
Okénko do zahraničí č. 18 - 17/18 

Uplynulý víkend byl věnován zápasům 2.kola Champions League, ve kterém zastupovalo 

české kuželkáře už jen družstvo děvčat z Rosic. Na jižní Moravě tak mistryně ČR přivítaly 

slovenské kuželkářky z Podbrezové, se kterými svedly první souboj o postup mezi nejlepší 

čtyři týmy. Ligové soutěže ve všech zemích měly většinou přestávku. 

 

Champions League 2017/18 

Ženy 

KK Slovan Rosice 3346 6:2 3258 SK ŽP Šport Podbrezová 

Tatoušková Nikola 554 3,5:0,5 530 Klubertová Dana 

Vaverková Lucie 610 4:0 512 Turčanová Jana 

Topičová Natálie 560 3:1 541 Poliaková Jana 

Rosendorfová Iva / 
Axmanová Andrea 

528 1:3 565 Skalošová Dominika 

Dobešová Naděžda 530 0,5:3,5 562 Machálková Patricie 

Kantnerová Alena 564 2:2 548 Ďuricová Michaela 

V první dvojici se utkaly dvě vrstevnice, které se velmi dobře znají z dřívějšího působení ve 

stejném klubu. Nikola však těžila ze své větší hráčské zkušenosti a Danu přehrávala 

zejména v dorážce, která vyzněla 184:165 ve prospěch Nikoly. Ve druhé dvojici už po 

obrátce nebylo co řešit. Lucka pěkné plné doplňovala bezchybnou dorážkou a když se jí ve 

druhé polovině souboje do plných už tolik nedařilo, tak přitlačila naopak v dorážce. Bylo 

z toho jedno z nejlepších čísel tohoto kola v Champpions League žen! Střední část utkání už 

tak jednoznačná nebyla. Natálce se na druhé dráze vůbec nedařila dorážka (36) a tak 

v poločase byl stav 1:1 a 262:277. Konečné rozhodnutí přinesl až poslední set, ve kterém se 

Janě přestalo dařit ve hře do plných a Natálka se konečně dostala do vedení v počtu 

poražených kuželek. Na sousedních drahách se ani jedné z domácích hráček příliš nedařilo 

a jednotlivé dráhy kolem 130 nemohly na dobře hrající Dominiku stačit. Před nástupem 

poslední čtveřice hráček tedy bylo jasné, že vítězství zůstane na Moravě, pokud ovšem 

rosické hráčky neprohrají o víc než 103 kuželky. Nadě sice kuželky ve hře do plných příliš 

nepadaly (Kdo to mazal!?), ale nahrazovala to dobrou dorážkou, takže nakonec o rozdílu 

v kuželkách rozhodla třetí dráha. Na té se Patricii výjimečně dařilo (107+60) a tak jí vyhrála o 

27 bodů! Ve druhé dvojici zkušená Alenka využila zřejmě mnohem nervóznějšího začátku 

Michalky a získala do obrátky jak oba pomocné body, tak i potřebný náskok v kuželkách 

(275:247). Potom už jí stačilo držet se soupeřky „na dostřel“, což se jí dařilo zejména díky 

výborné dorážce (217). Poměr setů 14:10 naznačuje, že 17.února to v Podbrezové nebude 

vůbec jednoduché. 

 

SKC Victoria Bamberg 3604 7:1 3334 KK Triglav Kranj 

Německé družstvo je velkým favoritem celé soutěže žen a tak slovinské hráčky neměly příliš 

nadějí na zisk bodů v Bambergu. Už v první dvojici Sina Beiβer (385+246=631) porazila 



soupeřky (Monika Blagovič vystřídala Ninu Blaž) o 151 bod. Na sousedních drahách se 

odehrával velmi pěkný souboj domácí Corinny Kastner (612) s Brigittou Strelec (609), který 

nakonec rozhodla ve prospěch Corinny výborná dorážka (233). Jediný bod Slovinkám 

přenechala Daniela Kicker (570), když nestačila na mladou (r.1999) Nusu Blajzelj (595). 

Opět rozhodovala lepší dorážka (189:207). Z dalších domácích hráček předvedly pěkné 

výkony Ioana Antal (611) a Beata Wlodarczyk (609). Mistryně světa Ines Maričič se tentokrát 

spokojila „jen“ s 571.  

 

BBSV Wien 3259 2:6 3291 Electro Romgaz Targu Mures 

Bez sester Wiedermannových to vídeňačkám ani na domácích drahách v Pratersternu příliš 

nejde. Tentokrát byla nejlepší z nich Dominique Pumpler, které však ani 562 poražené 

kuželky nestačily k vítězství nad Anitou Mehesz. Ta byla s výkonem 580 nejlepší hráčkou 

v celém utkání. Zajímavé je, že poměr setů v celém zápase skončil 12:12. 

 

Rákoshegyi VSE 3313 3:5 3364 KK Celje 

V Budapešti mohli diváci vidět velmi zajímavý souboj, ve kterém hned v první dvojici získala 

zkušená Slovinka Rada Savič (591) náskok 46 kuželek pro hostující družstvo. Když její 

dvojče Naďa Savič ve čtvrté dvojici přidala nejlepší výkon celého zápasu, rovných 600 bodů 

a porazila přitom nejlepší domácí hráčku Ágnes Fekete o 23 kuželky, zdálo se být 

rozhodnuto. Maďarské hráčky se však ještě pokusily o zvrat, dosáhly sice na 2 body, ale 

rozdíl v kuželkách byl příliš velký. 

 

Muži 

ŠK Železiarne Podbrezová 3856 5:3 3730 KK Zaprešič 

Vadovič Bystrik  624 2:2 632 Bogdanovič Branislav 

Tepša Daniel 606 0:4 684 Manev Branko 

Nemček Peter 592 2:2 610 Fridl Mario 

Tomka Milan 654 4:0 587 Mance Matia 

Kuna Erik 691 4:0 603 Uzelac Nikola 

Zavarko Vilmoš 689 4:0 614 Funda Danijel 

Z výsledků je každému jistě jasné, že v polovině utkání to se slovenským družstvem 

nevypadalo příliš dobře. Prohrávat 0:3 a rozdíl 104 kuželky by pro každé jiné družstvo 

znamenal téměř jistý konec nadějí. Jenže v Podbrezové nemají ve zvyku se lehko vzdávat a 

tak „chalani“ nastoupili do útoku! Pouze Vili měl 1x plné menší než 100, nejmenší dorážka na 

dráze byla 53 u Milana a jen jednu chybu měl Erik. Poměr setů skončil 16:8, což dává určitou 

naději pro odvetu. 

 

SKV Rot Weiβ Zerbst 3838 7:1 3671 Composites Neunkirchen 

Vítězství německého družstva se celkem čekalo a tak otázkou byl jen rozdíl. Všichni domácí 

hráči překonali hranici 620 bodů a nejlépe z nich zahrál Mathias Weber (664). Nejlepší výkon 



v utkání však předvedl Radovan Vlajkov, který za 677 bodů získal jediný bod pro hosty. 

Impozantní byla zejména jeho hra do plných, kde nasbíral 431 bod. 

 

Zalaegerszegi TK 3605 6:2 3513 KC Schwabsberg 

V tomto zápase by velké výkony byly spíše velkým překvapením a tak nejlepším z hráčů byl 

zároveň nejstarší domácí hráč Sandor Farkaš s výkonem 627 poražených kuželek. 

Z družstva hostů měl nejlepší výkon chorvatský hráč Damir Cekovič (602). V dorážce jen 3 

hráči nepřekonali hranici 200 bodů. 

 

Alabardos Szegedi 3676 5:3 3573 SKC Victoria Bamberg 

V bouřlivém prostředí bowlingcentra na jihu Maďarska se jako nejlepším předvedl domácí 

hráč Norbert Kiss s výkonem 657 bodů. Z hráčů německého družstva porazil nejvíce kuželek 

Dominik Kunze 639. Špatně nehrál ani Christian Wilke, který má na kontě 636 bodů. Poměr 

setů skončil 15:9 a odveta v Bambergu bude jistě velice zajímavá, vždyť Final Four se hraje 

letos v Bambergu! 

 

 

 

R a k o u s k o 
 

1. Bundesliga West muži 

ASKÖ KSC Schneegattern 3238 2:6 3263 SK Sparkasse Lambach 

Mayer Herbert 554 3:1 521 Weiss Roman 

Wrabel Wolfgang 489 1:3 569 Hrubý Petr 

Petrů Pavel 570 1,5:2,5 562 Speigner Gerhard 

V jediném utkání 1. Bundesligy se domácím příliš nedařilo. Nezachránil to ani Pavel, který 

podle svých představ zahrál jen třetí dráhu (167) a svůj slabší výkon završil číslem 123 na 

poslední dráze. I tak byl nejlepším z domácích.  Podobně na tom byl i Roman, když se mu 

trošku povedla jen druhá dráha (148) a na ostatních se jen s obtížemi dostával přes 120. Ani 

8 újezdů nesvědčí o dobré pohodě hráče! Petrovi se ve Schneegaternu také moc dobře 

nehrálo, ale odvedl si svůj standart a hlavní je zisk bodu! 

 

Dne 28.1.2018 ve 14:52 hod. 

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


