
Okénko do zahraničí č. 24 - 16/17 

Hlavní událostí uplynulého kuželkářského víkendu byl jistě finálový turnaj Champions 

League, konaný na Slovensku v Podbrezové. Mezi hráčkami a hráči nejlepších čtyř 

světových družstev žen a mužů jsme měli zastoupení i my a to prostřednictvím Dany a Hany 

Wiedermannových. V ostatních soutěžích se pouze paběrkovalo. 

 

C h a m p i o n s    L e a g u e 
Kuželkářskému oddílu ŽP Šport Podbrezová bylo svěřeno uspořádání letošního 

závěrečného turnaje Champions League. A hned na začátku je třeba napsat, že to bylo velmi 

šťastné rozhodnutí NBC. Pořadatelé se jako vždy zhostili tohoto úkolu na výbornou a rád 

tady napíšu, že duší celého týmu byl Ondrej Kyselica. Za celé 2 dny jsem ho neviděl sedět a 

odpočívat. Stále byl připraven v případě potřeby zasáhnout třeba jen při rozmotávání 

kuželek. Rád bych věděl, kde tento člověk bere stále energii. Samozřejmě se takový turnaj 

neobejde ani bez výrazné podpory místních orgánů a organizací. V tomto případě jsou 

generálním sponzorem Železárny Podbrezová a.s., které na všech podobných akcích 

zastupuje a možno říci, že i velmi zasvěceně, obchodní ředitel p. Ing. Július Kriváň. Podpora 

orgánů místní správy je zřejmá i z účasti starosty obce p. Mgr.Ladislava Kardhordó. Jako 

tradičně se zápasy odehrávaly před plným domem, kdy často diváci seděli i na schodišti. A 

vidět i slyšet třeba Alexe Schondelmaiera jak diriguje zpěvné povzbuzování německé části 

publika, je speciální požitek stejně, jako když maďarské fanoušky podobně navádí József 

Fodor. A nyní již k výkonům hráček a hráčů.  

Semifinále ženy 

BBSV Wien 3730 8:0 3457 KK Mlaka Rijeka 

Wiedermannová Dana 659 4:0 595 Cindrič Iva 

Wiedermannová Hana 668 4:0 568 Peroš Ljiljana 

Dana začala hrát jako z partesu a už první plné (112) napovídaly, že je ve výborné pohodě. 

První set tak zúčtovala za 174. Na další dráze chvíli trvalo, než si našla uličku, ale 81 do 

dorážky se jen tak neuvidí. Celkem jí dorážka dala krásných 259 a svým výkonem se  

zapsala na čestnou tabuli rekordů kuželny. O stejný zápis jen na jiných drahách si ve druhé 

směně řekla i Hana, která sice měla dorážku o 7 kuželek menší, ale vše si vynahradila do 

plných, kde nejmenší číslo bylo 101. 

SKC Victoria Bamberg 3651 7:1 3504 KK Celje 

Antal Veronica 590 1:3 606 Fidel Barbara 

Beiβer Sina 637 4:0 551 Bizjak Patricija 

Maričič Ines 642 2:2 612 Savič Naďa 

V tomto druhém utkání předvedla Barbí Fidel, že stále umí a obě poslední mistryně světa se  

snažily o stejný zápis na tabuli jako sestry Wiedermannovy. Povedlo se to jen Ines, která 

však hrála na jiných drahách.  

Semifinále mužů 

Alabardos Szegedi 3759 6:2 3717 KK Zaprešič 



Kovačič Igor 630 2:2 665 Bogdanovič Branislav 

Ernješi Robert 677 4:0 626 Manev Branko 

Po první směně to s maďarským družstvem nevypadalo příliš dobře. Pouze Robert Ernješi 

předvedl pěkný výkon a nedařilo se příliš ani Igorovi Kovačičovi. Na druhé straně Braňo 

Bogdanovič ukázal, jak mu svědčí znatelně menší bříško. Stav tedy byl 1:4 a 1853:1914. Ve 

druhé směně už si zkušení maďarští matadoři s Chorvaty poradili, i když Béla Feher až 

posledním hodem jen o jednu kuželku. 

SKV Rot-Weiβ Zerbst 3875 5:3 3777 ŽP Šport Podbrezová 

Zápas se pro slovenské družstvo vyvíjel celkem příznivě, i když prohrávali na kuželky 

1952:1933. Jen Mathias Weber v první směně zazlobil výkonem 677 (proti Tomko + Vadovič 

590), ale vyrovnali se mu Vilmos Zavarko (671) a Daniel Tepša (672). Pohroma přišla hned 

na úvod druhé směny, když se Timo Hoffmann na první dráze začal trefovat do uliček jak do 

plných, tak i do dorážky. Výsledkem 201 utekl Peterovi Nemčekovi o 52 body. Stále však 

byla šance, protože Peter další 2 sety vyhrál a i v posledních plných měl o 12 kuželek víc. 

Timo se však asi nechal pokropit živou vodou a za dorážku 80 si bod zasloužil (celkem 

685:637). Když Boris Benedik nedaroval Tomáši Pašiakovi ani jednu dráhu (667:594), tak už 

nezbývala naděje ani na remízu, protože Erik Kuna sice Fabiana Seitze s Manuelem 

Weiβem porazil 613:571, ale rozdíl v kuželkách byl příliš velký. 

Finále ženy 

BBSV Wien 3548 1:7 3748 SKC Victoria Bamberg 

Wiedermannová Dana 612 2:2 635 Kastner Corina 

Wiedermannová Hana 601 2:2 581 Dollheimer Alina 

Corina hned na první dráze ukázala, že to se ziskem bodu pro Bamberg myslí opravdu 

vážně a poměr 135:182 nedával Daně příliš nadějí. Ani na dalších drahách se Daně 

nepodařilo náskok soupeřky snížit a tak poslední dráha, i když s pěknými 169, už nic 

nezměnila. Když se v první směně vůbec nedařilo Daniele Plamenig (519) a Dominique 

Pumpler (614) nestačila na Sinu Beiβer (620) zejména ve hře do plných, tak německé 

družstvo vedlo celkem pohodlně 0:3 a 1745:1882. O zvrat se pokoušela v další směně Hana, 

ale ani jí se v dorážce nedařilo tak, jako minulý den. Její soupeřka na tom nebyla o nic lépe a 

bod tedy zaslouženě putoval do Vídně. Byl však jediný, protože na sousedních drahách si 

Beata Wlodarczyk (634) zkušeně poradila s Nicole Plamenig (582) a bylo na ní vidět, jak jí to 

stále moc a moc baví. Ines Maričič si navíc vylepšila svůj výkon ze soboty na 651 a tak ani 

slušný výsledek Sabriny Kaufmann (620) nic na konečném výsledku neměnil. 

V souboji o třetí místo si celkem spolehlivě došly pro vítězství hráčky KK Celje. Zajímavý byl 

souboj nejzkušenějších hráček, v němž ani mávání rukou Mariji Zver, připomínající 

trosečníka na pustém ostrově, nepomohlo k vítězství nad spolehlivě hrající Barbí Fidel. 

Nejvyšším číslem se pochlubila spoluhráčka Fidel Anja Kozmus 615. Konečný stav 1:7 a 

3375:3588 pro Celje. 

Finále mužů 

Alabardos Szegedi 3771 2:6 3876 SKV Rot-Weiβ Zerbst 

V první směně předváděl Mathias Weber, že mu dráhy v Podbrezové sedí a výkonem 678 

nedal Igorovi Kovačičovi (632) žádnou možnost na zisk alespoň pomocného bodu. 



Spolehlivě mu sekundoval Alex Schondelmaier (672) proti němuž se Tiboru Szelovi (589) 

vůbec nedařilo. Jen Robert Ernješi (691) držel jiskřičku maďarských nadějí a v hledišti jsme 

s napětím čekali, jestli uvidíme 700. Proti Robertovi hrál Uros Stoklas, který prohrál o 

rovných 60 kuželek. Rozdíl tedy 69 kuželek a stav 1:2 stále nic neřešil. Ve druhé směně 

Timo Hoffmann (609) jen vzpomínal na minulý den a zvláště slabou dorážkou v podstatě 

daroval bod Belovi Feherovi (612). Naději na bod držel proti Borisu Benedikovi až do 

poslední dorážky Norbert Kiss. Po 90.hodu byl stav 2:1 pro maďarského hráče a na kuželky 

486:486. Potom se Borisovi zadařilo jak do plných (114), tak v dorážce (72) a Norbert už 

odpovědět nedokázal. Jejich souboj tedy skončil 2:2 a 640:672. V poslední dvojici si Laszlo 

Karsai (607) vzpomenul na svojí dobrou hru jen v posledním setu (174) a to na Thomase 

Schneidera (614) nestačilo.  

Do souboje o třetí místo nastoupili chorvatští hráči KK Zaprešič proti domácím ŽP Šport 

Podbrezová. Hned na úvod se bylo na co dívat, když Braňo Bogdanovič svým 

neopakovatelným stylem dokázal na dráze č.2 nahrát do plných 121. Podobně se mu dařilo 

v dorážce ve třetím setu, když porazil 80 kuželek. Bystrik Vadovič i přes slušný výkon prohrál 

1:3 a 626:635. Daniel Tepša sice nezopakoval výsledek ze soboty, ale 645 na Matiju Mance 

(614) bohatě stačilo. Tomáš Pašiak se z porážky od Benedika oklepal a Mario Fridla porazil 

3:1 a 619:587. Peter Nemček až posledním hodem rozhodl o tom, že se s Lukou Bolančou 

rozejde smírně 2:2 a 644:644. Na vedlejších drahách jistil body pro domácí Vili Zavarko až 

ve druhém setu, když si výbornými plnými (115) a stejně skvělou dorážkou (81) vybojoval 

náskok 40 kuželek proti Danijelu Fundovi. Souboj těchto hráčů tak skončil 2:2 a 636:680 pro 

Zavarka. Na drahách 5 a 6 začínali Branko Manev a Erik Kuna. Erik sice začal dobře, ale ve 

druhém a třetím setu tahal za kratší konec a ztrátu už nedokázal dohnat. I přes výrazně lepší 

dorážku (240:216) tak nakonec prohrál na kuželky 627:629. Konečný součet 2,5:5,5 a 

3745:3841 však dovolil vystoupat na třetí stupínek pro vítěze domácím hráčům.  

Nakonec bych rád pochválil i práci rozhodčích, mezi nimiž působila i naše Alžběta Harcová. 

Pokud se vůbec vyskytl nějaký problém, řešili jej vždy s klidem a úsměvem. Celou práci jim 

však usnadnili i samotní hráči svým příkladným vystupováním. Každému z našich kuželkářů 

bych přál, aby se jednou mohl na takovýto turnaj podívat. Byla to úplně jiná atmosféra a 

bohatší zážitek než z MS.  

 

R a k o u s k o 

 

NÖ Landesliga muži 
 

KSV Mistelbach II 3155 3:5 3197 SPG ATV/SKV Schelnast Wr. 

Hýbl Miloslav 534 3:1 499 Trenkwalder Markus 

Míla se trochu pomaleji rozjížděl, ale soupeř mu k tomu dal dostatek prostoru, takže 1.dráha 

skončila 127:118. Chléb se však lámal až ve třetím setu, který Míla vyhrál 144:121.  

 

KSK Austria Krems II 3100 1:7 3295 KV Auersthal 



Eck Günter 516 1:3 616 Ševela Jan 

Šuba Miroslav 537 4:0 494 Pertl Stefan 

Gondek Pavel 509 1,5:2,5 515 Fellner Peter 

Ploiner Herbert 524 1:3 562 Souček Milan 

Jendovi se povedla parádní druhá dráha (186) a když ani na dalších nic moc nezkazil, tak 

z toho bylo nejvyšší číslo tohoto zápasu a také v této sezóně jeho nejlepší výkon! Mirek už 

dokázal na domácích drahách nakoulet ve většině zápasů i o dost víc, ale tentokrát i slabší 

číslo stačilo na nejlepší výkon domácího družstva. Pavel po celkem slušném začátku (136), 

ve druhém setu hodně pokazil (112) a umožnil tak soupeři návrat do hry. Milan první dráhu 

prohrál 140:126, ale od druhého setu (116:139) už v souboji panoval a stal se druhým 

nejlepším hráčem celého utkání. 

 

OÖ. Liga muži 

ASKÖ KSC Schneegattern 2285 6:0 2040 ASKÖ Steyr 1 

Petrů Pavel 609 4:0 473 Hiebl Johann 

Pavel soupeře nešetřil hned od prvních hodů a otáčel s kontem 321 poražených kuželek. 

Potom sice polevil, ale i tak byl o celých 21 bodů lepší než druhý hráč v tomto utkání. 

N ě m e c k o 

V kvalifikaci o 1. Bundesligu mužů uspěly družstva FEB Amberg (6856) a SKK Raindorf 

(6809). Milan Svoboda (Raidorf) měl v prvním náhozu výkon 598 a ve druhém 532. David 

Junek nehrál. 

 

 

Dne 3.4.2017 v 17:47 hod. 

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


