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  23. 9. – RADŮZA S KAPELOU
  24. 9. – ÚSMĚVY 
  ZDEŇKA TROŠKY
14. 10. – SEXEM KE ŠTĚSTÍ
  (Kratina, Hudečková aj.)

31. 10. – PAVEL NOVÝ
  S VÁMI MĚ BAVÍ SVĚT

BOWLING BLANSKO INFORMUJE

Lucie Hrazdírová s rodiči (trenéry) 

	 Po	delší	pauze	přináším	zprávy	z	bowlingu	v	Blansku.	Díky	koronaviru		
se	 soutěže	 přesunuly	 na	 prázdninové	 měsíce,	 tak	 aspoň	 děti	 měly	 nějaké		

Poháry zůstaly v Boskovicích
	 Do	letošního	ročníku	turnaje	smí-
šených	 párů	 v	 beach	 volejbale	 na	
koupališti	 Červenka	 konaného	 13.	
srpna	 se	 přihlásilo	 devět	 párů.	 Po	
dopoledních	zápasech	ve	skupinách	
se	odpoledne	bojovalo	vyřazovacím	
způsobem	o	stupně	vítězů.	V	utkání	

o	3.	místo	se	utkaly	dvojice	z	Jedov-
nic.	Po	výsledku	16:14	a	15:12	byla	
úspěšnější	 a	 ceny	 za	 třetí	 místo	 si	
odnesla	 dvojice	 Jana	 Stehlíková		
a	 Petr	 Nezval,	 pro	 dvojici	 Teodora	
Holubová	 a	 Martin	 Stehlík	 zůstala	
bramborová	 medaile.	 Finále	 bylo		

záležitostí	 boskovických	 volejbalis-
tů.	 Druhé	 místo	 po	 porážce	 21:15,	
17:21,	 13:15	 obsadil	 pár	 Ivana	 Při-
chystalová	a	Petr	Bohatec.	Poháry	za	
vítězství	předal	vítěznému	páru	Zu-
zana	 Zrůstková	 a	 Tomáš	 Meluzín	
jednatel	pořádající	společnosti	Služ-

by	Boskovice	Milan	Strya.	Zpestře-
ním	 turnaje	 byl	 česko-belgický	 pár	
Lenka	 Kratochvílová	 z	 Boskovic		
a	 Cyril	 Delcambre	 z	 Frasnes,	 kteří	
se	 seznámili	 při	 partnerské	 spolu-
práci	obou	měst.		 Text: Milan Strya 
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v	 kategorii	 16	 až	 18	 let	 juniorky	 se	 do	 boje	 o	 medaile	 probojovala	 Lucie	
Hrazdírová,	která	po	boji	urvala	v	kvalifikaci	4.	místo.	V	semifinále	před-

to	sportovní	vyžití	v	době	volna.
	 V	 červenci	 začala	 celoroční	 Prestige	 tour,	
kde	 se	 potkávají	 nejlepší	 bowlingoví	 hráči		
z	ČR.	Tam	chodí	děti	získávat	zkušenosti	a	já	
věřím,	 že	 se	 budou	 postupně	 propracovávat		
na	přední	místa.
	 Jeden	 ze	 dvou	 nejdůležitějších	 prázdnino-
vých	 turnajů	 se	 odehrál	 na	 Bowling	 Brno	
hned	první	víkend	v	srpnu	a	jednalo	se	o	MČR	
juniorů	2020.	Kluci	i	holky	soutěžili	ve	4	vě-
kových	kategoriích.	Někteří	přijeli	pro	nabrá-
ní	 zkušeností,	 jiní	 doufali,	 že	 by	 se	 mohli		
dostat	i	na	bednu.	V	kategorii	13	až	15	let	ju-
nioři	 díky	 drobným	 zaváháním	 unikla	 me-	
daile	 Adamovi	 Kopřivovi	 (5.	 místo)	 a	 Jaku-	
bovi	 Sedláčkovi	 (7.	 místo)	 a	 na	 postupovou	
čtyřku	v	kvalifikaci	ztratili	pár	kuželek.	Zato	

vedla	super	výkon	a	porazila	nejlepší	juniorku	
v	 ČR	 Elišku	 Krummerovou.	 Ve	 finále	 si	 to	
rozdala	 s	 neméně	 zkušenou	 Andreou	 Maza-	
lovou	z	Pardubic	a	díky	dvěma	vyrovnaným	
výkonům	 vybojovala	 zlatou	 medaili,	 což	 je	
jeden	 z	 největších	 úspěchů	 pro	 blanenský	
bowling.
	 Ještě	30.	8.	2020	se	opět	na	Bowling	Brno	
odehraje	 finále	 Juniorské	 bowlingové	 ligy,	
kam	 postoupily	 dva	 blanenské	 týmy.	 Držte	
nám	 palce,	 a	 to	 dobře	 dopadne.	 (redakční	
uzávěrky	byly	před	tímto	termínem).	
	 Za	podpory	vedení	Bowlingu	Blansko	a	Bow-
lingu	Brno,	za	to	jim	velmi	děkuji	se	10.	až	14.	8.	
2020	 uskutečnil	 na	 obou	 hernách	 bowlingový	
kemp.		 Text: Petr Hrazdíra, trenér Bowling Blansko
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