
                 
 

 
                        

 

Mistrovství  UNITOP  ČR   
v bowlingu tříčlenných družstev 

 
Praha 10. prosinec 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Již tradičně začátkem prosince SPS Prezidium Praha z pověření VV Unitop ČR uspořádal 
Mistrovství Unitop v bowlingu tříčlenných družstev. Zázemí poskytlo již léty prověřené 
Bowling relax centrum v Praze Na Ovčíně, kdy před samotným startem byly dráhy perfektně 
připraveny a namazány k plné spokojenosti všech zúčastněných. 
 
Účast byla obdobná, jako v minulých letech, takže byly stanoveny tři kvalifikační skupiny, ze 
kterých postoupilo do finálové části 8 nejlepších družstev podle dosažených výsledků. Poté 
následovalo finále, kde se hrálo od nuly a tak hráči nemohli spoléhat na dosažené výsledky 
v kvalifikační skupině. 
 
O medailové posty se opět podělila družstva KRPA z Prahy a plzeňský PBS. Nutno 
podotknout, že zvláště o prvenství byl rozpoután „družstvovražedný“ souboj celků KRPA 1a 
2. Nakonec šťastnější byla „dvojka“, když o pouhý jeden jediný bod zvítězila nad 
„jedničkou“. Třetí příčku obsadila jistota z PBS Plzeň pod vedením „bowlingového 
gentlemana“ Zdeňka Webera. 
 
Po skončení finálové části proběhlo vyhlášení výsledků i s dekorováním medailistů na 
pomyslných stupních vítězů. Součástí vyhlášení výsledků bylo také zveřejnění a ocenění 
nejvyššího náhozu v jednom kole, který ovládl věčně dobře naladěn Zdenda Havlíček z PBS 
Plzeň a to parádním výkonem 268 bodů, který je zároveň novým rekordem mistrovství i 
velkých cen Unitop v bowlingu družstev. 
 
Na závěr bych si trochu posteskl, neboť ÚZČ, který byl vždy dvorním dodavatelem 
startujících družstev, nenominoval na letošní mistrovství jediné družstvo. Nevím a ani nechci 
se rýpat v příčinách, ale obecně platí, že policejní sport doplácí v současné době na neochotu 
nadřízených uvolnit příslušníky na tyto aktivity.  
 
Dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste ochotni ještě něco pro sport udělat, popřál klidné a 
pohodové Vánoční svátky a v dalším roce spoustu trpělivosti ve sportovní činnosti. Věřím, že 
se budeme dále potkávat, tak se mějte prima a loučím se obligátním … 
 

… ať to padá … 
 
                                            Ruda Kuběna 
                        ředitel mistrovství 
V Praze 11. prosince 2019 


