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Technologie. V poslední době se začíná objevovat slovo bask, tzn. bezšňůrový stavěč 

kuželek. Zatím tomu nakloněn nejsem, nebojím se toho, ale nefandím tomu. Cela řada kuželen 

prošla náročnou a nákladnou rekonstrukcí, někde je hrací nářadí úplně nové. V silách oddílu 

nebude financovat nákup zbrusu nových ASK. Troufám si tvrdit, že za 10 let nebude "bask" 

nějak výrazně rozšířen. Spíš bych se pokusil stávající stavěče ještě zdokonalit, hlavně co se týká 

rozmotávání. To je velká slabota. V dnešní době všech (ne)možných počítačů a softwaru, proč 

výrobci nepostaví "chytrý" ASK? U nás ve Smiřicích, kde jsem kuželkářsky vyrostl, jsou ASK 

Wollmer z roku 1986 a kuželky rozmotávají velmi snadno. Jinak třeba novinku LCD monitoru 

jako ukazatel skóre, to kvituju, to se povedlo. 

Soutěže. Tady si myslím, že model bude stejný. Interliga se chytla, oddíly to chtějí hrát, 

mohu mluvit z vlastní zkušenosti, byť tuto soutěž hraji pouze jeden rok. Vše bude samozřejmě 

záležet na celkové členské základně. Ta stárne a klesá, ubývá žen, ale pevně věřím, že přijdou 

lepší roky a soutěže se udrží ve všech kategoriích. 

Reprezentace. Má co nabídnout, máme "mladé pušky". Deset let, je to dlouhá doba, ale 

věřím, že kluci co mají teď potenciál, tak u kuželek vydrží. Jmenovat nikoho nebudu, co 

kdybych na někoho zapomněl... (smích) 

Popularita. Nejsem si jist, jestli bude lepší- horší. Tohle by asi bylo na delší úvahu. Budu 

optimista, bude to lepší. Když stoupne členská základna, může to kuželkám pomoct. V dnešní 

době ale zájem o sport klesá a to se netyká jen kuželek. Ten problém je ve sportu všeobecný. 

Máme spousty nových a opravených kuželen s moderním zařízením. Když to porovnám s tím, 

co bylo třeba před 25 lety. Stejně to popularitu příliš nezvedlo. Možná by pomohl velký 

sponzor, dostat náš sport do televize atd. Více ho medializovat. Třeba to za 10let bude 😊. 

Co mi na našem sportu vadí? No, není toho málo. Přijde mi, že kuželky v posledních 

letech "jdou proti sobě“. Je tady snaha kuželkářský sport dehonestovat, např. skrze Interligu. 

Zaznamenal jsem "hlasy" a snahu o zrušení teto soutěže. Ale proč? Vždyť ta soutěž funguje, 

oddíly které v ní jsou ji chtějí hrát a v 1. lize se o postup perou 4 týmy. Já si myslím, že zájem 

je, tak to zrušíme? Vždyť to bude krok zpátky. Jasné, kuželky nejsou jen Interliga, ale tady je 

to "hmatatelné“. Nikomu nechci křivdit, ale jsou v kuželkách "lidi", kteří náš sport rozvrací, 

vytvářejí štvavé kampaně, doopravdy jim na kuželkách vůbec nezaleží a stále se opakují jak 

"zaseklá deska". Snad bude v tomto směru za 10 let podstatně lépe. 

Co bych rád viděl? No, za 10 let se může stát hodně. Rád bych viděl širší členskou 

základnu, Slavoj Praha s titulem v Interlize (smích), Zdendu Gartuse na MS (smích) atd. 

Přál bych si, aby nám vydrželo zdraví, bavilo nás to a mohli jsme provozovat náš sport.  

Více sportovního nadhledu, respektu a ducha, a to jak u hráčů, funkcionářů, fanoušků. Myslím 

si, že se to vytrácí z kuželen, a je to škoda. Možná i vice naslouchat kuželkářské veřejnosti 

(pozor, neříkám řídit se dle ní), za pomoci sociálních sítí to nemusí být nemyslitelný problém. 

Já osobně bych za 10 let chtěl ještě ve zdraví hrát a udržet krok s mladšími. 

 
 


