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Rád bych viděl světlo na konci 10letého kuželkářského tunelu, co světlo, slunce. Ale
z mého pohledu jak aktivního hráče, tak funkcionáře, je to velký boj s malým sportem. Chybí
nám větší propagace hlavně v médiích, která se nám vede částečně při velkých sportovních
akcích, jako jsou poslední MS v Brně či Rokycanech, ale dostat do přímého přenosu mistrovské
utkání už je problém, hlavně kvůli jeho časové délce. Zde bych si přál do budoucna změnu
disciplíny pro jednotlivce či družstva, abychom náš krásný sport zatraktivnili. Tak jak se
povedlo před několika lety, kdy se začaly hrát disciplíny sprint, tandemy, a družstva na
6x120HS, místo dlouhé hry na 200 hodů.
Stárne nám také hráčská základna. Zde musíme najít způsoby, jak mládež motivovat, je
to o už zmíněné propagaci, i do škol, protože své ratolesti přivedou spíše rodiče kuželkáři a
s nimi možná přijde spolužák. A pak je udržet, hlavně ve velkých městech, kde je moc
konkurenčních aktivit, je problém.
Co se týká technologií v našem sportu, ta půjde jako ve všem dopředu, ale záleží na
domluvě v nejvyšších patrech a hlavně ve spolupráci výrobců. Chtěl bych dřív než za 10 let,
abychom se nedohadovali například o rozdílném času stavěčů při hře a jiných technických
věcech, které nejsou u všech výrobců kuželek stejné. A vůbec by mi nevadilo, kdy se do
budoucna hrálo opět do bezšňůrových kuželek s kuličkami. Je to ale o financích každého klubu,
tak se vždy, nejen při změně technických pravidel, musí postupovat pozvolna a od vrchu
pyramidy.
Reprezentace je odrazem práce, jak vedení kuželek, tak hráčů samotných a myslím si,
že jdeme správným směrem. Před 4 roky se založila Interliga, společná soutěž se Slováky, která
zvýšila výkonnost hráčů, což byl záměr vedení obou svazů. Dle mě se povedlo, a reprezentace
z toho bude do budoucna těžit. Tvoří se hráčské mládí do reprezentace (Bína, Hendrych,
Gorecký, Pytlík, Kotal,….), a vrací se i kvalitní čeští hráči ze zahraničí. Reprezentační trenéři
tak mohou vidět v utkáních Interligy ostré starty adeptů a dá jim to více, než množství
soustředění, ze kterých se mnoho hráčů omlouvá. Tím netvrdím, že nejsou potřebné, hlavně
k utužení družstva. To se povedlo v posledních letech v ženské reprezentaci.
Proto se musí více přihlížet ke kvalitě než ke kvantitě. Oddíly, které investují do TOP
hráčů a do jejich výchovy, by měli mít ty nejlepší podmínky a podporu nejen od vedení ČKA,
ale i ve svých krajích.

