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Hra v plném proudu.Du‰an Zelen˘ zahajuje turnaj.

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

TO tuto akci je kaÏdoroãnû velk˘ zá-
jem. „Nûkdy nûkdo odpadne, nûkdo pfii-
bude, ale jádro hráãÛ zÛstává stejné.
Nûkteré t˘my musíme bohuÏel odfiíkat,
akce je pojata jako oslava bowlingu, 8
muÏstev – 8 drah. Hrají ‰estiãlenné t˘my,
dvû trojice hráãÛ se pravidelnû stfiídají,
takÏe kaÏd˘ hráã odehraje 12 hodin ãisté-
ho ãasu.” Uvedl Du‰an Zelen˘, jeden ze
spoluorganizátorÛ akce. 

Letos se organizátofii rozhodli po-
moci Domovu OLGA v Blansku a to
tak, Ïe za kaÏd˘ strike (sraÏení plného
poãtu kuÏelek) vûnují tomuto domovu
2 Kã. Bûhem turnaje se podafiilo hrá-
ãÛm udûlat 3 618 strike, tj. 7 236 Kã
pro Domov OLGA. Domov OLGA je
zafiízení, které poskytuje sociální sluÏ-
bu denní stacionáfi pro osoby s men-
tálním postiÏením. V provozu je od
roku 1993. Vedením Bowlingu
Blansko byla v˘sledná ãástka zao-
krouhlena na 10 000 Kã. Symbolick˘
‰ek byl pfii závûreãném vyhodnocení
pfiedán paní Janû Kratochvílové, fiedi-
telce Hnutí Humanitární Pomoci
(Domov OLGA & Centrum VELAN).
Tyto peníze budou vyuÏity pro pro-
vozní potfieby Domova OLGA.

„KaÏdá akce má mít nûjak˘ lidsk˘
rozmûr a my jsme rádi, Ïe se nám ho
podafiilo najít právû touto cestou. Také
se mi líbí, Ïe ná‰ bowlingov˘ maraton
je spí‰e spoleãensko – sportovní udá-
lost, setkání znám˘ch, navázání 
nov˘ch pfiátelství. Platí tady staré,
známé: „Není dÛleÏité vyhrát, ale zú-
ãastnit se.” V ãervenci jsem absolvo-

val tfii maratony, 200 km na horském
kole, 24 hodinov˘ non-stop turnaj
v bowlingu a 24 hodin non-stop bles-
kov˘ch ‰achov˘ch partií na svûtovém
‰achovém festivalu v Pardubicích.
âlovûk si mÛÏe na sklonku své pra-
covní kariéry dopfiát hodnû vûcí, ale
nûco si prostû koupit nelze. A právû
takovéto pocity a taky víru v sebe sa-

ma jsem získal na tûchto leto‰ních ak-
cích.” Uvedl pan Chládek.

Více fotografií na www.listyregio-
nu.cz (vloÏeno dne 4. srpna 2015)

V dal‰ím ãísle ListÛ regionÛ vám pfii-
neseme rozhovor s panem Chládkem
nejen o jeho sportovních úspû‰ích.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Bowling pro zábavu i pro pomoc
V parních letních dnech 17. – 18. ãervence probûhl na Bowlingu v Blansku jiÏ 5. roã-

ník 24 hodinového non-stop turnaje. 

BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: hanasouckova@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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T¤ÍDIâKA TEXTILU

MANIPULAâNÍ DùLNÍK


