
Žáci velmi dobře. 
 

Uspořádáním M-ČR žáků byl pověřen Sokol Teplá.  Aktivní oddíl na Karlovarsku pořádal 
akci takového významu poprvé, ale všechny účastníky asi zaskočil. Přípravě věnoval značné 
množství času, na výsledku to ale bylo vidět. 

Z ohlasů a názorů účastníků vyplývá, že Mistrovství žákovské kategorie nebývá někdy 
věnována největší pozornost. Tady to ale bylo o  něčem jiném. Čisťounká kuželna svítila 
čerstvým vymalováním a byla vidět připravenost. Jednotně úborovaní starostliví domácí 
pořadatelé pod vedením ředitelky p. Jany Čížkové byli schopni a ochotni splnit téměř každé 
přání účastníků.   

Zájem (v Teplé obvyklý) o úspěšný průběh a řádné zajištění akce projevil i starosta města 
Teplá pan Miroslav Klepáček, který se spolu se zástupcem ČKA panem Petrem Dobešem podílel 
na slavnostní atmosféře Mistrovství.  

Výsledkem byla až nadstandardní péče pořadatelů. Mimo oficielních medailí ČKA předali 
pořadatelé poháry pro nejlepší hráče. Dále to byly plakety řadě hráčů za různá jiná kriteria 
výkonnostní i osobní, každý hráč dostal účastnický diplom.  Pro všechny žáky bylo zajištěno 
bezplatné občerstvení v podobě rozmanitého ovoce a různých druhů nápojů, sušenek a dokonce 
nezkonzumovatelného množství cukrovinek. 
Značnou péči věnovali pořadatelé slavnostnímu rázu. 
Vedle obvyklé reprodukované hudby (pochody a hymna) při nástupech, vyšperkovali pořadatelé 
průběh ještě fanfárami živých trubačů a to celý vzletný rámec ještě podtrhlo. 
 
Výsledková část. 
Soutěž probíhala na obvyklých saduritových drahách staršího typu (ne desky), které patří mezi 
poměrně lehké, kuželky ochotně připadávají.  
V soutěži žactva, to je vlastně začínajících hráčů, nelze čekat hráčskou vyzrálost a přehled. 
Dokonce i velký výkonnostní rozdíl mezi nejlepšími a závěrem start.pole  je celkem pochopitelný. 
I když se jedná o kategorii s rozpětím jen dvou let, každá zkušenost i každý start jsou zde na 
výsledcích znát. Odpovídá tomu i pořadí, kde mezi nejlepší třináctkou hráčů je jenom 5 hráčů 
mladšího ročníku. 
Celkovou výsledkovou úroveň lze považovat za výbornou. První polovina hráčů  dosáhla 
průměrného výsledku 446 kuželek, což je v dosavadní třináctileté historii M-ČR žáků nevídané. 
Mistr ČR2009 – Marek Frydrych navíc vytvořil výsledkem 465 nový rekord Mistrovství ČR. 
 
Průběh soutěže. 
Naprosto spolehlivý chod zařízení a celého průběhu byl jednou přerušen „vyšší mocí“ a to 
bouřkou. Došlo ke krátkému výpadku el.energie a  automaty si vyžádaly výměny pojistek. 
Přítomný personál oddílu to zvládl bez zaváhání a soutěž pokračovala pouze s nepatrnou 
přestávkou. Občasné zamotání kuželek řešil oddíl pomocí svých žáků, kteří běhali k automatům 
na pokyn rozhodčích jako o závod. 
Na kuželně bylo zajištěno ozvučení a tak veškerá představování hráčů i jejich výsledky byly 
presentovány i do přilehlých prostor restaurace i venkovních prostor v okolí kuželny. O všech 
činnostech tak byli informováni všichni přítomní i blízké okolí. 



 
Vyskytl se v průběhu vůbec nějaký nedostatek?  
Ano, ale nejde na vrub pořadatelů.  
Někteří trenéři či vedoucí si neuvědomují, kam své svěřence doprovázejí. Vůbec jim nedělá 
problém posadit se za hráče při Mistrovství ČR a vést ho v úplně nevhodném civilním oblečení – 
polobotky, džíny atd. Je to dost smutný pohled na takto oblečené „strýce“, kteří na svou roli 
nebyli vlastně připraveni. Existuje naprosto jednoduché řešení – rozhodčí je mají  jednoznačně 
vyhnat. Když se ale vezme v úvahu, že řada žáků byla až vyděšena situací i slavnostní 
atmosférou, byl by zákrok rozhodčích trestem pro hrajícího osamoceného žáka a nikoliv pro 
neodpovědné trenéry. Rozhodčí proto požadovali alespoň částečné přizpůsobení oděvu 
sportovnímu prostředí a nechali tento neomalený přestupek bez postihu. 
 
 V závěrečném hodnocení se účastníci shodli na tom, že letošní Mistrovství ČR žáků 
v Teplé byla mimořádně zdařilá akce a všichni na ní budou vzpomínat jen v dobrém. 
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