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Schopná sportovkynû dokáÏe
hravû skloubit rodinu, práci i nej-
vût‰ího koníãka.

Je 27. záfií, rozhovor probíhá u pfiíleÏi-
tosti slavnostního otevfiení nové kuÏelny
v Blansku, kde se koná i 3. kolo ligové-
ho zápasu. Lenka si na mû udûlala ãas
je‰tû pfied zahájením a vede si s sebou
profesionální posilu v podobû její kuÏel-
káfiské partnerky a vedoucí druÏstva bla-
nensk˘ch kuÏelkáfiek ZdeÀky ·evãíkové.

Lenko, hrajete spolu vÏdycky, nebo
partnery stfiídáte?

V kuÏelkách je nûkolik disciplín. Buì se
hraje liga v ‰esti ãlenech, nebo se mÛÏeme
jako ãtyfiãlenné druÏstvo úãastnit poháru.
Jako dvojice se hlásíme na mistrovství âR.
Tam se musíme probojovat. Od zaãátku
jsme do toho ‰ly se ZdeÀkou a doufám, Ïe
to se mnou je‰tû dlouho vydrÏí.

Vy dvû tedy tvofiíte kuÏelkáfisk˘ pár
jiÏ nûjakou dobu a máte za sebou nûko-
lik vítûzství. 

Ano, staly jsme se mistrynûmi âeské
republiky dvojic a po dvou letech jsme si
zopakovaly získání mistrovského titulu ve
zbrusu nové kategorii - tandem. Klasické
dvojice se hrají na drahách vedle sebe a pfii
disciplínû „tandem” hraje dvojice na jedné
dráze a stfiídá se kaÏd˘m hodem.

V kuÏelkách jste sehrané. Jste i ka-
marádky v soukromí?

L: Já si troufám fiíct, Ïe ano.
Z: (smích) No jistû. Jinak bychom

spolu nemohli jezdit a hrát.
L: Zdenka je pro mû oporou, protoÏe

hraje dobfie a vím, Ïe se na ni na dráze
mohu spolehnout. Jak v ligovém zápase,

tak vedle mû ve dvojici. O to víc se pak
potom snaÏím já, abych jí to nepokazila. 

Z: No a já jsem na tom úplnû stejnû.
(smích) Já bych si pfied ní nedovolila nû-
co pokazit.

L: Tak urãitû, ta souhra a souznûní
tam musí b˘t. KaÏdá jsme jiná, jinak vy-
soká, i jinak du‰evnû, ale to k tomu pat-
fií a hezky se to skloubí.

Kdy jste se poprvé setkala s kuÏelka-
mi? Napadlo by vás, Ïe se z toho stane
takováto dlouhodobá záleÏitost?

VÛbec nenapadlo. Já jsem o nûjak˘ch
kuÏelkách v Blansku do patnácti sly‰ela
jen tak vzdálenû. AÏ jednou jsem se na
kuÏelnu pfii‰la podívat na tatínka, kter˘
zde hrál odboráfiskou soutûÏ. Hned mû
upoutalo to prostfiedí. Pfií‰tû uÏ jsem

s sebou mûla vûci a musela jsem to vy-
zkou‰et. Po pár trénincích byla sezónní
pauza, ale na podzim uÏ mû pfiizvali do
ligov˘ch zápasÛ na doplnûní druÏstva.
TakÏe mám pocit, Ïe jsem do toho byla
tak najednou vhozená jak do fieky a jen
mi fiekli, abych plavala. KuÏelky hraji
závodnû uÏ víc neÏ 20 let.

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í
úspûch?

Byla jsem pûtkrát na mistrovství svû-
ta. Z pátého jsme jako druÏstvo pfiivezli
bronzovou medaili, coÏ je pro âeskou
republiku asi po dvaceti letech, takÏe je
to velk˘ úspûch.

Naru‰ují vám kuÏelky osobní Ïivot?
Je trochu nároãnûj‰í to v‰echno sklou-

bit. Dûti chodí do ‰koly, takÏe je tfieba
zvládnout v‰echny domácí povinnosti,
‰kolní povinnosti i ty pracovní. A pak je‰-

V záfií se na‰í bûÏecké skupinû ná-
ramnû dafiilo, kdyÏ jsme dosáhli nûkoli-
ka medailov˘ch umístûní a zabûhli jsme
i nûkolik osobních rekordÛ.

Nejvíce se dafiilo ‰éf trenérovi Janu
Kohutovi, kter˘ ode‰el z kaÏdého závo-
du OBL neporaÏen a v závodech ãeské-
ho poháru obsadil jedno 3. a 1. místo.
Navíc zabûhnul i rekord závodu pfii
Podzimní desítce na dráze v Blansku.

Do formy se dostává i Jirka Dvofiáãek,
ten se umístil na stupních vítûzÛ hned nû-
kolikrát a na Podzimní desítce si navíc za-
bûhnul osobní rekord. Osobáky si zabûhli

i Andrea K., Vûra B., Jan â. a Lenka R.
Dal‰í bûÏci pfiedvedli svÛj standard nebo se
na závody teprve pfiipravují. Nyní nás ãeká
podzimní ãást OBL, soustfiedûní na
Pradûdu které je otevfieno i pro novû pfií-
chozí, a zimní pfiíprava na sezonu 2015.

Chcete- li zaãít bûhat nebo se dostat do
kondice, pfiijìte do na‰í bûÏecké ‰koly!

Novû i tréninky pro dûti od 6 let.
www.relax-fit.cz

www.vas-osobnitrener.net
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

777 975 754
Katefiina Kohutová

tû tréninky a zápasy. Je to za velké pomo-
ci a podpory rodiny, jinak by to ne‰lo.

âemu se vûnujete mimo kuÏelky?
Máte nûjak˘ jin˘ velk˘ koníãek?

Je to hlavnû ta rodina, protoÏe nechci,
aby litovali, Ïe hraji kuÏelky. Ale protoÏe
jde o sport s jednostrannou zátûÏí na tûlo,
tak to musím nûjak dorovnávat, takÏe ta-
kové doprovodné cviãení, kolo, plavání…

A nûjaké umûlecké ãinnosti?
Na to uÏ skuteãnû nezb˘vá ãas. (smích)

A co byste nakonec poradila zaãáteã-
níkÛm. 

Neodradit se po prvním hraní, kdy
ãlovûka bude bolet celé tûlo, i v místech
o nichÏ ani netu‰il, Ïe v nich má svaly.

Dûkuji vám obûma za rozhovor. 
Îaneta Alexová
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KuÏelkáfika Lenka Kalová: Jako by mû hodili do fieky a fiekli „Plav!”

BûÏecká ‰kola Jana Kohuta

První mistrovsk˘ titul dvojice Lenka Kalová
(vlevo)-ZdeÀka ·evãíková (vpravo). Kutná

Hora, Mistrovství âR dvojic 9. 6. 2012.


