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Čas letí jako bláznivý. Kdo by 

to byl řekl, že je tomu už téměř 

32  let od otevření sportovní 

haly Rondo v Brně. Je to oprav-

du tak. Pamatuji si to přesně, 

protože první významnou akcí 

v  nové hale bylo Mistrovství 

světa v kuželkách.

Jezdil jsem tam za tátou, kte-

rý na akci pracoval jako dob-

rovolník. Hlavně jsem tam ale 

jezdil okukovat nejlepší hráče 

světa. V té době by mě jistě ne-

napadlo, že další světová kužel-

kářská akce se uskuteční v Brně 

až za 32 let a já budu tak říkajíc 

„u toho“.

Ano, letos v květnu se v Brně 

uskuteční hned 4 akce pod sou-

hrnným názvem Mistrovství 

světa – Brno 2014. Přesněji se 

jedná o  Světový pohár doros-

tu, Mistrovství světa družstev 

U23, Mistrovství světa jednot-

livců mužů a žen a Mezinárod-

ní velká cena Brna hendikepo-

vaných. To vše v  termínu od 

11. 5. do 25. 5. , ale už ne v hale 

Rondo, ale v komornějším pro-

středí městské sportovní haly 

Vodova v Králově poli.

Zajímavostí není, že příprav-

ný výbor má v  současné době 

plné ruce práce, ale pro rosi-

čáky možná to, že schůzky, na 

kterých se všechno „peče“, se 

konají na rosické kuželně. Ptáte 

se proč? Protože jsme v přesile. 

V sedmičlenném organizačním 

výboru je pět členů-nadšenců 

z  kuželkářského klubu Slovan 

Rosice.

Pokud vás zajímá, o  koho 

se jedná, koukněte na strán-

ky Mistrovství http://www.

ms2014brno.cz/, kde najdete 

i další informace.

Pokud chcete vidět, jak sa-

motné mistrovství bude probí-

hat, navštivte nás v  uvedeném 

termínu v  hale Vodova, kde 

na 14  dnů na hrací ploše haly 

vyroste 8 špičkových kuželkář-

ských drah, na kterých se před-

staví reprezentanti z cca 18 stá-

tů. I když nominace ještě nejsou 

uzavřeny, věříme, že v  české 

reprezentaci nebude chybět ně-

která z rosických holek.

Rosice se při mistrovství 

budou prezentovat i  jinak. Na 

slavnostních zahajovacích ce-

remoniálech jednotlivých akcí 

se představí rosické mažoretky 

Anife, rosičtí žongléři a  také 

zastávečtí Mighty shake. Mo-

derovat nebude nikdo jiný, než 

opět „naše“ Jarka Eliášová.

Tak se přijďte podívat. Těší-

me se na viděnou.

Pavel Mecerod

člen organizačního týmu.
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