
 Hodnocení soutěžního ročníku 2007-2008 
 Hodnocení soutěžního ročníku 2007/08 nedodaly oddíly Sokol Rybník, 

SK Solnice a Zbrojovka Vsetín. Nevím, zda na vině je skleróza či problémy a serverech, 
ale to už bohužel k tomuto ročníku patřilo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
TJ Horní Benešov A 
(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Žádné zvláštní poznatky nemám. Šumperk od druhé poloviny soutěžního ročníku jasně kraloval, tak jen popřát ať 
se mu v 2. lize daří. Vyrovnaný konec tabulky svědčí o tom, že rozdíl mezi 3. ligou a špičkou tabulky v divizí je 
minimální, takže se tešme na další ročník. 
(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Zpravodaj i KuLi hodnotím kladně. Skupináři soutěže musím poděkovat sa skvělou práci. 
(3) – Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Teletext nesleduji. Jáj jej osobně nepotřebuji, ale kde není přístup na internet, tak je jistě přínosem. 
(4) – Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Bez připomínek. 
(5) – Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Nepadavé kuželny jsou jasné z přehledů ve zpravodajích a pokud s tím nehodlá provozovatel kuželny cokoliv 
dělat, tak nemá cenu toto řešit. Více než na tvaru kuželek záleží na stáří kuželny a technologii. Takže např. 
Šumperk a Vsetín je skoro stejně padavý jako se starým typem kuželek, Olomouci naopak nový typ kuželek 
svědčí. 
(6) – Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Ano. 
(7) – Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
 
Sportovní klub kuželkářů Jeseník 
(8) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

Velmi vyrovnaná soutěž kromě družstva Šumperku 
Dlouhá pauza před posledním kolem   

(9) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Docela vyhovující 

(10) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Je dobrý pro rychlou znalost výsledků 

(11) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Průměrná kvalita 

(12) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Celkem dobrý stav. Doporučil bych na některých kuželnách méně mazat olejem – klouzají koule! 

(13) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Ne. 

(14) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Posunout začátek tak, aby se již nehrálo v květnu. 

 
KK Šumperk 
(15) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

Po herní stránce proběhl soutěžní ročník 2007-2008 absolutně bez problémů. 
(16) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

Zpravodaj naší soutěže hodnotím jako dobrý, výstižný, dostačující. Průběžně uváděné statistiky  
jsou super. Kuželkářské listy výborné. Úroveň webu ČKA taktéž (vyšší úroveň některých příspěvků 
v diskusním fóru by byla ovšem přínosem). 

(17) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Teletext jsem v průběhu sezóny navštívil pouze jednou, ovšem s jakou rychlostí se tam objevil 
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mnou teprve před pár minutami odeslaný výsledek utkání mě velice příjemně překvapilo. Pokud 
to takto funguje stále, vynikající. A o potřebnosti myslím není pochyb, určitě teletextové stránky 
celá řada výsledkůchtivých navštěvuje.  

(18) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Vesměs dobře. V průběhu soutěže nedošlo ze strany rozhodčích k žádným vážnějším problémům. 
Ovšem tolerance některých z nich k hlasitým projevům hráčů na drahách mi nepřestane vadit nikdy. 
Občas jsem si připadal jako na tureckém trhu a opakovaně se domáhat u rozhodčího o sjednání 
nápravy mi přijde jako špatně.  

(19) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
V připravenosti, vybavenosti a hracím materiálu kuželen převažuje dobrá až výborná úroveň.  
Padavost na jednotlivých kuželnách je toho měřítkem. A co se týká sociálního vybavení  
či zajištění občerstvení, nemám výhrad.   

(20) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Nevidím pro to žádný důvod, spíše několik proti, takže ne. 

(21) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Nic. 

 
TJ Sokol Michálkovice 
(22) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
K průběhu soutěžního ročníku nemáme připomínky 
(23) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Zpravodaj soutěže hodnotíme velmi dobře, rovněž web ČKA 
(24) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Někdy je rychlejší nežli zpravodaj, což je pochopitelné vzhledem k údajům které poskytuje. 
(25) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Rozhodčí hodnotíme dobře. 
(26) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Všechny kuželny hodnotíme vcelku dobře i přesto, že proti naší kuželně bude dost připomínek. 
Ujišťuji, ale všechny, že se nás tak brzy nezbaví. 
(27) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Nesouhlasíme. 
(28) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Myslím, že při losování soutěží by neměly vznikat takové prodlevy jako letos. Celkem nás otrávilo, že se  
hrálo i v sobotu před Velikonocemi v našem případě v Zábřehu až večer. 
 
Hanácký kuželkářský klub Olomouc „B“ 
(29) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Kvalita soutěže se neustále zvyšuje díky materiálu a kuželnám. 
(30) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Zpravodaj – chodí včas (až na malé pochopitelné výjimky).  
(31) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Vynikající. 
(32) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
V podstatě výborně. 
(33) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Většina kuželen vyhovující stav, vybavení dobré, hrací materiál v rámci finančních možností. Sociální zázemí 
některých kuželen neodpovídá současným standardům (např. Šumperk, Zábřeh, Česká Třebová – teplo a teplá 
voda) 
(34) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Přijde nám to trochu zbytečné a absurdní, ale „Proti gustu žádný dišputát“. Pokud budou zkontrolované, 
ocejchované, tak proč ne. Potom by se ale mělo dořešit i to, co se bude dít v případě poškození koulí. Teď máme 
na mysli třeba naši kuželnu, která je bohužel stavěná na hrací materiál v roce 1977 a ne na současné plastové 
koule, takže nemůžeme zaručit poškození kopulí i přes veškerou snahu a úpravy (sami máme letos nové koule již 
dost poničené). 
(35) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Lepší uspořádání družstev 
Vynechání pauz, jelikož hráči nižších soutěží nejsou v reprezentaci. 
 
KK Zábřeh „B“ 
(36) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
S průběhem soutěže jsme celkem spokojeni. 
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(37) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Se zpravodajem jsme spokojeni, Kuželkářské listy plní svoji úlohu. K webu ČKA nemáme připomínek. 
 
(38) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Výsledkový servis na teletextu je pro nás většinou prvním zdrojem výsledků, pokud nebudou výsledky soutěží 
prezentovány průběžně jinou formou (např. na internetu), určitě jej považujeme za přínosný. Výsledky na teletextu 
sledují i lidé, kteří kuželky nehrají. 
 
(39) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
V průběhu soutěžního ročníku jsme se nesetkali s většími problémy s rozhodčími.  
 
(40) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Kuželny a hrací materiál se postupně zlepšují, některé kuželny jsou však málo padavé i přes dobrou hru (viz 
Bohumín).  
 
(41) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Nesouhlasíme. Myslíme si, že by to nepřispělo plynulosti hry a spíše by vznikaly problémy, kdy v zápalu boje si 
náhodou hráč vezme něčí „osobní“ kouli. Koule jsou brány jako součást vybavení kuželny, které kontroluje 
rozhodčí před zápasem a nedovedeme si představit, že bude docházet ke kontrolám ještě při nástupu každého 
hráče se svým vybavením. Spíše by bylo dobré více dohlédnout na čistotu drah a tím i koulí (nečistoty, mastnota). 
 
(42) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Méně přestávek v soutěžích (viz letošní poslední kolo). 
 
 
TJ SOKOL   KARE Luhačovice  „B“ 
(43) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

Nevím co bych uvedl, věřím, že nedošlo k žádnému narušení regulérnosti. 
 
(44) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

Ke kvalitě zpravodaje nemáme žádné připomínky a hodnotíme ho jako přehledný a kvalitně zpracovaný. 
Kuželkářské listy jsou krokem kupředu a všem co se na nich podílí patří dík. K webu se  nebudu vyjadřovat,  
nejsem zase tak častý návštěvník.  

 
(45) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

Určitě to není zbytečná věc a jsou to informace pro návštěvníky teletextových stránek i mimo řady 
kuželkářů, nevím jak je to finančně náročné, ale rozhodně bych v tom pokračoval.   

 
(46) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 

Tato otázka je zbytečná, nechci se dotknout těch kvalitních, ale po zkušenostech z minulých anket nebudu 
jmenovat ani dobré, ani špatné, prostě jsou jací jsou. Vadí mi, že i v  takové soutěži jsou rozhodčí kteří vidí 
na hostujícím družstvu věci, které u domácích  přehlíží a jsou to rozhodčí, kteří dostávají hodně hlasů 
v různých anketách. Zřejmě od domácích vedoucích.  

 
(47) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 

Tak toto je problém který je určitě o finančních možnostech oddílů, ale jsou kuželny, kde je problém i 
s čistotou drah, koulí a křížů, no a to zase tak náročné na finance není. Pokud  hráči víc stojí jak hrají, nebo 
se dohadují jaká figura má stát v dorážce, kolik vlastně je průběžný součet, tak je to špatné, na některých 
kuželnách  toto  trvá už několik let a nic se s tím neděje, ba co víc je to horší. Spoléhat na to, že když  budu 
mít nepadavou kuželnu, tak to ostatním znechutím a budu doma bodovat je špatné. Bohužel i takový  názor 
jsem slyšel.  

 
(48) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 

Toto je věcí názoru.Osobně si myslím, že to není dobrý nápad  
 
(49) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Předně rozumnou termínovou listinu, letos to postrádalo logiku, celý leden volno a v závěru dva týdny volno 
a pak poslední kolo, tak se mohlo začít o týden dříve a MČR odehrát po skončení soutěží, nevím co to mělo 
za smysl.  
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SK CAMO Slavičín 
(50) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

Odpolední, vlastně až podvečerní začátek utkání je dost nevyhovující, jinak vše ostatní v normě. 
(51) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

Velmi kladně a touto cestou děkuji hochům, kteří nám připravují tento servis v době, kdy většina z nás užívá 
zbytek víkendu. Ještě jednou díky za trpělivost a čas, který tomu věnujete. 

(52) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Teletext ANO 

(53) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Jsou horší a lepší, ale na výsledek zápasu to neovlivnilo. 

(54) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Kuželny jsou rok od roku lepší a padavější – alespoň drtivá většina. 

(55) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Nevím co by to mělo za význam  - NESOUHLASÍME 

(56) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Aby začátky utkání byly nejpozději ve 14°°hod 

Název družstva: Hagemann Opava ,,B 

(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Špatné rozlosování: dlouhé pauzy mezi zápasy,hrací časy mužstev v posledním kole 

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
           Spokojen 
(3) – Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
           Spokojen 
(4) – Jak hodnotíte rozhod čí ? 

Hodila by se vyšší úroveň,některých rozhodčích. 
(5) – Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 

Nekvalitní,nevhodná kuželna  Michálkovic v Bohumíně pro 3.ligu 
(6) – Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 

Nesouhlasím 
(7) – Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Stejný hráčský materiál na všech kuželnách(kolky) 
 


