Když jsme se v listopadu na Podzimním turnaji v bowlingu v Rožnově p. R. loučili
s karavanisty CCC Trenčín, tak jsme jim slíbili, že jim oplatíme jejich návštěvu u nás a
přijedeme si zahrát bowling do Trenčína. Jak jsme slíbili, tak jsme udělali.
Z původně 8 zájemců, Kubáčkovi a Sabina museli z důvodu onemocnění zůstat
nedobrovolně doma, vyrazili do Trenčína Dušan Pernický, Jana a Jarek Šedinovi,
Miluška a Zbyněk Vaňurovi. Za hodinku a půl jsme stáli na parkovišti před obchodním
centrem Južanka v Trenčíně, kde právě přijeli i Kotrasovi. Vřelé přivítání, štamprlička,
rozházení a jde se na to. Zájem o bowling byl veliký, a tak 30 hráčů bylo rozděleno na
4 dráhy. Poměrně dost na jednu dráhu, ale za 3 hodiny jsme stačili uhrát 2 kola,
dobře se pobavit a ještě k tomu něco vypít.
Po skončení turnaje jsme se auty přesunuli do restaurace, kde jsme si dali dobrou
večeři a proběhlo vyhlášení výsledků. Pro první tři v každé kategorii byla připravena
láhev šampusu a originální plaketa.
Ostudu jsme Rožnovu neudělali. Ženám „vypálila rybník“ shozem 214 kuželek Jana
Šedinová z Camping clubu Rožnov p. R., druhé místo obsadila shozem 192 kuželek
Viki Kyšová a třetí byla shozem 181 kuželek Viki Kotrasová, obě z CCC Trenčín. Těsně
pod stupni vítězů zůstala Miluška Vaňurová z Camping clubu Rožnov p. R shozem 166
kuželek. V mužské kategorii a absolutní vítěz byl shozem 249 kuželek Jozef Kyselica
z domácího CCC Trenčín, druhé místo obsadil shozem 238 kuželek Zbyněk Vaňura
z Camping clubu Rožnov p. R. a třetí byl shozem 233 kuželek Lubomír Kotras z CCC
Trenčín. Další umístění našich mužů: 5. místo Jaroslav Šedina – 216 kuželek a 8.
místo Dušan Pernický – 176 kuželek.
Turnaj se vydařil a již se těšíme na Jarní turnaj v bowlingu v Rožnově p. R., který se
uskuteční 2. dubna 2016 a prý určitě přijedou i karavanisté z CCC Trenčín.
Tož 2. dubna 2016 v Rožnově p. R. vítajte.
Leden 2016
Zbyněk Vaňura

