ŻEGNAM NASZEGO PRZYJACIELA
Z
żalem
i
smutkiem
informuję,
że
w
dniu
11
lutego
br,
w wieku 76 lat, zmarł jeden z największych działaczy czeskiego i międzynarodowego sportu
kręglarskiego końca XX i początku XXI wieku

VLADIMIR TLAMKA

Zmarły, był wielkim przyjacielem kręglarzy
polskich
i moim osobiście. Przez wiele lat wspólnie działaliśmy,
spotykaliśmy się, wymienialiśmy korespondencję i
życzenia świąteczne. W ostatnich świętach ich nie
otrzymałem, co może świadczyć o chorobie zmarłego.
Z Vlado, jak zwali Go przyjaciele,
zorganizowaliśmy pierwsze mecze i wiele następnych z
kręglarzami Czechosłowacji, a później Republiki
Czeskiej. Gdy inni odmawiali, lub nie mieli wolnych
terminów, Vlado miał je dla nas zawsze. Służył nam pomocą i doświadczeniem podczas
organizacji pierwszych w Polsce Mistrzostw Świata Seniorów, w 2000 roku w Poznaniu. Sam
był ich głównym organizatorem w Brnie, Pradze, Opawie, Nachodzie i Blansku. Całe swe życie
poświęcił sportowemu kręglarstwu klasycznemu.
Najpierw, przez szereg lat, był czołowym kręglarzem w klubie w Boskovicach, na
Morawach, gdzie się urodził i mieszkał z Rodziną. Po zakończeniu kariery zawodniczej
zaangażował się w działalność w klubie, a w 1991 roku powołano Go na prezesa Morawskiego
Związku Kręglarzy, którą to funkcję pełnił do 1994 roku.
Już w latach 1992-1993 zaangażował się w pracy w Czechosłowackim Związku
Kręglarzy (ĆMKS), po powołaniu na funkcję wiceprezesa związku, u boku legendarnego
prezesa Sekcji Kręglarstwa Klasycznego FIQ Antoniego Ćihlarza. Po nim w 1993 roku
powołany został na prezesa Związku, pełniąc tę funkcję aż do 2001 roku.
Po rozpadzie Czechosłowacji, został wybrany pierwszym prezesem CzeskoMorawskiego Związku Kręglarzy. Z inicjatywy zmarłego nastąpił też rozwój bowlingu
sportowego w Czechach i na Morawach, doprowadzając do powołania w 2001 roku, Czeskiej
Federacji Kręglarstwa Klasycznego i Bowlingu (ĆKBF), na której stanął na czele.
Po kolejnej zmianie struktury sportu kręglarskiego w Republice Czeskiej, w 2005 roku,
zaprzestał działalności w związku krajowym, udzielając się w klubie i nadal pełniąc funkcję
Wiceprzewodniczącego World Ninepin Bowling Association (WNBA). Funkcję tą pełnił przez
trzy kadencje. Miałem udział, reprezentując Polski Związek Kręglarski, wybrać Go na tę
funkcje po raz pierwszy.
Vlado był niezwykle oddany naszemu sportowi, przyjazny dla ludzi, zaangażowany
w sprawy rodzinne. W 2000 roku, gdy prywatnie gościł mnie w Boskovicach, miałem
możliwość poznać Go prywatnie, nie tylko na niwie działalności kręglarskiej.
Będzie Go mnie i sportowi kręglarskiemu bardzo brakowało.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!
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