
Vážení přátelé, milí hráči, 
 

sešli jsme se tu dnes všichni, abychom si nejen zasoutěžili, ale 
abychom si tímto připomněli jednu skvělou dámu, která se nám 
nesmazatelně zapsala do našich pamětí i našich srdcí: Lídu Chalupovou. 

  
Určitě někteří z Vás si ji pamatují jako milou a spravedlivou paní 

učitelku, další z Vás jako upřímnou, vlídnou a energickou vedoucí 
odbočky SONS Česká Lípa, a někteří také jako prima kamarádku 
s velkou dávkou humoru a nadšením. Nejbližší rodina pak jako pečující 
maminku, báječnou babičku, skvělou manželku …. 

  
V prvním případě část svého života věnovala výuce spoustě dětí a 

vyprovázela je do života dospělých, v druhém případě dospělé se 
zdravotním hendikepem učila znovu žít a společně s nimi najít smysl 
jejich další dlouhé cesty životem. Vždy všem velmi ráda pomáhala a 
dobře poradila. 

  
Lída nás opustila velmi brzo. Díky své odhodlanosti a životnímu 

optimismu zvládla skoro až neskutečné věci. Spoustu plánů však již 
nestačila uskutečnit. Vážná nemoc ji připravila o život. Její odkaz i její 
přání se pokusíme, seč nám síly budou stačit, naplnit a zrealizovat. 
Třeba to nezvládneme tak rychle a rozhodně jako by to zvládla ona 
sama, ale věříme, že nám to odpustí a bude se tam někde nahoře těšit 
s námi, z dobře odvedené práce, podařených akcí i soutěží a především 
ze snahy pokračovat v pomoci všem těm, kteří ji od nás i od vás 
potřebují. 

 
Děkuji všem, kteří jste dnes přišli nejen si dobře zasoutěžit, ale i 

zavzpomínat si na jednu skvělou dámu … Lídu Chalupovou. 
 
V prvním ročníku Novoročního poháru v bowlingu hráčů 

nevidomých a slabozrakých – memoriálu Ludmily Chalupové přeji všem 
hrajícím účastníkům hodně štěstí, ostatním pak pohodové společné 
posezení se spoustou zábavy. Doufám, že se opět sejdeme při dalších 
společných akcích.  

 
Děkuji za pozornost a přeji všem pohodovou zábavu. Za spolek 

Společenství duševních sportů Praha a jménem všech přátel, hráčů i 
klientů středisek pro nevidomé, 

Jaroslav Slanina s rodinou 
 
Turnaj tímto, jako rozhodčí, považuji za zahájený. 
 
- zvuk zvonečku – na důkaz zahájení turnaje 


