Zpráva o činnosti oddílu kuželek
SK Žižkov Praha za rok 2015
Členská základna:
V roce 2015 došlo ke změně ve vedení oddílu kuželek. Byl zvolen nový výbor ve složení
Michal Truksa – předseda oddílu
Kateřina Katzová – hospodář oddílu
Petr Hrubý – organizační pracovník
Členy výboru jsou dále kapitáni jednotlivých družstev, kteří nejsou zastoupeni ve
výboru. Tj.
Vedoucí družstva A – Petr Veverka
Vedoucí družstva B – Martin Lukáš, člen VV SK Žižkov
Vedoucí družstva C – Pavel Váňa
Odpovědnost za věci související s údržbou a opravou kuželny – Martin Beran
V současnosti (k 31.12.2015) má oddíl kuželek 44 členů z toho 5 dorostenců a 13 hráčů
důchodového věku. Dále má oddíl 4 hostující hráče. Jeden člen oddílu hraje
v zahraničí.
Zajištění činnosti:
Oddíl má celkem 5 družstev. Dvě družstva hrají ligové soutěže v rámci ČKA. Další tři
družstva hrají Pražskou soutěž, pořádanou PKS
Chod oddílu zajišťuje VV oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev
Situace v soutěžích:
Družstvo žen: hraje 2. Kuželkářskou ligu a po podzimní části hrací sezóny 2015-2016
je na 3.místě (z 11 družstev). Předchozí sezónu ukončily hráčky ve stejné soutěži na 7.
místě. Má 7 hráček z toho dvě hostující.
Družstvo mužů A: hraje 3. Kuželkářskou ligu. Hráčský kádr doznal změn po smutném
odchodu jednoho spoluhráče. Tým se pohybuje po podzimní části hrací sezóny 20152016 na 8. místě (z 12 družstev). Předchozí sezónu ukončilo družstvo ve stejné soutěži
na 6. místě. Má 7 hráčů, z toho dva na hostování.
Družstvo mužů B: hraje v první skupině Mistrovství Prahy (MPI). Má stabilizovaný kádr
a v současnosti se pohybuje ve středu tabulky.
Družstvo mužů C: hraje MPII, kde se drží střídavě na prvním nebo druhém místě.
Bohužel má nedostatek hráčů a proto dochází k výpomoci od družstva D.

Družstvo mužů D: hraje MP IV a má dosti nabytý kádr hráčů. V současnosti má na
soupisce 10 aktivních hráčů. Pohybuje se na předních místech tabulky a bojuje o
postup do MP III. Hráčsky vypomáhá družstvům B a C.
Jeden z našich hráčů, Petr Hrubý, hraje v 1. Bundeslize v Rakousku.
Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 5 hráčů a hráček v dorostenecké
kategorii. Mezi nejnadanější patří Veronika Zetková, která v loňském ročníku Mladé
Prahy (oblastní soutěž mládeže) obsadila 4. místo.

Turnaje:
Oddíl kuželek pořádal dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo 100 hráčů
ve dvou kategoriích a v letních měsících nový turnaj Žižkovská dvoustovka. Turnaje se
zúčastnilo 47 dvojic. Oba turnaje lze hodnotit velice úspěšně.
Oddíl pořádal opět i netradiční turnaj 9+10, kdy se hráči střídají v náhozech na kuželně
a bowlingu.
Kuželna:
V roce 2015 došlo k výměně kuželek, které byly již velmi opotřebované díky velkému
vytížení kuželny. Dále byly vyměněny boční gumy, a tím se dosáhlo i lepší padavosti –
vyšším náhozům.
Výsledky družstev:
Mistrovství Prahy jednotlivců:
Ženy – nejlepší hráčkou Žižkova byla Irini Sedláčková na 6. místě
Muži – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 5. místě
Seniorky – bez účasti
Senioři – bez účasti
MP družstev:
MPI – družstvo B skončilo na 16. místě a nejlepším hráčem byl Míla Všetečka
s průměrem 418,4 shozených kuželek
MPII – družstvo C skončilo na 12. místě a nejlepším hráčem byl Pavel Váňa
s průměrem 410,3 shozených kuželek
MPIV – družstvo D skončilo na 6. místě a nejlepším hráčem byl Bohouš Strnad
s průměrem 389,2 shozených kuželek
Liga:
2. Kuželkářská liga žen – družstvo skončilo na 7. místě a nejlepší hráčkou byla Lenka
Boštická s průměrem 536,5 shozených kuželek
3. Kuželkářská liga mužů – družstvo skončilo na 6. místě a nejlepším hráčem byl Josef
Dvořák s průměrem 547,2 shozených kuželek

