
Brno vítá elitní kuželkáře. Po 32 letech
Hala ve Vodově ulici hostí mistrovství světa v kuželkách. Na šampionátu bude bojovat o medaile i deset Čechů
MARTIN VYMYSLICKÝ

Brno – Basketbal, florbal, há-
zená, futsal a řada dalších ha-
lových sportů pravidelně baví
diváky v aréně ve Vodově uli-
ci. Od zítřka v ní zažijí premi-
éru i kuželky. Do Brna totiž za-
vítají elitní závodníci k mis-
trovství světa, které jih Mo-
ravyhostípoprvéodroku1982.
„Nápad vznikl asi před sedmi
lety, pořadatelstvím nás po-
věřili před třemi lety,“ říká
prezident České kuželkářské
asociace a ředitel mistrovství
světa 2014 Petr Vaňura.

Do Brna přijede postupně
372 sportovců z osmnácti zemí
světa. Všichni se utkají na 17
metrů široké a 35 metrů dlou-
hé dráze, která vyrostla přímo
na palubovce pro míčové
sporty.

V kategorii mistrovství
světa jednotlivců soutěží
muži a ženy o sedm sad me-
dailí v disciplínách 120 hodů
sdružených, sprintu, kombi-
naci a smíšeném tandemu.
Českou republiku reprezen-
tuje deset závodníků. „Špička
je vyrovnaná, záleží na kaž-
dém okamžiku, na každém
hodu. Nejde říct, že si jdu pro
medaili,“ hlásí přední česká
kuželkářka Lucie Vaverková,
která se pyšní stříbrem z šam-
pionátu z roku 2010.

Ženské družstvo se již ne-
může opřít o historicky nej-
lepší českou kuželkářku a
sedminásobnou mistryni svě-
ta Naďu Dobešovou. Představí
se v jiné roli, na starost bude
mít protokol soutěží. „Pomýš-
líme na nejvyšší cíle. Hana
Wiedermannová obhajuje ti-
tul ze sprintu. Holky jsou mla-
dé a šikovné, věřím, že něco
urvou,“ představuje ambice
Dobešová.

Účasti na domácím šampi-

onátu už se legendární hráčka
zřekla. „Ještě loni jsem si při-
vezla medaili z Maďarska, ale
pak jsem si řekla dost. Letos
jsou v týmu mladší holky, tre-
nérovi už jsem nekývla,“ vy-
světluje Dobešová.

Chybět naopak nebudou
oba držitelé světových rekor-
dů v hlavních kategoriích Srb
Vilmos Zavarko a Slovinka
Barbara Fidelová.

Zatímco předchozí šampio-
nát v Brně se uskutečnil v
Rondu, tentokrát diváci
musejí do Králova Pole. „Hala
se nám zdála vhodnější a ko-
mornější. Hlediště je za drá-
hami, myslím, že jsme udělali
dobře,“ zamýšlí se Vaňura.

Kuželkářský květen star-
tuje zítra od sedmi hodin ve-
čer světovým pohárem doros-
tenecké kategorie, přes šam-

pionát hráčů do 23 let se 18.
května dostane až k mistrov-
ství světa jednotlivců mužů a
žen. Celodenní vstupné vyjde
dospělé od úterý na sto korun,
za finále mužů a žen 24. květ-
na zaplatí diváci dvě stě ko-
run. „S návštěvností je to lo-
terie, ale v Brně jsou kuželky
oblíbené, navíc se sem chys-
tají na zájezdy kuželkáři z ji-
ných měst,“ dodává Vaňura.

ČTYŘI ŽELÍZKA. Mezi muži se o medaili z mistrovství světa ucházejí také čtyři čeští reprezentanti. Foto: ms2014brno.cz

program turnaje
Zítra, 19.00: slavnostní zahájení
12. – 13. května: světový pohár
hráčů do 18 let
14. – 18. května: mistrovství
světa hráčů do 23 let
19. – 24. května: mistrovství
světa mužů a žen
25. května: Velká cena Brna
hendikepovaných


