
Zpráva o činnosti oddílu kuželek  
SK Žižkov Praha za rok 2016 

 
Členská základna: 
 
V současnosti (k 31.12.2016) má oddíl kuželek 44 členů z toho 2 žáky a 13 hráčů 
důchodového věku. Dále má oddíl 6 hostujících hráčů. Dva členové oddílu hrají 
v zahraničí. 
 
Zajišt ění 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 sout ěžích:  
 
Družstvo žen: hraje 2. kuželkářskou ligu a po podzimní části hrací sezóny 2016-2017 
je na 1.místě (z 10 družstev). Předchozí sezónu ukončily hráčky ve stejné soutěži na 3. 
místě. Má 7 hráček z toho tři hostující. 
 
Družstvo muž ů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Hráčský kádr doznal změn po smutném 
odchodu jednoho spoluhráče. Tým se pohybuje po podzimní části hrací sezóny 2016-
2017 na 3.místě (z 12 družstev). Předchozí sezónu ukončilo družstvo ve stejné soutěži 
ve středu tabulky. V současnosti má 8 hráčů, z toho tři na hostování.  
 
Družstvo muž ů B: hraje v první skupině Mistrovství Prahy (MPI). Má stabilizovaný kádr 
a v současnosti se pohybuje ve středu 15 členné tabulky. 
 
Družstvo muž ů C: po loňském postupu do MPI se zatím pohybuje v dolní části tabulky. 
Bohužel má potíže s hráčským kádrem, kdy jeden hráč kvůli zdravotním problémům 
skončil. Proto bude družstvo doplňováno v jarní části hráči z družstva D. 
 
Družstvo muž ů D:  hraje MP IV a má dosti nabytý kádr hráčů. V současnosti má na 
soupisce 9 hráčů, z toho 7 aktivních. Podařilo se získat jednu hráčku. Zatím je na 
prvním místě se dvěma porážkami a bude bojovat o postup do MP III v jarním play off. 
Hráčsky vypomáhá lize žen a družstvům B a C. 
 
Zahrani čí : Pavel Holub hraje v Bayernlize a Petr Hrubý hraje v 1. Bundeslize. 
 
Mládež : v současné době má oddíl kuželek celkem 2 nové hráče v žákovské kategorii.  
 
 



 
 
Turnaje: 
Oddíl kuželek pořádal dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo 100 hráčů 
ve dvou kategoriích a v letních měsících další turnaj Žižkovská dvoustovka. Turnaje se 
zúčastnilo 47 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. 
Oddíl pořádal opět i netradiční turnaj 9+10, kdy se hráči střídají v náhozech na kuželně 
a bowlingu. 
 
Kuželna: 
V roce 2016 došlo k výměně šňůr u kuželek, které byly již velmi opotřebované díky 
velkému vytížení kuželny. Dále byly vyměněny a opraveny boční gumy, zvýšily se boky 
u automatů tak, aby se zabránilo přepadávání kuželek. 
 
Výsledky jednotlivc ů na mistrovství Prahy: 
Ženy – nejlepší hráčkou Žižkova byla Katka Katzová na 5. místě 
Muži – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 4. místě 
Seniorky – nejlepší hráčkou Žižkova byla Anička Sailerová na 6. místě 
Senioři – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 3. místě 
Mistrovství republiky se jako jediná zúčastnila Katka Katzová. 
 
MP družstev : 
MPI – družstvo B skončilo na 11. místě a nejlepším hráčem byl Honza Neckář 
s průměrem 417,5 shozených kuželek 
MPII – družstvo C skončilo na 1. místě, postoupilo do MPI a nejlepším hráčem byl Peter 
Brveník s průměrem 419,6 shozených kuželek 
MPIV – družstvo D skončilo na 3. nepostupovém místě a nejlepším hráčem byl Vláďa 
Škrabal s průměrem 398,5 shozených kuželek 
 
Liga: 
2. kuželkářská liga žen – družstvo skončilo na 3. místě a nejlepší hráčkou byla Blanka 
Mašková s průměrem 533,2 shozených kuželek 
3. kuželkářská liga mužů – družstvo skončilo na 8. místě a nejlepším hráčem byl Jiří 
Zetek s průměrem 551,6 shozených kuželek 
 
Na kuželně došlo k personální změně správce kuželny. Nově je jím Aleš Král, který má 
ve správcovství technické zařízení kuželny a rezervační systém. Provádí i drobné 
opravy související s bezporuchovým provozem. Společně s vedením oddílu.  
 
 


