
 Hodnocení soutěžního ročníku 2007-2008 
 Hodnocení soutěžního ročníku 2007/08 nedodaly oddíly TJ Třebíč a TJ 

ČKD Blansko.Nevím, zda na vině je skleróza či problémy a serverech, ale to už bohužel k 
tomuto ročníku patřilo. 

 
 

 
 
 
 

Centropen DAČICE   

(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Poslední kolo po dvoutýdenní přestávce nebylo šťastné řešení 

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Hodnocení kladné, jediný větší problém  byl kolaps webu ČKA na konci sezony 

(3) – Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Ano, v sobotu odpoledne nejaktuálnější zprávy 

(4) – Jak hodnotíte rozhod čí ? 
           Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ? 
            Je dobré že se kvalita neustále zlepšuje i když někde hodně pozvolna 
(5) – Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
                      ne 
(6) – Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Začátky utkání  nejdříve v 10.00 hod., hrát zápasy v Blansku pouze na 4 drahách 
 

Hanácký kuželkářský klub Olomouc„A“ 

(7) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Kvalita soutěže se neustále zvyšuje. I přes rostoucí konkurenci se družstva vyrovnávají a je více překvapivých 
výsledků (viz např. umístění nováčka z ValMezu nebo na opačném konci Zábřeha). Výsledky se mnohdy dají 
srovnat s průměrem 1. ligy. Lepší se nejen materiál, ale i hráči. 

(8) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Zpravodaj – chodí včas (až na malé pochopitelné výjimky). Komentáře by mohly být obsáhlejší, ale to by měl být 
úkol družstev, ne vedoucího soutěže. Myslím, že v 1. lize se dříve velice osvědčily alespoň stručné komentáře 
klíčových okamžiků utkání a že všichni jsme si je ve zpravodaji rádi přečetli. 
Web ČKA – vysoká úroveň, pestrý, čtivý, zajímavý, přehledný ... SUPER. Snad jen ve fórech bychom přivítali 
moderování a příspěvky funkcionářů ČKA s účastníky. 

(9) – Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Jedna z nejlepších propagačních věcí, které jsou. Vysoká aktualizace a osloví i širokou veřejnost. 

(10) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
V podstatě pozitivně, ale vzhledem k tomu, že díky automatizaci jim ubylo hodně práce, mohli by důsledněji 
reagovat zejména na nesportovní chování při hře (hlasité projevy, diskuse apod.).. Ne že by to byl častý jev, ale 
občas se vyskytne případ. Některým domácím rozhodčím by neuškodil větší nadhled a neutrálnost, na druhou 
stranu některým hráčům by neuškodilo více sebekritiky a klidu. 

(11) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Jak už bylo uvedeno výše, kvalita kuželen i hracího nářadí je vysoká. Škoda jen, že i přes nedostatek financí není 
již všude alespoň nový typ kuželek a že některá družstva se bání namazání křížů. Kuželky baví trochu jinak, když 
se atakují 600, než 540. 
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(12) –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). 

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

KK Zábřeh  

(14) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Zbytečně velká přestávka v závěru soutěže. Jednotlivce doporučuji po sezóně. 
(15) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Kladně 
(16) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
S ohledem, že výsledky si rádi přečtou i lidé bez počítače dříve než dojde zpravodaj, tak ho bereme jako potřebný. 
(17) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Na malé výjimky, kladně. 
(18) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Také kladně. Troufám si tvrdit, že se každý snaží jak může. 
(19) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 

NE!!!! 
(20) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Začít jaro dříve, aby po ukončení sezóny byl dostatečný prostor pro repre. 
 

SKK Primátor Náchod „B" 

(21) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
jako nováčci jsme na vlastní kůži poznali, jak velký rozdíl je mezi 2 a 3 ligou…..  

(22) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
kladně 

(23) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
kladně, je potřebný 

(24) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
v pořádku 

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

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

nesouhlasím 
(27) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

odehrát plynule soutěž a pak hrát přebory jednotlivců 

Sokol Přemyslovice 

(28) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Soutěžní ročník 2007-2008 – jarní část – byl dle mého názoru zbytečně natažen. Vhodnější bylo odehrát  
soutěž družstev a potom hrát přebory jednotlivců. Jinak nemám připomínky. 

(29) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Vše na dobré úrovni.  

(30) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Není v současné době nutný, ale je vhodný pro získání průběžných výsledků. 

(31) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Převážně dobře. 
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(32) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Naprostá většina kuželen a jejich vybavení je na velmi dobré úrovni. 

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

Ne. 
(34) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Uvedeno v bodě 1. 
¨ 
Moravská Slavia Brno B 
 

/1/ uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008 
Dlouhá pauza mezi předposledním a posledním kolem. Některé zápasy se předehrávaly a pokud se 
Nepletu i zápas Rychnov-Zábřeh – i když máš ve zpravodaji datum 10.5. jsem přesvědčen, že jsem 
výsledek na Teletextu viděl již dřív – takže boj o záchranu pro Vyškov byl již před jejich posledním 
zápasem již o ničem.  Vím, že jde jen o sestup z 2. Ligy, ale přesto zápas Zábřehu a Vyškova mohl být 
ve stejný den, aby bylo o co hrát. Jinak myslím, že všechno bylo O.K. 
 
/2/ jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA 
Nemám negativní ohlasy, takže hodnocení kladné. 
 
/3/ jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, j e pot řebný 
Je super, protože tam jsou výsledky mnohem dříve, než vyjde zpravodaj, takže výborný. Jediný 
problém, který Vidím je ten, že nejde na našich stránkách listovat, a pokud chci vidět výsledky 
konkrétní soutěže, musím čekat, Až přejede 20 stránek – ale to asi změnit nejde. 
 
/4/ jak hodnotíte rozhod čí 
Neměli jsme žádný problém, možná bych mohl vyzvednout Majera Františka staršího, který bravurně 
zvládl Vypjatý konec zápasu Náchod B-MS B, který domácí prohráli o kuželku díky mému poslednímu 
hodu do plných. 
 
/5/ Jak hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál 
Nemáme připomínek. 
 
/6/ souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule 

Přiznám se, že půjde pouze o můj názor, protože jsem to nestačil s kolegy probrat, takže ten zní, že 
nesouhlasím. Připadne mi to divné, aby soupeř stál u podavače a čekal na svou kouli, navíc to bude 
evokovat pocit, že ta jeho je  Nějaká jiná, třeba lepší, třeba také nesplňuje podmínky pravidel apod. 
 
/7/ co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník 
Myslím, že to funguje dobře, nic mě nenapadá. 

TJ START RYCHNOV 

(35) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Herní průběh probíhal dobře, pouze máme výhrady ke zbytečným dlouhým pauzám v závěru soutěže 

(36) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Výborně, nemá chybu 

(37) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Teletex nesledujeme 

(38) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Rozhodčí hodnotíme kladně, až na posuzování bosích hodů, které by se nemělo posuzovat vůbec 

(39) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Odpovídá úrovni II. ligy, v některých případech i více 

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

Kdo na to má, ať si je koupí, když mu to dovolí pravidla 
(41) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Skupina B nám vyhovuje i vzhledem k cestovním nákladům 
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TJ Jiskra Rýmařov 

(42) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
dobré 

(43) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
           dobrý 
(44) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

Dobrý, ano 
(45) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
          dobře 
(46) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
           dobré 
(47) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 

           ne 
(48) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

/// 

TJ Valašské Meziříčí                                      

(49) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
          žádné 
(50) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
          Dobře 
(51) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

Dobře a je potřebný. 
(52) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 

Neobjektivní rozhodčí v Rýmařově- nesnáší hlasité povzbuzování hráčů. 
(53) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 

Nepadavá kuželna v Zábřehu, nevhodný začátek utkání ? 
(54) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 

           Ne 
(55) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Odehrát všechna utkání mužů dopoledne. 
 

KK ROSTEX Vyškov 

(56) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Naše zápasy proběhly bez problémů. Rozhodčí měli minimum práce. 
(57) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Maximální spokojenost. Škoda, že technika vždy nefunguje vždy na 100%. 
(58) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Pro ty co neužívají počítače to asi smysl má.  
(59) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
U nás bez problémů.  
(60) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Rok od roku lepší. V soutěži nebyla žádná špatná kuželna. Jen polovina špičkových a polovina velmi dobrých. 
(61) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 

Ano. Nevadilo by to.  
(62) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Asi nic. Vše fungovalo velmi dobře (až na ten náš sešup do III.ligy) 
 
 


