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Do Brna se vrátilo mistrovství světa v kuželkách. První rekord už padl
V Brně vypukla kuželkářská akce roku. Na
mistrovství světa se sjely stovky sportovců.
Město hostí soutěž po dvaatřiceti letech.
VOJTĚCH KUČERÁK
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

Jižní Morava, Vysočina – Devět cílů a jedna koule v ruce.
Před očima asi dvacetimetrová
dráha, za zády dav fanoušků.
Takové chvíle prožívají od včerejška v Brně kuželkáři, kteří
přijeli na letošní mistrovství
světa. Jihomoravanům se po
dvaatřiceti letech znovu podařilo uspořádat největší mezinárodní kuželkářský turnaj. Jen
halu Rondo, kde se soutěž odehrávala v roce 1982, vystřídala
Městská hala Vodova.

Akce začala v sobotu zahajovacím ceremoniálem. Včera a
dnes na nově postavené osmidráze zápolí dorostenci v závodě světového poháru. „Zítra začnou soutěžit junioři, tedy
chlapci a dívky do třiadvaceti
let,“ sdělila mluvčí akce Jana
Pokorná. Dodala, že od začátku
příštího týdne už budou na dráze koule házet dospělí.
Kolik na mistrovství světa
dorazí diváků, si organizátoři
před začátkem akce netroufli
tipnout. „Je to loterie. Kuželky
nejsou tak populární a atraktivní jako jiné sporty. Nevysílá

Prezident českých kuželkářů o mistrovství světa říká:

Lobbovali jsme jak za olympiádu
VOJTĚCH KUČERÁK

Brno – První rok a půl pracoval
na organizaci brněnského mistrovství světa v kuželkách Petr
Vaňura sám. Prezidentovi České kuželkářské asociace pomohly například zkušenosti
předchozích pořadatelů. „Moc
jsem se těšil, až to začne. Doba
předtím byla hektická,“ říká.
Kdy vznikl nápad pořádat mistrovství v Brně?
Už v roce 2007, když jsme v
Brně pořádali oslavy sedmdesátého výročí kuželek u nás.
Od té doby jsme o mistrovství
usilovali. Každý rok se přitom
o pořádání ucházely tři až čtyři země.
Před třemi lety se vám pořadatelství podařilo získat. Co pro to
bylo nutné udělat?
Lobbovat. Přesvědčit mezinárodní asociaci, že jsme ti
správní. Že nabídneme ubytování a další servis. Jako u
olympijských her.
Jak náročné je mistrovství organizovat?
Trvá to poměrně dlouho.
Když jsme se dozvěděli, že budeme mistrovství světa pořádat, zpočátku jsem na tom pracoval sám. Objížděl jsem bývalé pořadatele. Hodně mi pomohli například v Košicích.
Také jsem sháněl peníze. Trvalo to přibližně rok a půl.
Další rok už jsme pracovali v
sedmičlenném organizačním
výboru.

Prezident kuželkářů Petr Vaňura.
Foto: Deník/Attila Racek

Jaké jsou ambice české reprezentace na mistrovství?
I muži můžou překvapit a
zahrát, větší naději na medaili
dávám ženám.
Jak je na tom Česká republika ve
srovnání se světem?
Dobře. Světová jednička je
bez diskuze Německo. Hned po
něm jsme my, Rakousko, Maďarsko a Balkán.
Jsou kuželky na jihu Moravy oblíbené?
Jihomoravský kraj je jedna
z nejzapálenějších kuželkářských oblastí. V Brně a okolí je
spousta klubů a kuželky jsou
tam podle mě dost populární.
Jak jedním hodem srazit všechny
kuželky?
Jsou dvě možnosti, jak hodit
devítku. Zásadní jsou mezery
mezi první a druhou kuželkou.
Říká se jim pravá a levá velká
ulice. Prakticky jediný způsob,
jak shodit všechny kuželky, je
trefit velkou ulici.

Dráha v hale vyrostla rekordně
rychle. Pomohli kuželkáři
Brno – Je zajímavé, že na hřišti, kde se normálně hraje volejbal a basketbal, vyrostlo takové
monstrum. Tak s úsměvem komentovala stavbu kuželkářské
osmidráhy v brněnské Městské
hale Vodova mluvčí mistrovství světa Jana Pokorná.
Organizátoři přitom původně zvažovali uspořádat mistrovství v brněnské Kajot Areně. Na stejném místě se totiž konalo před dvaatřiceti lety.
„Tehdy byl jiný zájem lidí. Neměli jiný program, tak šli na kuželky. Dnes mají víc možností,
takže jsme nečekali, že bychom
arénu zaplnili. Hledali jsme něco komornějšího a napadla nás
Vodova,“ vysvětlil předseda
technické komise České kuželkářské asociace Pavel Mecerod.
Důležité je podle něj, že v hale
je krásné hlediště přímo za drahami. „To znamená soulad hráčů a diváků, kteří jim jsou blíž.
To nám přišlo zajímavé,“ podotkl Mecerod.

Stavba dráhy v hale začala
druhého května. „Vybírali jsme
z firem na základě ceny, doporučení i toho, jak rychle jsou
schopné dráhu postavit. A vybrali jsme dobře. Konkurenti,
kteří neuspěli ve výběrovém řízení, nechápali, že to vybraná
firma postaví za pouhý týden.
Říkali, že si sem přijdou sednout a budou se dívat, jak je to
možné,“ sdělil šéf technického
zabezpečení šampionátu.
Práce pak byly dokonce rychlejší, než se čekalo. „Přispěla k
tomu
spousta
nadšencůkuželkářů, kteří například přišli pomoci s vykládáním materiálu,“ zdůraznil Mecerod.
V sobotu přijeli odborníci z
Mezinárodní kuželkářské asociace a dráhu schválili. „Že
vznikla rychle, je v podstatě
první světový rekord,“ ocenil
prezident českých kuželkářů
Petr Vaňura. Mecerod věří, že
na dráze budou padat i světové
rekordy sportovní.
(vk)

je totiž televize, neobjevují se v
jiných médiích. Jsme proto sami zvědaví, jak to dopadne. Zatím máme ohlasy od příznivců,
že se do Brna na vícedenní zájezdy chystají kuželkáři z celé
České republiky i s rodinami,“
uvedl prezident České kuželkářské asociace Petr Vaňura.

Rekordní účast
V roce 1982, když kuželkáři bojovali o medaile na tehdejším
mistrovství světa v brněnské
hale Rondo, sledovalo soutěž
pět tisíc lidí. Letos organizátoři
budou spokojení, pokud dosáhnou na přibližně patnáct set fanoušků. V dnešní době by to bylo obrovské číslo. „Například
na posledním mistrovství v
Maďarsku přišlo fandit kolem

tří stovek lidí,“ odhadl Vaňura.
Velký zájem čeká i proto, že jižní Morava je bašta kuželkářského sportu.
Jak hodit devítku, tedy jedním hodem srazit všechny do
kosočtverce postavené kuželky, vědí i hráči na Vysočině.
Muži z klubu PSJ Jihlava například v roce 2009 slavili mistrovský titul v nejvyšší lize.
V loňské sezoně z první ligy
sice vypadli, ale už teď je jasné,
že budoucnost vypadá dobře. O
klub stojí hodně mladých zájemců o členství. „Po náboru
máme čtyřicet dětí. To tu nikdy
nebylo,“ vyzdvihl Stanislav
Partl, který vede dorost klubu.
Co na kuželkách mladé láká,
naznačila jedna ze šesti žen v
české reprezentaci dospělých
na mistrovství, osmadvacetile-

tá Lucie Vaverková. „Nejkrásnější na kuželkách je atmosféra
a kolektiv lidí, které člověk pozná. Jako v každém sportu, jde
také o adrenalin. Člověk sice
musí trénovat, ale když pak zažije akci, jako je mistrovství
světa, jde o něco nezapomenutelného,“ řekla Vaverková.
Stříbrná medailistka z mistrovství světa v roce 2010 se kuželkám věnuje už asi osmnáct
let. Zaregistrovaná je v klubu
Slovan Rosice. „Na jihu Moravy je spousta kvalitních oddílů.
Lidé, kteří moc nerozumějí
sportu, si ale kuželky často
spletou s bowlingem. To hráče
hodně mrzí,“ podotkla.
Při bowlingu se na rozdíl od
kuželek strkají tři prsty přímo
do koule. Hráč se pak snaží srazit kuželky seřazené do troj-

úhelníku. Zástupci obou sportů
prý mezi sebou mají dobré
vztahy a odliv kuželkářů k
bowlingu nehrozí. „Kuželkářů
je v České republice zaregistrovaných deset tisíc. Bowlingářů
čtyři a půl tisíce. Bowling je
známější díky tomu, že se mu
věnují lidé pro zábavu. Kuželkáři mají širší a propracovanější systém soutěží, účastní se
i déle a častěji mezinárodních
soutěží,“ vysvětlila Pokorná.
Příležitost podívat se, jak kuželky na nejvyšší úrovni vypadají, mají teď lidé v Brně. Ti si
společně s hráči prožijí pocit,
který přichází, když koule
opouští ruku sportovce. „Někdy ji člověk odhodí a ví, že hod
bude parádní. Jindy se modlí.
Ten pocit se nedá popsat,“ řekla
Vaverková.

Rakouští spoluhráči? V Brně protivníci
VÍT BRABEC

Jihlava – Větší zodpovědnost
uhrát před domácím publikem
co nejlepší výsledek bude cítit
na brněnském světovém šampionátu v kuželkách jihlavský
Jan Kotyza. Jeden z členů domácí reprezentace se ovšem na
vrchol sezony těší a dává si nejvyšší cíle.
Kotyza začínal s kuželkami v
Jihlavě, kde hrál za Kuželkářský klub PSJ, než před třemi
roky přešel do rakouského BSV
Voith St. Pölten. „Jsou dlouhodobí mistři Rakouska, nejlepší
klub, který každý rok hraje Světový pohár a Ligu mistrů,“ na-

stiňuje Kotyza. Pro změnu se
mohl rozhodnout už dřív. „Chtěl
jsem se ale Jihlavě odvděčit a
získat s ní mistrovský titul, což
se pak povedlo. A potom přišel
úspěch na mistrovství světa, a
dohodl jsem se na přestupu,“
vzpomíná sportovec.
Nyní má za sebou úspěšné
mistrovství republiky v jednotlivcích. V Zábřehu získal titul. Před brněnským mistrovstvím světa má nejvyšší ambice. „Člověk si může malovat, co
chce, ale turnaj to bude náročný. Bude záležet na štěstí i na
soupeři. Ale protože jsem už
jednou byl druhý, tak si musím
dávat nejvyšší cíle,“ tvrdí.

Do cesty se mu v turnaji možná připlete i některý ze tří rakouských spoluhráčů. „Pokud
se to stane, radost z toho mít ne-

„Člověk si může
malovat, co chce, ale
turnaj to bude náročný.
Bude záležet na štěstí i
na soupeři.“ Jan Kotyza
budu. Zatím jsme se ani nešpičkovali. To zřejmě nastane, až
když bude jasné, že budeme hrát
proti sobě,“ doplňuje.
V Brně bude podle něj velmi

dobrá atmosféra, která ho ale
může trochu svazovat. „Je to
určitě horší, než když jede člověk ven, protože doma cítí větší
zodpovědnost za výsledek. Zároveň bude příjemné hrát před
nabitým hledištěm,“ říká jihlavský kuželkář.
Podle něj udělali organizátoři vše pro to, aby se mistrovství
vydařilo, a o diváky nouze nebude. „Masově populární sport
to není, ale členská základna je
kolem patnácti tisíc kuželkářů,
a spousta z nich si to nenechá
ujít a cestu si tam najde. Plno lidí se na turnaj těší. V Brně mělo
mistrovství i slušnou mediální
propagaci,“ dodává.

Kuželen je
dost. Chybí jim
ale kvalita
Jižní Morava, Vysočina – Třiadvacet. Tolik kuželen je podle
Jihomoravského krajského kuželkářského svazu na jihu Moravy. Dalších dvanáct lidé najdou na Vysočině. A vyrůstají
další. Například TJ Sokol Mistřín ve Svatobořicích-Mistříně
na Hodonínsku v lednu pokřtil
novou čtyřdráhu.
Právě to je podmínka pro
účast v třetí lize a vyšších soutěžích. „Dnes samozřejmě ještě
někde existují i dvoudráhy. Pro
kuželkářský sport je ale
čtyřdráha většinou nejvýhodnější,“ uvedl předseda technické komise České kuželkářské
asociace Pavel Mecerod. Pochází z Rosic na Brněnsku, kde
novou čtyřdráhovou kuželnu
postavili už před deseti lety.
Ze současné situace má Mecerod radost. „Nové kuželny vyrůstají. Ne tak rychle, jak si přejeme, ale jde to. Například v Jihomoravském kraji je jich podle mě dost. Pořád je ale co zlepšovat,“ připustil.
O něco horší je situace na Vysočině. Za posledních deset let
tam vznikla jen čtyřdráha v
Pelhřimově. Šlo o společný investiční projekt města a kraje a
sportovci ji využívají od roku
2008. „Předtím byla v Pelhřimově jen dvoudráha, což přinášelo řadu potíží. Ženy mohly
hrát ligové soutěže jen na výjimku, muži museli hostovat v
Táboře a prakticky se nemohla
rozvíjet mládežnická základna,“ vysvětlil předseda kuželkářského oddílu Spartaku
Pelhřimov Václav Novotný.
Tak trochu do jiné kategorie
spadá dvoudráha v Jihlavě. Tu
jedinou vlastní jednotlivec.
„Postavil jsem ji v roce 1998 a už
tehdy mi bylo jasné, že to nebude nic výdělečného. Dělal jsem
to prostě z lásky k této hře,“ přiznal majitel kuželny Jiří Cháb.
Vyloženě ale neprodělává. „Na
energie peníze získáme. Bohužel na nějaké velké investice do
modernizace mi už nezbývá,“
konstatoval Cháb.
Právě peníze jsou často problém kuželkářského sportu. Že
nejde o výdělečný byznys, potvrdila také česká reprezentantka Lucie Vaverková. „O
hráčích, kteří sport mají jako
povolání, se v České republice
nedá mluvit. A také ve světě je
asi člověk spočítá na prstech.
Kluby bojují s tím, aby sportovcům vůbec mohly zaplatit cestovné na turnaje,“ vysvětlila
kuželkářka.
Kromě kuželen klubů si mohou lidé sport vyzkoušet i v některých nákupních centrech a
restauracích. Dráhy jsou tam
ale podle Vaverkové méně kvalitní.
(vk, va)

Na této dvoustraně si zítra přečtěte o velkých hudebních festivalech na jižní Moravě a Vysočině. Přehled zahrnuje většinu žánrů včetně punku a folku

