
BRNO (daj) Zvláštní zábava, kvůli
které lidé obětují veškerý svůj vol-
ný čas, berou si v práci dovole-
nou, huntují si těla. I takové jsou
kuželky v Česku.

Své o tom ví i 49letá Naďa Do-
bešová, která reprezentační dres
oblékala tři desítky let. Mimo to
dlouhé roky jezdila každý víkend
hrát do Německa. „V Česku neby-
ly tak dobré dráhy, v Německu
jsem si chtěla vyzkoušet ty špičko-
vé. Doma jsem měla malého klu-
ka, chtěla jsem si to jen rok dva
zkusit, ale zůstala jsem tam dva-
cet let,“ vzpomíná na devadesátá
léta zkušená hráčka, které během
sezony trávila víkendy na cestách
a v kuželnách. „Vyjela jsem v so-
botu v poledne a vrátila se v nedě-

li v noci. Známí nás mají dodnes
za blázny. I manžel a děti hrají,
jsme taková švihlá rodina.“

Do zahraničí putují i současní
reprezentanti. Ti většinou dvakrát
týdně trénují doma a o víkendu jez-
dí hrát právě do Německa či Ra-
kouska. Že by se shazováním deví-
ti kuželek tříkilovou koulí dalo uži-
vit? „To vůbec. Je to tak na přilepše-
nou,“ podotýká Dobešová. „Jsou
to peníze akorát tak na cestu,“ při-
dává se reprezentantka Lucie Va-
verková hrající ve Vídni a které pat-
ří na světovém žebříčku 22. místo.

Ani ve světě moc profesionálů
nenajdete. „Asi by se dali spočítat
na prstech jedné ruky,“ líčí 28letá
Vaverková pracující na brněn-
ském krajském úřadě. „Na šampi-

onát si ale vyberu dovolenou,“
plánuje česká naděje. „Pokud
chcete hrát vrcholově, nesmíte dě-
lat někde ve fabrice za pásem,“
doplňuje Dobešová, která dělá ve-
doucí sportovní haly v Třebíči.

Kromě toho, jednostranným za-
tížením sportovci ničí svoje těla.
„Záda bolí, ale to má každý,“ máv-
ne rukou Vaverková. „Kuželkáři si
taky stěžují na kolena, chodí
s nimi na operace. Mně ji ale na-
štěstí udělali dobře,“ usměje se
sedminásobná mistryně světa Do-
bešová. Ta loni ukončila reprezen-
tační kariéru. Ale i nyní žena, kte-
rá brzy oslaví padesátku, přizná-
vá: „Když jsem si teď v Brně stoup-
la k podavačům koulí, tak jsem
měla žaludek v krku.“

Kuželky? Známí nás mají za blázny


