Zpráva o činnosti oddílu kuželek
SK Žižkov Praha za rok 2018
Členská základna:
V současnosti (k 31.12.2018) má oddíl kuželek 44 členů z toho 4 v žákovské a
dorostenecké kategorii a 12 hráčů důchodového věku. Dále má oddíl 6 hostujících
hráčů. Jeden člen 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 a dorost hrají celoroční soutěž
Mladá Praha.
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 2018-2019
se pohybuje v popředí tabulky. V loňské ligové soutěži sestoupily z 1. ligy. Družstvo má
7 hráček z toho tři hostující.
Družstvo mužů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Tým se pohybuje po podzimní části hrací
sezóny 2018-2019 na 4.místě (z 12 družstev). Ročník dokončilo na celkově 5. místě.
V současnosti má 8 hráčů, z toho 2 na hostování.
Družstvo mužů B: hraje v první skupině Mistrovství Prahy (MPI). Ročník dokončilo na
6. místě. Do další sezóny je potřeba kádr doplnit.
Družstvo mužů C: po loňském sestupu z MPI se družstvu podařilo na poslední chvíli
zachránit v MPII. Bohužel přetrvávaly problémy s hráčským kádrem a bylo doplňováno
hráči družstva D. Stejně jako u družstva B je potřeba doplnit hráčský kádr.
Družstvo mužů D: po postupu do MP III se pohybovalo na konci tabulky a po
dramatickém závěru sezóny se zachránilo. Na konci sezóny mělo na soupisce 10
hráčů. Z toho ale hrálo pravidelně 7 hráčů.
Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 4 registrované hráče v žákovské
kategorii. Další dva jsou v tréninkovém režimu.
Na příští sezónu se uvažuje s účastí v Kuželkářské lize dorostu.
Zajištění hráčů: Na konci sezóny se do našeho oddílu hlásí dva hráči důchodového
věku a jeden hráč na hostování.

Turnaje:
Oddíl kuželek pořádal dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo rekordních
304 hráčů ve třech kategoriích a v letních měsících další turnaj Žižkovská dvoustovka s
účastí 82 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.
Výsledky jednotlivců na mistrovství Prahy:
Ženy – nejlepší hráčkou Žižkova byla Lucka Řehánková na 3. místě
Muži – nejlepším mužem Žižkova byl Jiří Zetek na 3. místě
Seniorky – vítězkou byla Anička Sailerová
Senioři – bez účasti
Žákyně – Kateřina Majerová obsadila 1. místo
Žáci – Adam Vaněček skončil na 2. místě
Dorostenci – Tomáš Herman obsadil 5. místo
MP družstev:
MPI – družstvo B skončilo na 6. místě a nejlepším hráčem byl Honza Neckář
s průměrem 427,3 shozených kuželek a obsadil celkové třetí místo
MPII – družstvo C skončilo na 11. místě, a nejlepším hráčem byla Hanka Křemenová
s průměrem 418,3 shozených kuželek
MPIII – družstvo D skončilo na 10. místě a nejlepším hráčem byl Martin Tožička
s průměrem 395,4 shozených kuželek
Liga:
2. kuželkářská liga žen – družstvo skončilo na 4. místě a nejlepší hráčkou byla Lenka
Boštická s průměrem 548,3 shozených kuželek
3. kuželkářská liga mužů – družstvo skončilo na 5. místě a nejlepším hráčem byl Josef
Kašpar s průměrem 567,3 shozených kuželek
Kuželna:
V roce 2018 došlo k nákupu nových koulí, výměně jednoho segmentu dráhy a byl
zakoupen nový počítač s OS W10. Dále byla provedena mezinárodní kolaudace WNBA.
V současnosti hraje na kuželně během pracovního týdne 12 družstev. V úterý je
vyhrazen pro tréninky Žižkova a Slavoje. Středa je vyhrazena pro trénink mládeže.
Soboty jsou vyhrazeny ligovým týmům. S tréninky mládeže je trochu problém s volnými
hodinami. Na konci roku 2018 jsme měli celkem 5 dorostenců a žáků. V současnosti je
jich ale 8.
Na pronájem od příští sezóny přicházejí dvě družstva oddílu Dopravní podnik a tím
pádem bude muset dojít ke změnám v nasazování družstev na jednotlivé dny.

