 
bral čtyři zlaté medaile…(jednotlivci, nej muž, tým a nej z ROH). 
Již po třetí v řadě tak tým(y) z Moravy podlehli Čechům a musí se na 
odvetu hold daleko lépe připravit. Další turnaj bude již na podzim. 
Také letos se hodnotili jednotlivci, kterých podmínky turnaje pro 
zápočet výsledku nakonec splnilo sedmnáct, tři týmy po čtyřech 
hráčích, nejlepší muž a nejlepší žena a novinkou letos bylo i speciální 
hodnocení jen pro hráče - člena ROH (Odbory jen za korunu měsíčně 
působící v DPP a ve ŠT).  
Všichni započtení hráči pak obdrželi diplomy s vyznačeným 
umístěním, ti nejlepší (a poslední hráč) pak medaile a celkový vítěz i 
malý pohár. Drobné dary v některých kategoriích byly též od Innogy. 
Pro zájemce byla pak po turnaji připravena i exkurze na dispečinku 
Metra, která následovala po pauze na oběd v nákupním centru Nový 
Smíchov, kde si každý vybral z množství různých hospůdek a 
restaurací, podle své chuti. Kdo se zúčastnil, obdržel stravenku. A 
protože jsme Moravanům uhradili i cestovné vlakem, pro účastníky 
turnaje tak v zásadě nevznikl žádný výdaj. Věříme, že i příště bude 
takto velký zájem o turnaj a že všichni přijedou v co nejlepší formě. 
 



Turnaj ve výsledcích:    
Umístění 
jednotlivců 

jméno Po 10 
hodech 

Druhých 
10 hodů 

Celkem 
bodů 

 

získal(a): 

1. Hejný Jiří 153 114 267 pohár, 
medaile, 
diplom 

2. Reich Zdeněk 142 124 266 medaile, 
diplom 

3. Lomoz Jiří 119 117 236 medaile, 
diplom 

4. Švejdar Antonín 124 103 227 medaile, 
diplom 

5. Křikava Roman 122 85 207 diplom 

6. Rychtář Václav 95 107 202 diplom 

7. Pliska Petr 95 103 198 diplom 

8. Zabloudil Jiří 87 101 188 diplom 

9. Dvořák Petr 103 83 186 diplom 

10. Zabloudilová Hana 93 90 183 diplom 

11. Zralíková Marie 78 96 174 diplom 

12. Douša Jaroslav 92 71 163 diplom 

13. Havránek Jan 81 80 161 diplom 

14. Romaňáková Zuzana 87 47 134 diplom 

15. Karásek Miroslav 75 42 117 diplom 

16. Rejhová Dana 55 41 96 diplom 

17. Juračka Martin 50 35 85 medaile, 
diplom 

Nehodnocen Franc Zdeněk     

Nehodnocen Bělaška Petr     

Nehodnocen Nutil Tomáš     

Nehodnocen Pokorný Milan     
 

Umístění 
týmů 

 počet 
bodů:   

složení týmu: 

1. tým Čechy –A  996 Hejný Jiří,  Reich Zdeněk, Lomoz Jiří, 
Křikava Roman, Švejdar Antonín 

2. tým Čechy –B   783 Křikava Roman, Rychtář Václav, 
Zabloudil Jiří, Dvořák Petr 

3. Tým-Morava-A 600 Pliska Petr, Zabloudilová Hana, 
Romaňáková Zuzana, Juračka Martin 

4. Tým-Morava-B nehodnocen 
 

Nejlepší muž turnaje:       PhDr. Hejný Jiří 
 

Nejlepší žena turnaje:   Zabloudilová Hana 
 

Nejlepší hráč- člen ROH:   PhDr. Hejný Jiří 
 



Foto z turnaje: 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


