
Zpráva o činnosti oddílu kuželek  
SK Žižkov Praha za rok 2019 

 
Členská základna: 
 
V současnosti (k 31.12.2019) má oddíl kuželek 48 členů z toho 7 žákovské kategorii, 
dva v dorostenecké. a 12 hráčů důchodového věku. Dále má oddíl 7 hostujících hráčů. 
Jeden člen oddílu hrají v zahraničí. 
 
Zajištění činnosti: 
Oddíl má celkem 5 družstev. Tři družstva hrají ligové soutěže v rámci ČKA. Další tři 
družstva hrají Pražskou soutěž, pořádanou PKS. Žáci hrají celoroční soutěž Mladá 
Praha. 
Chod oddílu zajišťuje Výbor oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev 
 
Situace v soutěžích: 
 
Družstvo žen: hraje 2. kuželkářskou ligu a po podzimní části sezóny se pohybuje na 
předních místech. Má 7 hráček z toho dvě hostující. 
 
Družstvo mužů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Tým se pohybuje po podzimní části ve 
středu tabulky. Předchozí sezónu ukončilo družstvo na pátém 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 v popředí tabulky 
 
Družstvo mužů C: hraje ve druhé skupině Mistrovství Prahy (MP2) a pohybuje 
v popředí tabulky. 
 
Družstvo mužů D:  hraje MP 3 a má dosti nabytý kádr hráčů. Stejně jako vloni se 
pohybuje na chvostu tabulky a stále bojuje o záchranu. 
 
Zahraničí : Petr Hrubý hraje v Rakouské Superlize 
 
Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 7 hráčů v žákovské kategorii a 
družstvo v dorostenecké lize. 
 
 
 
 



 
 
Turnaje: 
Oddíl kuželek pořádal dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo 350 hráčů 
ve dvou kategoriích byl zařazen do kvalifikace MČR dvojic a v letních měsících další 
turnaj Žižkovská dvoustovka. Turnaje se zúčastnilo 75 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 2019 došlo k výměně kuželek, šňůr a křížů. Pro kvalitnější sledování dění na 
kuželně byla pořízena oddílem nová kamera.  
 
Na kuželně došlo k 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. Společně s 
vedením oddílu.  
 
Dále VV SK navýšil od roku 2020 oddílové příspěvky na základě neexistujících 
ekonomických podkladů a bez souhlasu oddílu kuželek, i když ten předložil vyrovnaný 
rozpočet. 
 
 


