
Okénko do zahraničí č. 13 - 16/17 

Druhý prosincový víkend byl většinou věnován utkáním Champions League. Diváci 

v Trutnově mohli vidět jedno z nejlepších světových mužstev a odnesli si zážitek z nových 

rekordů kuželny. V Rokycanech asi zažili trochu zklamání, když se jim do dalšího kola 

nepodařilo postoupit. A že se dobří hráči i hráčky najdou i v italských či francouzských 

družstvech se mohli přesvědčit diváci i hráči v Mariboru i Podbrezové. 

 

Champions League – ženy 
 

Nikdo by asi nebyl považován za dobrého znalce světových kuželek, kdyby po utkání 

v Uberachu tvrdil, že doma na Slovensku to nebudou mít hráčky ŽP Šport Podbrezová proti 

francouzskému klubu Boule d´Or Souls Sous Forest vůbec jednoduché a že prohrají. Ale 

jsou to kuželky a koule jsou kulaté, takže nikdy nevíš, na kterou stranu se otočí. Už po první 

směně hráček, ve které za domácí nastoupily zkušené Dagmar Dideková a Dana Klubertová, 

vedly Francouzsky 2,5:0,5 a Stephánie Rauscher si zapsala nejlepší výkon v utkání 606 

poražených kuželek. Jistý bod k postupu potom přidala dcera známých rodičů Dominika 

Kyselicová (550) = jablko nepadá daleko od stromu! Nejlepší hráčkou domácího družstva 

byla ještě téměř dorostenka Janka Poliaková s výkonem 580 bodů, která však prohrála horší 

dorážkou (173) právě s Rauscher. Konečný stav na ukazateli tedy byl 3,5:4,5 ve prospěch 

hostujícího družstva (3302:3279). 

 

V srbském Zrenjaninu KK Kristal hostil hráčky německého klubu KC Schrezheim, které si 

přivezly vítězství 7:1 z prvního utkání. Ani tady ještě po čtyřech hráčkách nebylo vůbec nic 

jasného, neboť Němky potřebovaly ještě alespoň jeden pomocný bod. Potom však začala 

úřadovat Nicola Knodel a nejlepším výkonem utkání 608 zajistila Němkám postup do dalšího 

kola. Z domácích hráček porazila nejvíce kuželek Hermina Lukac 603. Výsledek 6:2 a 

3352:3330 pro srbské družstvo potěšil mnohem více německé hráčky. 

 

Zápas mezi děvčaty ze slovinského klubu KK Celje a rakouským BSV Voith St. Pölten, za 

který hraje i naše Renáta Navrkalová, sice podle údaje ze stránek NBC skončil 6:2 ve 

prospěch slovinských hráček, ale podrobnosti nejsou zatím k dispozici. Někdo si totiž popletl 

zápisy a na stránky vložil starý zápis z minulého utkání. 

O odvetném utkání mezi rumunským CS Electro. Romg.Targu Mures a polským KS Alfa-

Vector Tarnowo Podgorne nejsou dosud k dispozici vůbec žádné údaje. 

 

Champions League – muži 
 

SKK Rokycany 3466 2:6 3500 BSV Voith St. Pölten 

Šreiber Štěpán / Endršt Jan 593 2:2 595 Vsetecka Markus 

Pytlík Michal 602 2:2 610 Bulka Matko 



Honsa Pavel 520 2:2 531 Tischler Alexander 

Neumann Daniel 573 3:1 556 Ebner Patrick 

Špelina Vojtěch 608 3,5:0,5 582 Buchinger Gernot/ Spreng M. 

Pytlík Roman 570 1:3 626 Huber Lukas 

Na první pohled by se mohlo zdát, že tento zápas byl jednoznačnou záležitostí rakouského 

družstva, ale pokud se podíváte blíže, tak zjistíte, že rokycanští zvítězili na pomocné body 

13,5:10,5 a rozdíl v dorážce byl pouze 2 kuželky! Takže nakonec o vítězství St. Pöltenu 

rozhodl duel posledních hráčů a zejména výborný výkon Lukase Hubera. Rakušané tak 

v dalším kole narazí na Podbrezovou.  

 

SKK Svijany Vrchlabí 3259 0:8 3632 Alabárdos Szegedi TE 

Maršík Pavel 517 1:3 600 Szel Tibor 

Vejvara Jiří 526 0:4 667 Ernjesi Robert 

Fiebinger Kamil 571 1:3 626 Kovačič Igor 

Žiško Vlado 537 0:4 583 Feher Béla / Karsai László 

Bartoníček Jiří 546 2:2 558 Marton Janos 

Beránek Ladislav 562 1,5:2,5 598 Kiss Norbert 

Zaplněné hlediště na nové kuželně v Trutnově si užívalo velice přátelskou atmosféru a 

hodně hlasitě, pod vedením kapitána maďarských fandů Józsefa Fodora, povzbuzovalo 

hráče obou družstev. Odměnou jim byly pěkné výkony zejména hostů z Maďarska a 

třešničkou na pomyslném dortu byly nové rekordy kuželny. Jak rekord v družstvech, tak 

zvláště rekord Roberta Ernjesiho (nejslabší dráha 164) asi zůstanou v Trutnově viset hodně 

dlouho! A pozorní kuželkáři v hledišti se mohli poučit, jak se dnes moderní kuželky hrají. 

 

Slovenské mužstvo ŽP Šport Podbrezová si do Schwabsbergu přivezlo z domácích drah 

vítězství 6:2 a poměr pomocných bodů 14,5:9,5. A právě pomocné body nakonec rozhodly o 

jejich postupu a to pouze o jeden jediný bodík! Utkání totiž skončilo v poměru 6:2 

(3674:3638) ve prospěch německého družstva KC Schwabsberg a na pomocné body 

14:10. Konečný stav tedy 8:8 a 24,5:23,5! Štěstí přeje připraveným! Nejlepší výkony 

předvedli Vilmos Zavarko 677 (435+242) a Philipp Vsetecka 641. 

 

SKC Victoria Bamberg po vítězství v Bělehradu ani doma nezaváhala a srbský KK 

Beograd porazila 6:2 a 3868:3764. Nejlepším výkonem se prezentoval Milos Simijonovic 

(Beograd) 689, ale hodně se mu přiblížil domácí Florian Fritzmann se 685 poraženými 

kuželkami. Jediní, kteří nepřekonali hranici 600 bodů, byli Goran Ostojič, kterého střída l 

Radovan Vlajkov. Spolu dosáhli jen na 585 bodů. 

 

Rot Weiß Zerbst doma zvítězil jasně 8:0 a tak si do Slovinska jel jen pro potvrzení svého 

postupu. KK Calcit Kamnik získal pouze jediný bod zásluhou Damjana Hafnara, který 

porazil Timo Hoffmanna 621:581 (4:0). Zápas tedy skončil 7:1 a 3688:3521 ve prospěch 



hostů z Německa. Spolehlivě zahráli u vítězů opět Fabian Seitz 644 a Uroš Stoklas 639. 

Z domácích hráčů nejvíce nakoulel Gašpar Buekeljca 628. 

 

KK Zaprešič sice doma zvítězil 6:2, ale hráči maďarského Zalaegerszegi TK nejsou žádní 

nazdárkové a tak museli Chorvati pořádně máknout, když chtěli postoupit. Hned na začátek 

nasadili Branko Maneva, který předvedl nejlepší výkon v utkání 632 a získal 51 kuželku 

k dobru. V další směně přidal Luka Bolanča 31 kuželek a tento rozdíl v podstatě zůstal i po 

zbytek utkání, protože z ostatních hráčů co jeden získal, to jeho další spoluhráč ztratil. 

Z domácích hráčů byl nejlepší Attila Nemes se 602 poraženými kuželkami. Konečný 

výsledek tedy byl 5:3 a 3513:3430 pro chorvatské mužstvo. 

 

Do polského Lešna si přijeli zahrát hráči z maďarského Répceleki SE, kteří s domácím 

družstvem KS Polonia 1912 Leszno neměli příliš mnoho práce v Maďarsku ani v odvetě 

v Polsku. Z domácích hráčů se prezentoval nejlepším výkonem Michal Szulc (633), ale byl 

jediným Polákem, který se přes 600 bodů dostal. Z Maďarů zase jen Zoltan Moric tuto hranici 

nepřekonal. Nejlepší výkony předvedli Tamas Ritter 637 a Milan Voros 636. Maďarský klub si 

tedy domů odvezl vítězství 6:2 a 3693:3536. 

 

Italský KK Neumarkt-Imperial Life určitě nejel k utkání se slovinským KK Konstruktor 

Maribor s velkými nadějemi na postup. V prvním utkání zvítězil sice 6:2, ale na pomocné 

body jen 13:11. Po první čtveřici hráčů byl stav 1:1, Italové ztráceli 60 kuželek a Tamas Kiss 

(615) měl už odehráno. Další dvojice však náskok Slovinců v podstatě vymazala a bylo 

rozhodnuto! Konstruktor zvítězil jen 5:3 (3511:3421). Nejlepší výkon má zapsán domácí Luka 

Sajko 617 kuželek a jemu konkuroval za hosty Tamas Kiss se 615 poraženými kuželkami. 

 

R a k o u s k o 

1. Bundesliga muži 
 

KSK Kremstalerhof 3339 2:6 3384 Grün Weiss Micheldorf 

Sysel Josef 585 4:0 548 Kaiblinger Gabriel 

Celkem smolné utkání pro domácí, neboť jen jeden z nich byl podstatně horší než jeho 

soupeř. Pepa měl nakročeno k výsledku kolem 600 bodů, ale druhých 60 hodů už nebylo tak 

pěkných jako první polovina (301). 

 

KSK Sparkasse Jenbach 3210 3:5 3313 SK Sparkasse Lambach 

Marterer Erwin/ Knapp B. 491 0:4 605 Weiss Roman 

Boran Wolfgang 513 1:3 546 Hrubý Petr 

Roman na Jenbach neměl dobré vzpomínky a tak se zřejmě poučil (prý z krizového vývoje!) 

a zejména jeho druhá dráha (168) měla světové parametry. Ani za celkovou dorážku 227 se 

nemusí stydět! Petr jako jeden z dotahováků měl za úkol získat se svým spoluhráčem 

alespoň 1 bod a udržet rozdíl v kuželkách. Obojí se povedlo zejména zásluhou Petra, i když 

druhých 60 hodů měl trochu slabších (252). 



 

Polizei SV Wels 3562 7:1 3374 ESV Bludenz 

Dvořák Jiří 597 2:2 595 Hammerl Stefan 

Jirka nezačal úplně nejlépe (138) a když to chtěl na druhé dráze napravit (162), tak ho 

soupeř ještě o 3 klacky přehodil. To musí pořádně naštvat (raději jsem slušný!). V dalším 

souboji měli asi rozhodující slovo zkušenosti a tak naštvaný byl zase pro změnu mladý 

protihráč. Zajímavé je, že jeden ze dvou nejlepších hráčů utkání byl domácí Josef Kohout 

(611), kterému je více než 75 let a jen o 1 bod horší byl Eduard Wollanek, který je také 

v penzijním věku. Nemají oni ve Welsu studánku s živou vodou? Jezdil bych se tam 

osvěžovat!  

 

Tabulka: 

1 SKC Koblach 11 55:33 16 

2 KV Schwaz 11 50:39 13 

3 KSK Kremstalerhof 11 48:40 13 

4 Grün – Weiss - Micheldorf 11 45:43 13 

5 SK Sparkasse Lambach 11 46:42 12 

6 Polizei SV Wels 11 50:38 11 

 

 

NÖ Landesliga muži 

KSV UU. Amstetten 3180 5:3 3174 KSK Austria Krems II 

Redl Karl 550 2:2 538 Šuba Miroslav 

Achleitner Christian 510 1:3 525 Gondek Pavel 

Kellner Michal 523 3:1 485 Ploiner Herbert 

Krejčí Milan 523 1:3 539 Weiss Roman 

Mirek odvedl celkem vyrovnaný výkon a o jeho porážce rozhodla až poslední dráha, kterou 

prohrál 147:128. Pavel se také asi poslední dráhou (117) chlubit nebude. Měl však štěstí, že  

jeho soupeř jí „zazdil“ ještě víc. Michalův soupeř s ním držel krok jen na první dráze 

(126:133) a na zbývajících už nezískal ani bod. Milan nastupoval v poslední čtveřici hráčů a 

o vítězství družstva se tak rozhodovalo až snad v posledních hodech. Čtvrté dráhy totiž 

domácí hráči prohráli celkem o 34 kuželky! Milan měl přitom vzácně vyrovnané dráhy 129 - 

132.  

 

KSK Ausria Krems II 3291 5:3 3239 SK Wessely Dammtechnik II 

Gondek Pavel 553 1:3 577 Schwarzer Roland 

Šuba Miroslav 528 1,5:2,5 545 Gremel Markus 

Pavel si celkem pěkný výkon pokazil až na poslední dráze, kterou prohrál 116:136. Mirek 

zase prohrál na první dráze 101:135. Na druhé dráze měl přitom parádních 169! 

 



BSV Voith St. Pölten III 3360 7:1 3179 KSV UU. Amstetten 

Aschengeschwandtner Chr. 558 3:1 563 Krejčí Milan 

Prem Jakob 518 2:2 528 Kellner Michal 

Milan vyhrál první dráhu o 16 kuželek, ale potom ostatní dráhy vždy o 2–7 kuželek prohrával. 

Ironií je, že byl nejlepším hráčem svého družstva! Michal potom jako dotahovák odvracel od 

družstva hostů kanára.  

 

Tabulka: 

1 KV Auersthal 11 53:35 16 

2 KSV UU. Amstetten 11 51,5:36,5 16 

3 KSK Austria Krems II 11 50:38 15 

4 BSV Voith St. Pölten III 10 48:32 14 

5 SK Wessely Dammtechnik II 10 51:29 12 

9 KSV Mistelbach II 10 35:45 8 

 

 

OÖ liga 

Polizei SV Wels 3 2295 3:3 2308 ASKÖ KSC Schneegattern 

Gervasi Wolfgang 566 0:4 621 Petrů Pavel 

Pavlovi by první půlku 337 mohli závidět i mnozí špičkoví světoví hráči! Bylo škoda, že po 

obrátce trochu polevil. I tak mu však družstvo určitě poděkovalo za zisk alespoň jednoho 

bodu. 

Dne 11.12.2016 ve 20:25 hod. 

Karel Janovský, e-mail: karel42janovsky@gmail.com 


