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Obecně s přibývajícími sporty a aktivitami je i zájem o kuželky nižší a nižší. Tento trend
bude pokračovat, protože v kuželkách se nic nikam aktuálně neposouvá. Velkou změnou byla
změna z 200hs na 120hs, která atraktivitě prospěla, ale i tak tříhodinový zápas (na čtyřdráze)
není třeba pro televizi a potenciálního diváka atraktivní. Další zkracování asi nemá dle mě
smysl, nicméně pro televizi budou atraktivní třeba sprinty, i když ve většině z nás to má
nejmenší hodnotu.
Technologie: Za mě je špatný trend, že padají kuželky, co se vrací odzadu, to je za mě
naprosto špatně a proti smyslu kuželek. Musí být jednoznačně vidět rozdíl mezi dobře trefeným
hodem (ulice), pak řekněme průměrným hodem (ulice bez roha) a špatným hodem (tvrdý střed,
tvrdé fanky). Tahle cesta, kdy se to vrací odzadu, je naprosto špatně a ani jako hráč nemám
radost, když mi to někde takhle nefér připadne. Kdyby se alespoň tohoto nešvaru kuželky
zbavily, tak by to bylo super.
Budoucnost: je potřeba bojovat o zájem mládeže, jsem rád, že v posledních letech je i
finanční podpora od svazu, protože práce s mládeží je náročná časově i finančně a pokud se jí
nebudeme věnovat, kuželky jako sport vymizí. Ne za deset let, ale třeba za 40 let… Protože je
to taky sport jednostranný, musí se dělat s rozumem a v kombinaci s kompenzačním cvičením,
či sportem, aby se tělo vybalancovalo. Mám to z vlastní zkušenosti, když jsem hrál jen kuželky,
tak jsem měl zdravotní problémy, když jsem zapojil další sporty a stačí rekreačně (fotbal, kolo),
je to o mnoho lepší. A to je základ u té mládeže, aby se i na to naučili myslet. Potřebujeme ty
mladé u kuželek udržet, aby základna nešla rychle dolů s počtem členů. Je jasné, že kuželky
nejsou atraktivní jako jiné sporty, a proto ti talentovanější se odmalička věnují jiným sportům.
Ale lze využít i odpadu těchto mládežníků na přelomu základní a střední školy a dostat tyto lidi
na kuželnu. Nebudou nikdy mistři světa v dorostu a možná ani juniorech, ale měli by mít
fyzický potenciál na to, aby s koulí nebojovali, ale naopak ji v pohodě udrželi a to je základní
předpoklad k tomu, aby ji ovládali. A tam by mohl být základ pro dobrou techniku a ta je
potenciálem k vysoké výkonnosti mezi dospělými, už jen proto, že kuželky se dají dělat do
vysokého věku a to i na velmi vysoké úrovni.
Kde bude reprezentace za deset let? Myslím, že pořád tam kde je, pokud se něco
nezmění. Určitě je potřeba mít kvalitní a vyškolené trenéry, na to je potřeba mít peníze a ty do
nich nainvestovat, protože jinak nám mládež trénuje jen ten, kdo tomu je schopen dát víc času
a ne ten, kdo by to měl dělat. Ale to v ryze amatérském sportu je opravdu těžké, najít ty peníze
a pak taky hráče s potenciálem a hlavně hráče s potenciálem, kteří se ho snaží naplnit. K tomu
aby byl hráč dobrý, musí i kvalitně trénovat, a to je u dnešní mládeže taky trochu problém. Ale
není to myšleno plošně, vždy se najdou jedinci, kteří tomu dávají hodně, nebo dokonce
maximum. Až bychom se dostali do fáze, že budeme mít kvalitní tréninkový proces (včetně
trenérů), pak je možno za nějakou dobu (třeba těch 8-10 let) očekávat posun české reprezentace
až třeba na medailové pozice a jejich setrvání na špici světových kuželek.

