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Hodnocení soutěžního ročníku 2010/11. 
 

 
Tak jako již tradičně se k vám dostává poslední zpravodaj soutěžního ročníku 

2010/11. 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.  

 
 

 

Hodnocení letošního ročníku soutěže jak je zaslala jednotlivá družstva. 
 

Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2010-2011. 
 
Slavia Praha 
Soutěžní ročník proběhl naprosto bez problému. 
 
TJ ČKD Blansko 
Soutěž proběhla v pořádku. 
 
KK Šumperk 
Pro nás špatně, proti loňsku jsme skončily na opačném pólu a to především díky nestálé sestavě družstva. 
 
KK Konstruktiva Praha 
Nevím, zda to patří do této kolonky, nicméně na počátku sezóny došlo ke změně v nastupování hráčů na začátku a konci 
utkání. Nemyslím si, že to byla změna k lepšímu, i po konci sezóny nástupy působí spíše chaoticky a nikoli jako 
uspořádané zahájení a ukončení utkání. 
 
SKK Ji čín 
Zlepšení úrovně všech družstev. 
 
KK Záb řeh A 
Několik let atakujeme, aby se v Blansku nehrálo na všech 6 ti drahách. Ze zápasu není vůbec nic, protože se nestíhá radit, 
fandit, sledovat spoluhráčky… Dalo by se hrát jen na čtyřech drahách, protože vytíženost kuželny není. 
 
KK Záb řeh B 
Vyhovující hraní na drahách 1-4, než na drahách 1-6. Zápas je přehlednější. 
 
Spartak Přerov 
Soutěžní ročník 2010-2011 proběhl bez problému a nemáme žádné připomínky. 
 
KC Zlín 
Soutěžní roční proběhl z našeho pohledu bez problémů.  
 
SKK Primátor Náchod 
Celý soutěžní ročník proběhl bez problému. 
 
Sokol Chýnov 
Pro nás 1.rok v nejvyšší soutěži hodnotíme kladně, průběh zápasů plynulý, bez zdržování, zpožďování, stav kuželen i 
zázemí OK, soupeřky korektní))))) 
 
TJ Valašské Meziříčí 
 
Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy. web ČKA a kuželkářské fórum? 
 
Slavia Praha 
Zpravodaj vynikající, pracovní verze k dispozici už ve večerních hodinách, KuLi obsahově zajímavý, web slouží jako 
dobrý rozcestník pro nejrůznější vyhledávání (přehled ligových výsledků, odkazy na kuželkářské oddíly, turnaje, archiv) 

 
Česká kuželkářská 

asociace 

č.26/10-11 
1KLZ 

16. května 2011 
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TJ ČKD Blansko 
Kuželkářské listy vyhovují. Kuželkářského fóra se účastníme zřídka, web ČKA navštěvujeme občas. 
 
KK Šumperk 
Dobře 
 
KK Konstruktiva Praha 
Při porovnávání zpravodajů ženské a mužské ligy, bych si myslela, že mužský zpravodaj píše někdo jiný než ten ženský. 
Natolik mi přijdou obsahově rozdílné. Kuželkářské listy kvalitní, web je přehledný. 
 
SKK Ji čín 
Zpravodaj soutěže – vždy rychlý přehled včetně včasných výsledků, Kuželkářské listy – super, web ČKA – v pořádku, 
kuželkářské fórum – nesledujeme. 
 
KK Záb řeh A 
Dobrý 
 
KK Záb řeh B 
Dostačující informace. 
 
Spartak Přerov 
Na velmi dobré úrovni. Vše je přehledné, rychle dostupné, aktuální. Dobré a rychlé zpracování výsledků.  
 
KC Zlín 
Zpravodaj: přehledný, údaje dostačující, bez námitek. Web: kvalitní, propracovaný, přehledný, jen tak dál.  
 
SKK Primátor Náchod 
Kladně hodnotím rychlost  a kvalitu zpracování výsledků naší soutěže. Na webu ČKA oceňujeme aktualizace. 
 
Sokol Chýnov 
Zpravodaj hodnotíme velmi kladně, výsledky byly vždy v nejkratším možném čase na webových stránkách/pokud jsme 
tedy včas odeslaly zápis))))))))))))/Kuželkářské listy se líbí, zajímavé čtení, web ČKA OK, fórum si myslíme, pokud bylo 
součástí webu ČKA, bylo zajímavější. 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Nebyl větší problém 
 
Jak hodnotíte rozhodčí? 
 
Slavia Praha 
Tradičně vyniká Ing. Libor Novák vynikajícím řízením utkání, nadstandardním představováním hráčů, mimořádnou 
autoritou. 
 
TJ ČKD Blansko 
Bez problémů.  
 
KK Šumperk 
Dobře bez závad. 
 
KK Konstruktiva Praha 
Až na dvě utkání, která jsme sehrály ve Valašském Meziříčí a Chýnově, resp. Táboře bych rozhodčí hodnotila velice 
kladně a profesionálně. V druhém případě jsme výhrady poznamenaly přímo do zápisu a k utkání ve Valašském Meziříčí 
bych měla poznámku tipu, že rozhodčí by měl začít požívat alkohol až po ukončení všech zápasů co píská ten den a nebo 
pít „s mírou“, aby to neovlivňovalo jeho vystupování. 
 
SKK Ji čín 
Vše v pořádku – pouze máme výhrady k panu rozhodčímu Zajíčkovi – Valašské Meziříčí !!! 
 
KK Záb řeh A 
Letos vše v pořádku. 
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KK Záb řeh B 
Žádné problémy s rozhodčími nebyly, až na Valašské Meziříčí. 
 
Spartak Přerov 
Rozhodčí byli na dobré úrovni, odvedli standardní výkony. 
 
KC Zlín 
Bez problémů: Kvalitně a korektně vedené zápasy. 
 
SKK Primátor Náchod 
Vedení zápasů u všech rozhodčích proběhlo v pořádku. 
 
Sokol Chýnov 
Bez připomínek 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Pan Kupa nemá objektivní komentáře !   Jinak dobře.. 
 
 
Jak hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál? 
 
Slavia Praha 
V pořádku. 
 

TJ ČKD Blansko 
Kvalita kuželen je v této soutěži srovnatelná. Nemáme výhrady vůči žádné kuželně. 
 
KK Šumperk 
Dobře už i kuželna v Jičíně je na úrovni. 
 
KK Konstruktiva Praha 
Po rekonstrukci kuželny v Jičíně bychom všechny kuželny hodnotily jako velice kvalitní a připravené, včetně hracího 
materiálu. 
 
SKK Ji čín 
Nemáme problémy s žádnou kuželnou. 
 
KK Záb řeh A 
Na dnešní finanční poměry bylo na kuželnách zajištěno vše jak má být. 
 
KK Záb řeh B 
Vše bylo vyhovující až na občasné motání topů. 
 
Spartak Přerov 
Všechny kuželny byly dobře připraveny, včetně hracího materiálu. Zázemí kuželen bez připomínek. 
 
KC Zlín 
Na velmi dobré úrovni, zodpovědný přístup k přípravě, spokojenost. 
 
SKK Primátor Náchod 
S připraveností kuželen nebyl problém. 
 
Sokol Chýnov 
Všechny kuželny bez připomínek. 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Dobře. 
 
Jakým způsobem plní Váš oddíl podmínku dorostu a jak ji plánuje plnit do budoucna? 
 
Slavia Praha 
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Dorostenci sehráli své starty v pražských soutěžích a divizi Praha a Středočeský kraj, pravděpodobně tímto způsobem 
budeme plnit podmínku dorostu i nadále. 
 
TJ ČKD Blansko 
Nemáme s novým systémem problémy. Je to sice náročnější na organizaci a rozhodčí, ale je to pouze 2x za rok. Příprava od 
vedoucích této soutěže byla výborná. 
 
KK Šumperk 
Plníme a jsme přihlášeni na kvalifikaci do 1.KLD 
 
KK Konstruktiva Praha 
Oddíl plní podmínku dorostu formou externího dorosteneckého družstva, mimopražského. 
 
 
SKK Ji čín 
Máme 2-3 družstva dorostu a cca 15-20 dětí v Poháru mladých nadějí. Budoucnost – nábory dětí na školách.  
 
KK Záb řeh A 
Náš oddíl má jedno družstvo v dorost.lize a 6 lidí v PMN. 
Zaznamenali jsme RAPIDNÍ nezájem dětí o kuželky jako takové. Každý rok děláme nábor ze tří ZŠ, ale zůstane nám tak 1-
2 děti… Nezájem o sport. Chtělo by to u dětí nějak zatraktivnit.. Protože za pár let bude nedostatek dětí. 
 
KK Záb řeh B 
Máme dorosteneckou ligu + pohár mladých nadějí. 
 
Spartak Přerov 
Náš oddíl podmínku dorostu plní a snaží se plnit dál. Oddíl pravidelně pořádá nábory. Pro mladé naděje (dorost a žáci) 
máme trenéra.  
 
KC Zlín 
Dorostenecké družstvo bude fungovat i nadále, pracujeme i s mladými nadějemi. 
 
SKK Primátor Náchod 
Máme svá družstva dorostu v několika soutěžích, které budeme mít i nadále. 
 
Sokol Chýnov 
Máme u nás 2 dorostence, kteří hrají soutěž 1.rokem a 1 dorostenku, naše družstvo startuje v Okresním přeboru dorostu 
Tábor a plánujeme tak i do budoucna. 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Oddíl nemá problémy sestavit několik dorosteneckých družstev 

Jak hodnotíte letošní systém dorosteneckých soutěží a jak se Vám líbí navržený systém pro 
následující ročníky? 
Slavia Praha 
Nemůžeme se vyjádřit. 
 
TJ ČKD Blansko 
Nemáme s novým systémem problémy. Je to sice náročnější na organizaci a rozhodčí, ale je to pouze 2x za rok. Příprava od 
vedoucích této soutěže byla výborná. 
 
KK Šumperk 
Nehodnotíme, hráli jsme SM divizi. Nelíbí se nám, že se další soutěžní ročník má hrát i na dvoudráhách 
 
KK Konstruktiva Praha 
xxxxx 
 
SKK Ji čín 
Letošní systém v pořádku – měl řád a smysl, jinak nesleduji.  
 
KK Záb řeh A 
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Preferujeme jednotnou disciplínu a to 100 hs a  nebo 120hs, ale aby je hrály celý rok !!! A ne, že přes rok 100hs a potom  o 
mistra republiky 120hs. U těch 13-14 letých je to dost velký skok. !! A pak mají mít zájem ?? 
 
KK Záb řeh B 
Dorostenecká liga by vyhovovala více turnajovým způsobem. 
 
Spartak Přerov 
Letošní systém byl velmi dobrý, včetně finále a kvalifikačních turnajů. Systém navržený pro následující ročníky je 
zajímavý a snad bude mít dobrý ohlas. 
 
KC Zlín 
Letošní systém hodnotíme jako nešťastný, jsme spíše pro variantu turnajového systému. 
 
SKK Primátor Náchod 
xxxxxx 
 
Sokol Chýnov 
Jelikož se nejvyšších soutěží dorostu neúčastníme,nehodnotíme. 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Velmi záporně . Je smutné že se míchají hrušky a jablka dohromady a potom vznikne něco co  je nedobré. 
Je to vizitka VV. 
 

Využívají Vaši hráči ke hře vlastní koule a považujete to za přínosné? 
Slavia Praha 
Nevyužíváme. 
 

TJ ČKD Blansko 
Nevyužívají, ani o tom zatím žádná hráčka neuvažuje. 
 
KK Šumperk 
Ne 
 
KK Konstruktiva Praha 
Z našeho družstva žen vlastní koule nemá žádná z hráček, nicméně z možnosti sledování tohoto trendu u družstev 
mužských to hodnotím jako přínosné, min. pro toho hráče, který si své koule na hraní připraví, jak jemu to vyhovuje. 
 
SKK Ji čín 
Nevyužíváme vlastní koule. Záleží na každém, zda-li je to pro něho přínosné či nikoli. Nedokážu posoudit, nemám své 
zkušenosti.  
 
KK Záb řeh A 
Nevyužívají, jezdit vlakem na zápasy a ještě nosit koule ?? Ale již jsme se s tím v letošním roce ve 2KLM setkali. 
 
KK Záb řeh B 
Nevyužívají, nepovažujeme za přínosné. 
 
Spartak Přerov 
Nevyužívají. Používání vlastních koulí je přínosné spíše pro hráče, který si vlastní koule na zápas či jakoukoliv jinou soutěž 
přiveze. A to z hlediska přípravy.  
 
KC Zlín 
Žádná hráčka nepoužívá vlastní koule, v nejvyšší soutěži to jako přínos nepovažujeme. 
 
SKK Primátor Náchod 
Ne 
 
Sokol Chýnov 
 My vlastní koule nevyužíváme.Určitě je ale dobře,pokud má hráč právo volby.Ano,považujeme za přínos. 
 
TJ Valašské Meziříčí 
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Ne,ale je to krok dopředu 
 
 
Další poznatky a připomínky? 

Slavia Praha 
Děkujeme Jardovi Kupovi za ligové zpravodaje, je to kus dobré práce a spousta obětovaného času.  
 
TJ ČKD Blansko 
Bez připomínek. 
 
KK Šumperk 
Nejsou 
 
KK Konstruktiva Praha 
Bez připomínek. 
 
SKK Ji čín 
Bez připomínek. 
 
KK Záb řeh A 
Aby 3.KLZ hrála 120hs. Jsou to čtyřčlená družstva, takže by se zápas na dvojdráze protáhnul jen o 1 hod. Pro děvčata by 
byl potom jednodušší start na republice a nebo  když by zaskakovaly do vyšší soutěže. 
 
KK Záb řeh B 
Bez připomínek. 
 
Spartak Přerov 
Bez připomínek. 
 
KC Zlín 
Bez připomínek 
 
SKK Primátor Náchod 
Navrhujeme zápasy v Blansku hrát pouze na čtyřech drahách z důvodu špatné informovanosti o průběhu utkání. 
 
Sokol Chýnov 
Nemáme. 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Nemá cenu dávat připomínky, protože si VV stejně  dělá co chce. 
 
 
 

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 
 


