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Hodnocení soutěžního ročníku 2009/10 
 
Tak jako již tradičně se k vám dostává poslední zpravodaj soutěžního ročníku 

2009/10. Obsahuje podrobné hodnocení soutěže jak je jednotlivé oddíly zaslaly na 
formulářích.  
  
Děkuji touto cestou všem vedoucím družstev za včasné zasílání zápisů a za výbornou a 
bezproblémovou spolupráci.   
Přeji všem příjemné strávení  prázdnin a pro nás v pracovním procesu  i dovolených.  

 
Zatím mě chybí hodnocení z Brna A Zábřehu. Jakmile je obdržím, doplním do 

zpravodaje a rozešlu znovu. 
 

 
 
Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2009-2010. 
Sokol Luhačovice 
Hodně zajímavý průběh, ve finále překvapivé výsledky, které vrátily do hry Náchod a ten toho využil k zisku titulu.  
 
PSJ Jihlava 
xxxxxxxxxxx 
 
Sokol Husovice 
Z naší strany nic zajímavého.Stojí za zmínku výborně sladěná kapela fandů z Dačic nebo vtipně komponované hesla z Jihlavy. 
Nezbývá než si přát do nového ročníku více fanoušků a zdraví k lepším výkonům. 
 
SKK Primátor Náchod 
Letošní ročník byl velmi vyrovnaný a v porovnání s ročníky předchozími překvapil nadstandardní počet nečekaných výsledků, 
kdy častěji než jindy nebyl pro favorita problém prohrát, zejména na domácí kuželně. Přesto se kvalita nakonec prosadila a 
medailisté jsou již třetí sezonu stejní. 
Měli by jsme se ale všichni zamyslet, hrajeme-li kuželky pro radost, nebo z vypočítavosti. A uvědomit si, že přestože 
s rozhodnutím STK či vedoucího soutěže nesouhlasím, je nutné je respektovat a nesnažit se dané skutečnosti obcházet nějakými 
podvůdky. A v případě, že je porušení některých ustanovení a nařízení prokázáno, měl by následovat přísný postih. Pokud se 
viníkovi nic nestane nebo je uložen více méně symbolický a poněkud legrační trest, začnou se podobné případy množit. 
 
Slavoj Praha 
Soutěžní ročník proběhl dle našeho názoru bez větších problémů (vyjma duelu SKK Primátor Náchod-Jihlava). Zde by bylo 
dobré co nejvíce upřesnit oprávněné důvody k odložení utkání (počet neschopenek – pouze v případě karantény nebo 
hromadného virového onemocnění, epidemie, nehoda, kalamita atp.). V případě, že nastane taková situace a družstvo ji prokáže 
řádně před utkáním, mělo by mít nárok na odložení utkání bez jakýchkoli subjektivních názorů dalších osob, ať už byli dotčení 
hráči viděni kýmkoli a kdekoli. (Toto se úplně netýká výše uvedeného utkání, protože podle mých informací družstvo Jihlavy 
neschopenky před utkáním nikomu nepředložilo, ale nedovedu si představit, že budeme kontrolováni zda ležíme v posteli a 
užíváme předepsané léky. Na druhou stranu by toto mohlo být omezeno časově tak, aby se nestalo, že bude jednomu družstvu 
odloženo více jak jedno utkání v řadě a např.dvě nebo tři za sezonu. V případě opakovaných zdravotních problémů v jednom 
družstvu musí být toto připraveno hrát s náhradníky.)  
 
Spartak Vrchlabí 
Průběh celého ročníku 2009-2010 byl bezproblémový. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Průběh soutěžního ročníku proběhl dle očekávání. 
 
Jiskra Kovářská 
Myslíme si,  že začátky zápasů první ligy by měly být sjednoceny jak dle hracích dnů tak začátků.Všechna ostatní utkání by se 
měla přizpůsobit. Pokud bude např. začátek ve 14.00 hod., tak odjezd všech družstev na utkání a zpět je zvládnutelný během 
jednoho dne a výsledky mohou být rovněž kompletně uvedeny na webu do 19.00 hod. I. liga by si měla vzít příklad 
z uveřejňování výsledků např. u pohárových zápasů ČKA    
 
Centropen Dačice 
Průběh normální 
 

 
Česká kuželkářská 

asociace 

č.29/09-10 
1KLM 

13. května 2010 
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Spartak Přerov 
Zápasy se odehráli v řádném termínu a nedošlo k žádnému porušení pravidel kuželkářského sportu 
 
Moravská Slavia Brno 
 
KK Záb řeh 
 
Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy. web ČKA a kuželkářské fórum? 
 
Sokol Luhačovice 
Velmi dobrá úroveň, nemáme připomínek. 
 
PSJ Jihlava 
Zpravodaj soutěže je vynikající, s přehledem nejlepší ze všech soutěží. Kuželkářské listy a web výborné. Fórum vzhledem 
k některým dlouhým přispěvatelům je méně využívané. 
 
Sokol Husovice 
   Dobře, velká chyba (finance???) je zrušení teletextu. Web s aktuálními výsledky je slabou náhradou ale lepší než nic. Teletext 
dle mého názoru byl výborným tahem jak tento sport ukázat ostatním.Na web ČKA se obávám vstupují pouze kuželkáři a tak 
výsledek o lepší medializaci je opět v troubě (vlastně za to může krize…). 
 
SKK Primátor Náchod 
Zpravodaj 1.KLM – hodnotím výtečně. Myslím, že Jarda Kupa této „kratochvíli“ věnuje ohromné množství času bez nároku na 
cokoliv. Já mu za to uděluji aspoň symbolickou zlatou medaili. Občasné drobné překlepy a nepřesnosti lze myslím shovívavě 
přejít. My hráči na dráze také nejsme bezchybní a často se dopustíme horších blamáží. Takže Jardo díky a vydrž !! 
Kuželkářské listy – (Kuli) – skvělé, výtečné, perfektní. Přináší ucelený o kuželkách i zákulisí. Všem, kteří se na přípravě a 
vydávání podílejí patří naše ohromné poděkování.  
web ČKA - hodnotím výtečně. Vždy aktuální informace. 
Kuželkářské fórum - nehodnotím 
 
Slavoj Praha 
Zpravodaj velmi dobrý, KL dobré, web ČKA dobrý a kuželkářské fórum umístěné někde po mnoha odkazech je úplně hloupé. 
Nejlepší systém fóra je dle nás mít možnost reagovat ke článkům přímo pod nimi, tak jak tomu bylo prapůvodně a plus normální 
fórum umístěné na oficiálních stránkách. Zrušit fórum jen proto, že se nelíbí vedení svazu je hloupé a nesmyslné. Připomíná mi 
to zasedání vedení obce a JZD ve filmu „Matěji, proč tě holky nechtějí.“ Řešil se problém, že holky ze vsi se koupou nahé večer 
v rybníce. No a přišli na to, že tomu nejlépe zamezí, když vypustí rybník. 
 
Spartak Vrchlabí 
Vše na velmi dobré úrovni. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Ve zpravodaji 1. ligy mužů a webu se všichni vyznáme,ale příznivci tohoto sportu kteří navštěvují tyto stránky občesně,nemají 
moc přehled. 
 
Jiskra Kovářská 
Zpravodaj hodnotíme jako nevyvážený. Jednotlivé komentáře pan Kupy jsou neobjektivní. Pokud se zmiňuje o družstvech a 
uvádí hráče jmenovitě, měl by vyváženě zmiňovat hráče obou družstev a ne většinou pouze ty, které zná osobně. Nehledě na to, 
že vedoucí soutěže by měl vědět, která družstva ze soutěže sestupují a ne do závěrečného zpravodaje uvést nesprávně název 
sestupujícího družstva. Kuželkářské listy jsou vyvážené a poskytují zajímavé informace. Informace na webu by měly být 
aktuálnější a to především ve zveřejňování výsledků. Myslíme si, že by k tomu pomohlo sjednocení začátku zápasů. Kuželkářské 
forum přemístěním na jiný portál ztratilo zřejmě pro řadu přispěvovatelů atraktivitu.  
 
Centropen Dačice 
Zajišťují potřebné informace 
 
Spartak Přerov 
Vše hodnotíme kladně,vše využíváme dle potřeby jednotlivců i družstva. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
KK Záb řeh 
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Jak hodnotíte rozhodčí? 
Sokol Luhačovice 
Úroveň rozhodčích je velmi dobrá, nevstupují do dění v utkání pokud to není nutné, projevují větší cit pro průběh zápasu.  
 
PSJ Jihlava 
Až na výjimky (Novák, Keprtová) nelze rozhodčí označit jako výborné. Obecně lze rozhodčím vytknout vědomé přehlížení 
nesportovního chování – sprosté nadávky na drahách, komunikace hráčů s diváky (Radil, Bouchner, Bednařík). Dále vědomé 
nepískání evidentně bosých hodů (Horáčková). Myslím, že na tyto témata by se měla komise rozhodčích zaměřit. 
 
Sokol Husovice 
Nemáme výhrad až na verdikty ohledně tzv. „bosého hodu“. Ne vždy se dá určit 100%  rozhodčí se má nejprve ujistit než 
rozhodne.Věřím , že to bude jeden z bodů při kolení rozhodčích na další sezónu. 
 
SKK Primátor Náchod 
Výborní rozhodčí  (bez udání pořadí) 
PhDr. Jaromír Liška 
Mgr. František Majer 
ing. Libor Novák 
 
Špatní rozhodčí 

- Josef Dymáček – při vyhlašování výsledků jednotlivých čtveřic označuje hráče výrazem „kulič“, zamotává se do svých 
průpovídek, že ani divákům nemůže být jasné, kdo v jednotlivých duelech získal bod. A vůbec tak nějak podivně 
zmateně vedl utkání Spartak Vrchlabí – SKK Primátor Náchod. 

- Stanislav Vyskočil – ještě asi před třemi sezonami výborný rozhodčí se propadl do nejnižšího patra. Nemá cit pro 
vedení utkání, nesoustředí se, nevšimne si, že se už dlouho motají kuželky, musí ho na to upozorňovat hráči. A i pak 
trvá snad pět minut, než zastaví hru (a to většinou někomu do rozběhu). Přeříkává se, komolí jména, špatně vyhlásí 
nejlepší hráče, nebo jiné údaje.  
Vrcholem bylo řízení utkání SKK Primátor Náchod – Sokol Luhačovice, kdy dle mého názoru, značně opilému 
Theodoru Marančákovi odpustil asi 20 přešlapů zadní čáry a místo toho, aby ho poslal pryč z placu, s ním během hry 
vesele rozmlouval. Nepřejeme si, aby tento rozhodčí řídil utkání 1. KLM. Kvality tohoto sudího na tuto soutěž nestačí.   

 
Slavoj Praha 
V našich zápasech bez problémů. 
 
Spartak Vrchlabí 
S rozhodčími jsem spokojen. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
S rozhodčími jsme neměli nikde problémy.  
 
Jiskra Kovářská 
Nemáme v tomto ročníku negativní zkušenost z jakýmkoliv rozhodčím. 
 
Centropen Dačice 
xxxx 
 
Spartak Přerov 
Naše zápasy byly sehrány podle pravidel a rozhodčí nemuseli řešit žádné závažné přestupky.Hodnotíme je velmi dobře. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
KK Záb řeh 
 
Jak hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál? 
Sokol Luhačovice 
Některé kuželny jsou na utkání připraveny zodpovědně a je radost na nich hrát, hrací materiály jsou na odpovídající úrovni.    
 
PSJ Jihlava 
Kuželny v 1. lize jsou na velmi dobré úrovni. Výjimkou je jen nepadavá (ale připravená) kuželna v Chomutově. 
 
Sokol Husovice 
Pokud by se posuzovalo číslem od 1-10 tak dáme 8. 
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SKK Primátor Náchod 
Kuželny, jejich příprava a hrací materiál v 1. KLM jsou na velmi dobré úrovni. Nemám připomínky. Rovněž vybavení zázemí je 
vyhovující. Výjimkou je pouze šatna hostů v Husovicích. Malá vlhká místnost, plesnivé zdi a opadaná omítka, to není tak úplně 
důstojné. Snad se během přestávky podaří Husovicím rekonstrukci dokončit. (Chápu, že vše je otázkou financí). 
Letošní ročník vešel do historie tím, že se poprvé hrálo na všech kuželnách v 1. KLM do kuželek „nového tvaru“ TOP. 
 
Slavoj Praha 
Dochází k neustálému zlepšování a zkvalitňování. Na to jak se těžko shánějí prostředky je úroveň velmi dobrá. 
 
Spartak Vrchlabí 
Asi každá kuželna se snaží dle možností, aby byla co největší padavost kuželek, hrajeme to hlavně pro radost. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Všechny kuželny jsou v pořádku,dobře připraveny na naše ligové utkání.Dofáme že nejen ne naše.   
 
Jiskra Kovářská 
Nesetkali jsme se v tomto ročníku se žádnou kuželnou, ke které bychom měli připomínky. 
 
Centropen Dačice 
Na potřebné úrovni 
 
Spartak Přerov 
Z naší strany jsme se nesetkali s nepřipravenou kuželnou,vše bylo v pořádku. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
KK Záb řeh 
 
 
Další poznatky a připomínky? 

Sokol Luhačovice 
Omezit předehrávky, pokud jsou známy termíny mezinárodních akcí, přizpůsobit jim termínový kalendář.   
 
PSJ Jihlava 
Mohlo by se zavést podání ruky při zahajovacím i závěrečném nástupu se všemi soupeři. Například: na pokyn rozhodčího 
k pozdravení se, hostující vedoucí jako první (a po něm celé družstvo) přejde k domácím a s každým si podá ruku. Když 
nastupuje čtveřice (šest, osm, ... hráčů v případě hry na více drahách), podává si hráč ruku také se všemi, tak proč ne při 
nástupech. Bylo by to sportovnější. Hraje tým proti týmu, nikoliv jednotlivec proti jednotlivci. 

 
Sokol Husovice 
Tento ročník soutěže prokázal  jak dokáže být 1.liga vyrovnaná a  zajímavá.Možná na rozdíl od tendence našich sousedů 
zeštíhlovat by si 1.liga mužů zasloužila rozšířit na úkor nesmyslných soustředění, která se stejně nakonec nekonají. 

 
SKK Primátor Náchod 
Zpřísnit postihy, pokud se družstvo úmyslně nedostaví k utkání. (např. vyšší pokutu, odebrání většího počtu bodů (např. 10). 
V některé nemistrovské soutěži hrát 200 hs, konkrétně v Poháru ČKA. 
Ponechat současnou strukturu, systém a počty účastníků v KLM – ve všech skupinách. Myslím, že tak je to vyhovující.  
 
Slavoj Praha 
xxxxxxxx 
 
Spartak Vrchlabí 
Nemám. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
V této otázce jsme bez nějakých velkých připomínek 
 
Jiskra Kovářská 
Vzhledem k tomu, že hodnocení soutěžního ročníku je pro všechna družstva povinné, uvítali bychom rovněž vyjádření  
k jednotlivým věcným připomínkám a podnětům ze strany vedení ČKA popř. STK a to především k podnětům, které navrhují 
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změny či k podnětům kritickým. Většinou se maximálně dovíme, co který oddíl napsal, ale reakci na jednotlivé připomínky 
postrádáme.  
Konkrétně v našem případě jde např. o návrh jednotných začátků zápasů I.KLM na 13.00 hod. až 14.00 hod. Myslím že toto je 
čas začátku, kterému pokud je pevně stanoven před začátkem sezóny se mohou přizpůsobit rozpisy nižších soutěží i pronájmy 
kuželen (také hrajeme na komerční kuželně).  
Ještě jednu připomínku bychom měli k používání vlastních koulí. Před začátkem uplynulého ročníku jsme připravili pro STK 
dost podkladů pro používání vlastních koulí, který vycházel z německého modelu a přesto se do dnešního dne neobjevilo žádné 
konkrétní oficiální vyjádření ČKA k této problematice. 
 
Centropen Dačice 
xxxxxxxx 
 
Spartak Přerov 
Xxxxxxxxx 
 
Moravská Slavia Brno 
 
KK Záb řeh 
 
 

Zpracoval: Kupa Jaroslav, Dukovanská 834, 67401 Třebíč,  
 � ZAMĚSTNÁNÍ: 561103061 � MOBIL: 724677879 

 e-mail: jaroslav.kupa@kuzelky.cz  do zaměstnání  Jaroslav.Kupa@cez.cz 
 

Aktuální výsledky najdete na webových stránkách: http://www.kuzelky.cz  
 


