Zpráva o činnosti oddílu kuželek
SK Žižkov Praha za rok 2017
Členská základna:
V současnosti (k 31.12.2017) má oddíl kuželek 46 členů z toho 2 žáky a 11 hráčů
důchodového věku. Dále má oddíl 6 hostujících hráčů. Dva členové oddílu hrají
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. Žáci hrají celoroční soutěž Mladá
Praha.
Chod oddílu zajišťuje VV oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev
Situace v soutěžích:
Družstvo žen: hraje 1. kuželkářskou ligu a po podzimní části hrací sezóny 2017-2018
uzavírá tabulku ligy. V loňské ligové soutěži zvítězily ve 2. lize a postoupily do 1. ligy.
Má 7 hráček z toho tři hostující.
Družstvo mužů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Tým se pohybuje po podzimní části hrací
sezóny 2017-2018 na 7.místě (z 12 družstev). Předchozí sezónu ukončilo družstvo na
druhém místě. V současnosti má 8 hráčů, z toho tři na hostování.
Družstvo mužů B: hraje v první skupině Mistrovství Prahy (MPI). Má stabilizovaný kádr
a v současnosti se pohybuje ve středu 14. členné tabulky.
Družstvo mužů C: po loňském úspěšném setrvání v MPI je na posledním místě
tabulky. Bohužel má potíže s hráčským kádrem a je doplňováno hráči družstva D.
Družstvo mužů D: hraje MP IV a má dosti nabytý kádr hráčů. Na konci roku mělo na
soupisce 11 hráčů. Na podzim ale vzhledem ke zraněním se sotva sešlo. Proto získalo
narychlo dva hráče, kteří v listopadu naskočili do soutěže. Jeden na jaře přestoupí do
družstva C. Na konci roku se družstvo pohybuje na předních místech a opět doufá
v postup. Hráčsky vypomáhá družstvům B a C.
Zahraničí : Pavel Holub hraje v Bayernlize a Petr Hrubý hraje v 1. Bundeslize.
Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 2 hráče v žákovské kategorii.

Turnaje:
Oddíl kuželek pořádal dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo 170 hráčů
ve dvou kategoriích a v letních měsících další turnaj Žižkovská dvoustovka, který byl
zařazen do kvalifikace na MČR. Turnaje se zúčastnilo 54 dvojic. Oba turnaje lze
hodnotit velice úspěšně.
Jako tradičně pořádal oddíl i finále turnaje Mladá Praha spojené se dnem otevřených
dveří, určené především pro mládež.
Kuželna:
V roce 2017 došlo k výměně kuželek, které byly již velmi opotřebované díky velkému
vytížení kuželny. Dále byla vyměněna náběhová prkna, proveden servis technologie a
vyměněny čipy na ovládání stavění kuželek dle nových pravidel ČKA. Podařilo se také
zlepšit výstupní signál pro kameru sledující hru a archivovat jednotlivé zápasy.
Výsledky jednotlivců na mistrovství Prahy:
Ženy – nejlepší hráčkou Žižkova byla Irini Sedláčková na 12. místě
Muži – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 11. místě
Seniorky – žádná nepostoupila do finále
Senioři – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 1. místě
Žákyně – Kateřina Majerová obsadila 2. místo
Žáci – Adam Vaněček skončil na 5. místě
MP družstev:
MPI – družstvo B skončilo na 9. místě a nejlepším hráčem byl Martin Lukáš s průměrem
422,1 shozených kuželek
MPI – družstvo C skončilo na 12. místě, a nejlepším hráčem byl Pavel Váňa
s průměrem 411 shozených kuželek
MPIV – družstvo D neprošlo semifinálovým soubojem s Radotínem a nejlepším hráčem
byla Lenka Špačková s průměrem 397,2 shozených kuželek
Liga:
2. kuželkářská liga žen – družstvo skončilo na 1. místě a nejlepší hráčkou byla Lenka
Boštická s průměrem 546,1 shozených kuželek
3. kuželkářská liga mužů – družstvo skončilo na 2. místě a nejlepším hráčem byl Josef
Kašpar s průměrem 556,2 shozených kuželek
Na kuželně došlo k další personální změně správce kuželny. Nově je jím po Aleši
Královi stal František Rusín, který má ve správcovství technické zařízení kuželny a
rezervační systém. Provádí i drobné opravy související s bezporuchovým provozem.

