
Plán akcí v RAKETĚ BOWLING na 
červen 2019. 

Datum Den Čas od 
 

Akce 
od 3.6. 

do 
30.6. 

vždy 
pondělí 
až pátek 

8:00 
do 

15:00 

 Akce pro školy po celý červen.  
Organizované skupiny škol si u nás zahrají 
bowling jen za 150 Kč/hod., včetně zapůjčení 
bowlingové obuvi.  

od 
3.6. 
do 

31.8. 

   akce „Bonus k jídlům“.   
Za jednorázový odběr minutkových jídel Vaší 

společnosti v celkové hodnotě min. 300 Kč   
(pro pátky a soboty platí hranice 500 Kč), 

dostanete jako bonus 

1 hodinu bowlingu ZDARMA! 
Hodinu bowlingu je nutno čerpat v tentýž den.  

Akce se nevztahuje na denní menu a lze ji uplatnit 
pouze na  1 hodinu bowlingu zdarma i přes 

několikanásobný odběr jídel společnosti.  
 

 akce „Studentská sleva“.   
Bowling pro studenty se slevou 60 Kč/1 hod.. 

Podmínkou je předložení průkazu o studiu. 
 

 akce „Prázdniny“. 
  1 hodina pronájmu kulečníku, biliardu 

nebo šipek ZDARMA !  
za podmínky útraty nad 100 Kč. 

2.6. Neděle od 10:00 
do 12:00 

Bowlingový turnaj k MDD pro děti 
 od 5 do 15-ti let. 

Účast zdarma a ceny pro všechny děti. 

2.6. Neděle 12:30 Bowlingový turnaj RYŠKA cup 2019. 
Klasický bowlingový turnaj jednotlivců  

v rámci Raketa cup 2019.  



 
 
 
 
 

Plán akcí v RAKETĚ BOWLING na 
červenec a srpen 2019. 

3.6. Pondělí 16:00 Kvalifikace o okresního přeborníka jednotlivců v bowlingu   
4.6. Úterý  16:00 Kvalifikace o okresního přeborníka jednotlivců v bowlingu   
5.6. Středa 16:00 Finále o přebornici jednotlivců v bowlingu okresu Opava.   

17:30 Finále o přeborníka jednotlivců v bowlingu okresu Opava.  

7.6. Pátek 18:00 Závěrečný večírek Mezipodnikové bowlingové soutěže. 
Slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků. 

10.6. Pondělí 16:00 2.Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
12.6. Středa 16:00 3.Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 

12.6. Středa 16:00  Turnaj v mariáši O titul„Tonda Karban 2019“ 
a hodnotné ceny. Přihlášky do 11.6.. 

 Startovné 200,-Kč včetně večeře. 
17.6. Pondělí 16:00 4.Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
19.6. Středa od 16:00 

do 20:30 
1.Letní bowlingový turnaj dvojic (klasika). 

 Tréninkový turnaj pro 12 dvojic.   

23.6. Neděle 10:30 LETNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ,  
 kde i 9 = strike v rámci série Raketa cup 2019, 

pro širokou veřejnost.  
24.6. Pondělí 16:00 5.Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
26.6. Středa 16:00 6.Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 

Datum Den Čas od 
Hod. 

Akce 
do 

31.8. 

   akce „Bonus k jídlům“.   
Za jednorázový odběr minutkových jídel Vaší 

společnosti v celkové hodnotě min. 300 Kč   
(pro pátky a soboty platí hranice 500 Kč), 

dostanete jako bonus 

1 hodinu bowlingu 
ZDARMA ! 



 
 

Hodinu bowlingu je nutno čerpat v tentýž den.  
Akce se nevztahuje na denní menu a lze ji uplatnit 

pouze na  1 hodinu bowlingu zdarma i přes 
několikanásobný odběr jídel společnosti.  

 

 akce „Studentská sleva“.   
Bowling pro studenty se slevou 60 Kč/ 1 hod.. 

Podmínkou je předložení průkazu o studiu. 
 

 akce „Prázdniny“. 
  Pronájem kulečníku, biliardu a šipek 

ZDARMA ! za podmínky útraty nad 100 Kč. 

Od 1.7. 
do 11.7. 

ZAVŘENO  Raketa bowling uzavřena 
z provozních důvodů.  

15.7. Pondělí 16:00 7. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
17.7. Středa od 16:00 

do 20:30 
2.Letní bowlingový turnaj dvojic (klasika). 

 Tréninkový turnaj pro 12 dvojic.   
22.7. Pondělí 16:00 8. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
24.7. Středa 16:00 9. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
29.7. Pondělí 16:00 10. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
31.7. Středa od 16:00 

do 20:30 
3.Letní bowlingový turnaj dvojic (klasika). 

 Tréninkový turnaj pro 12 dvojic.   
5.8. Pondělí 16:00 11. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
7.8. Středa 16:00 12. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 

12.8. Pondělí 16:00 13. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
14.8. Středa od 16:00 

do 20:30 
4.Letní bowlingový turnaj dvojic (klasika). 

 Tréninkový turnaj pro 12 dvojic.   
19.8. Pondělí 16:00 14. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
21.8. Středa 16:00 15. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
26.8. Pondělí 16:00 16. Robin pro 8 hráčů – tréninkový bowlingový turnaj 
28.8. Středa od 16:00 

do 20:30 
5.Letní bowlingový turnaj dvojic (klasika). 

 Tréninkový turnaj pro 12 dvojic.   
 

29.8. 
 

Čtvrtek 
 

16:00 
16:30 
17:00 
17:30 

Losování : 
Extraligy mezipodnikové bowlingové soutěže 

1.ligy mezipodnikové bowlingové soutěže 
2.ligy mezipodnikové bowlingové soutěže   
3.ligy mezipodnikové bowlingové soutěže     



 
 
 

 


