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Svatební sezona 2013 zaãíná a je
nám velk˘m potû‰ením vás pozvat na
jiÏ 3. roãník Svatební show Lysice
2013. Pfiineseme vám spoustu inspirací
a novinek pro nadcházející sezonu -
módní pfiehlídky, svatební úãesy a zají-

mavé doplÀky do vlasÛ, svatební floris-
tika, svatební líãení, oznámení, svateb-
ní koláãky, doprava.... Jedineãná pfiíle-
Ïitost setkat se s ‰irokou svatební na-
bídkou na jednom místû. 

Program zaãne od 15:30 hodin v zá-

mecké zahradû, kdy se pfiedstaví zpûvaã-
ka a hereãka Jana Musilová. 

A nezapomeÀte, Ïe v‰echny vstupenky
jsou slosovatelné o hodnotné ceny!

Akce je pofiádána za podpory Státního
zámku Lysice, kvûtinového salonu Sissi

a svatební agentury Elysée. Mediálními
partnery jsou i Listy regionÛ.

Pfiijìte si s námi uÏit svatební odpo-
ledne!!!

Více informací najdete na fcb:
https://www.facebook.com/showlysice

Zadejte si do svého diáfie: nedûle 26. kvûtna 2013 od 13:00 hod, 
zámecká zahrada zámku Lysice

3. roãník Svatební show Lysice 2013

Pokraãování textu ze strany 1
Tréninky jsou v pondûlí, ve stfiedu a ve

ãtvrtek po vyuãování a dûti jsou rozdûleny
do dvou kategorií - podle data narození. JiÏ
dnes jsou vidût velké pokroky u mlad‰ích
dûtí a jejich v˘kon je srovnateln˘ se star‰í-
mi Ïáky, takÏe moÏná od pfií‰tího ‰kolního
roku budou pouze zaãáteãníci a pokroãilí
bowlingoví hráãi -  bez ohledu na vûk dûtí.
V souãasné dobû máme v Tréninkovém
centru 30 dûtí - roãník narození 2004 aÏ
1997; témûfi v‰ichni hrají velmi slu‰nû
a nûkteré jejich v˘kony jsou úÏasné.
Nûktefií chodí na turnaje Pohár blanenské
S˘pky, na pravidelné úterní turnaje
Bowlingu Blansko a skoro polovina z nich
se úãastní Juniorské bowlingové ligy JiÏní
Moravy s velk˘m úspûchem. 13. dubna
2013 probûhlo v Blansku na bowlingu
Mistrovství juniorÛ regionu JiÏní Morava

a z tohoto turnaje postoupili první tfii nej-
lep‰í hráãi z kaÏdé kategorie do celostátní-
ho kola na MâR juniorÛ 2013, které se ko-
nalo 27. 4. a 28. 4. 2013 na Strikelandu
v Chomutovû, kde se utkali hráãi a hráãky
z celé republiky. T˘m hráãÛ z Blanska se
„nenechal zahambit” a postaral se o kvalit-
ní hru a krásné umístûní. Úspûch v bowlin-
gu je pfiedev‰ím o kvalitním tréninku,
o zvládnutí psychiky na turnajích a o tro‰-
ce ‰tûstíãka, protoÏe bowlingová koule je
kulatá. V‰echny v˘sledky a v˘kony z tur-
najÛ hráãÛ a hráãek z Blanska jsou pravi-
delnû umísÈovány na nástûnce ve vstupní
ãásti Bowlingu Blansko. Pfiípadní zájemci
o vstup do Tréninkového centra dûtí a mlá-
deÏe se mohou hlásit pfiímo na Bowlingu
Blansko - staãí nechat vzkaz a tel. ãíslo -
urãitû se ozveme. ph

Foto: archiv Bowling Blansko  

MládeÏ hraje bowling


