
Milá rodino pana Tlamky, 

Vážení přátelé Českého svazu! 

Když jsem se dnes dozvěděl o úmrtí svého milého přítele Vladimíra, nemohl jsem tomu uvěřit. Náhle 

je mnohé v životě jinak, nic už není tak, jak to bylo. Priority se náhle posunuly, mnohé se stalo 

vedlejším. Ale nikdo nám nemůže Vladimíra vrátit. 

V této těžké hodině mohu pouze vyslovit celé rodině a Svazu naši hlubokou soustrast. 

Mohl jsem mnoho let pracovat s Vladimírem na mezinárodní úrovni v jeho funkcích viceprezidenta 

WNBA a v mé funkci jako prezident národního svazu. Nebyli jsme vždy téhož názoru a měli jsme také 

občas tvrdé konfrontace. Ale on patřil k těm, kteří ve svém volném čase, v profesi a později také 

v důchodu měli smysl pro povinnost vůči svému milovanému sportu a udělal co mohl pro „své“ 

kuželkáře. 

Vědomí, že je vždy pro ostatní k dispozici a samozřejmě ochoten pomoci, bylo u něho vždy v popředí. 

Pro mě byl typickým funkcionářem, jeho činnost a jeho práce byla poznamenána úžasnou snahou, 

dosáhnout mnohé ve sportu a také mnohé změnit. 

Přímočarý a často důsledný v jednání, ale i veselý, tak ho mám osobně v dobré paměti. Měl "Dobrou 

ruku“, což nelze říci o každém v mezinárodním kuželkářském sportu. 

Během společných let naší spolupráce si za svou neúnavnou práci v mnoha oblastech získal u mě 

velký respekt a udělal hodně pro dobro naší společnosti. Byl vždy k dispozici, když jsme ho 

potřebovali. Jeho život skončil příliš brzy. Ztráta a bolest je pro nás pro všechny veliká. 

My všichni jsme opět zchudli o věrného muže, dlouholetého funkcionáře. 

Kuželkářský sport ztratil v osobě Vladimíra Tlamky člověka a podporovatele s velkou osobní vášní, 

spojenou s velkým úsilím v tom, co dal svému milovanému sportu.  

Rád bych Českému svazu a celé rodině osobně i jménem ÖSKB vyjádřil naši upřímnou soustrast. 

V této těžké době cítíme s vámi! 

Vladimír bude chybět mnoha lidem jako velmi dobrý přítel, také mě a kuželkářskému sportu 

v Rakousku. 

Ať ho Hospodin nechá odpočívat v pokoji! 

Ludwig Kocsis 

Prezident ÖSKB 


