
                                             

 
Kuželkový dvojboj (9+10) - 0. ro čník 
aneb turnaj v bowlingu a kuželkách pro každého a v každém v ěku 
 
Sportovní centrum SK Žižkov Praha, 29. 8. 2013 
 

Co je lepší - kuželky nebo bowling? Tuto otázku jste jistě již slyšeli stejně často, 
jako jaký je mezi těmito dvěma kuželkovými hrami rozdíl. Není asi mnoho míst 
v republice, kde máte možnost si to na jednom místě vyzkoušet.  
 
To si uvědomili v novém Sportovním centru SK Žižkov Praha a rozhodli se 
uspořádat nultý ročník turnaje jednotlivců, ve kterém si účastníci vyzkouší obě 
možnosti - 2 hry na bowlingové dráze a 2 x 30 hodů sdružených na dráze 
kuželkové.  
 
Myšlenka na tento formát turnaje se zrodila v hlavách lidí, kteří zkouší své 
úspěchy v obou těchto disciplínách – v kuželkách hrají některou ze soutěží ČKA 
či PKS, v bowlingu pak zkoušejí své štěstí v ABL (Amatérské bowlingové lize). 
 
Nultý ročník považují oba spolupořadatelé – Xbowling Praha-Žižkov 
a kuželkářský oddíl SK Žižkov Praha – za zkušební. Bude-li o tento formát hry 
zájem, může se stát i během sezóny pravidelným zpestřením pro hráče jedné, 
druhé či obou disciplín. Vítáni jsou ale samozřejmě i zájemci z řad amatérů, 
kteří mají možnost si vyzkoušet, která z her jim více vyhovuje. 
 
Doufáme, že případná řevnivost mezi oběma tábory příznivců jedné či druhé hry 
povede pouze ke zlepšeným výkonům na dráze a snaze dokázat, že i v té pro ně 
méně populární hře dokáží dosáhnout slušných výsledků. 
 
Určitě bude zajímavé sledovat, jak si kuželkáři poradí s většími, různě těžkými 
a „děravými“ bowlingovými koulemi a také s „přerušovanou“ hrou, na kterou 
nejsou ve svých disciplínách zvyklí.  
 
Stejně zajímavé bude určitě sledovat, jak si naopak bowlingáři poradí s malou 
koulí bez děr, s 60 hody bez přestávek, s faktem, že ne každý dobrý hod dá 
vždycky odpovídající výsledek a zejména s dorážkou, kde budou muset i tu 
poslední zbývající kuželku porazit. 
 
Ať už se rozhodnete, že si to vyzkoušíte na vlastním těle, či se jen přijdete 
podívat, určitě se nudit nebudete.  
 
        Pavel Váňa 


