
Okénko do zahraničí č. 21 - 15/16 

   V zahraničí byly hlavní událostí tohoto víkendu odvety druhého kola Champions League. 

Také my jsme měli své želízka v ohni a dá se říci, že byla úspěšná. V ligových utkáních se 

toho mnoho neudálo a tak snad zajímavých je jen několik výsledků ze Slovenska.  

                                   Champions League ženy 

KK Admiral Zagreb (CRO) – KK Celje (SLO) 7:1 (3442:3226) V tomto utkání, hraném 

v Zagrebu, se neprosadily zkušené slovinské hráčky a bez své nejlepší kolegyně Barbary 

Fidel, si odvezly celkem drtivou porážku. Nejlepší z nich byla nejmladší Saša Črep s 555 

poraženými kuželkami. Na straně domácích hráček ještě ani ne sedmnáctiletá Tea 

Dragičevič má zapsán výkon 602 a zřejmě nestárnoucí Ana Augustinovič 599. První utkání 

v Celje skončilo 2:6 a postupuje tedy družstvo Admiralu. 

V dalším, velice napínavém utkání, hraném v Německu, se představily i dvě naše 

kuželkářské hvězdy v dresech BBSV Wien. 

KC Schrezheim (GER) 3386 5:3 3269 BBSV Wien (AUT) 

 Knodel Nicole 507 1:3 566 Wiedermannová Dana 

 Schupp Verena 582 1:3 609 Wiedermannová Hana 

Dana se nějak špatně rozjížděla a první dráha (84+35=119) nevěstila nic dobrého. Na 

dalších drahách však razantně přidala (150+154) a své soupeřce doslova utekla o 41 

kuželek. Poslední dráhu (143) si zřejmě již vychutnávala získaný bod. Hana to neměla vůbec 

tak lehké i když parádní první dráhou (162) se vedení sice ujala, ale pouze o 8 kuželek. Na 

druhé dráze (93+36=129) to vypadalo, že Hance nějak dochází palivo a soupeřka jí o 4 

kuželky obrala. Po otáčce však Hanka zabrala naplno (162+156) a výsledkem je opět 

šestikilo. Více zahrála v tomto utkání jen domácí Simone Schneider 611. Obě naše děvčata 

tak spolu s Dominique Pumpler získaly potřebné 3 body (první utkání 2:6), které vídeňskému 

družstvu zaručují postup do semifinále v Bambergu. Tam si 2.dubna od 9:00 hod. zahrají 

proti Admiralu Zagreb. 

KK Mlaka Rijeka (CRO) – SKK 98 Poing (GER) 6:2 (3246:3363) Ani na domácí dráze 

v Německu neměly hráčky z Poingu příliš mnoho šancí na zvrácení nepříznivého skóre 8:0 

z prvního zápasu. V prvních dvojících totiž nastoupily Chorvatky Ines Maričič (588) a Ana 

Jambrovič (602) a nikoho nenechaly na pochybách, kdo že si pojede zahrát semifinále. 

V závěrečných dvojicích ještě zkušená Marija Zver (Rijeka) přidala 604 kuželky. 

V poslední dvojici se již 31.1.2016 utkaly hráčky SKC Victorie Bamberg v Bambergu 

s Rumunkami z Romgaz Targu Mures. Hrálo se tedy 2x v Bambergu a podle očekávání 

zvítězilo družstvo Bambergu 7:1 a 6:2. Na domácích drahách tedy 2.dubna od 11:30 hod. je 

budou čekat hráčky KK Mlaka Rijeka. 

                           Champions League muži 



V Bambergu se hrálo utkání, které bylo velmi zajímavé i pro nás. 

 Victoria Bamberg (GER) 3722 3:5 3736 KK Beograd (SRB) 

 Jelínek Miroslav 616 3:1 586 Vlajkov Radovan 

Mirek svému soupeři odskočil hned na první dráze (166) o 20 kuželek a ani na dalších dvou 

si nedal pomocné bodíky sebrat. I když v první rundě měl z domácích hráčů nejmenší číslo, 

tak jeho bod byl jediný a velmi cenný! V další rundě totiž Jovan Čalič (Beograd) čaroval a 

výkonem 667 se mu podařilo zvrátit celkový počet kuželek na srbskou stranu. Jeho 

spoluhráči však proti domácím hráčům neměli šanci. Jelikož první utkání v Bělehradu 

skončilo stejným poměrem, ale pro německé družstvo, rozhodovaly pomocné body, kterých 

si Bamberg vždy připsal 14 a tedy poměrem 28:20 postoupil do semifinále.  

ŽP Šport Podbrezová (SVK) – C.S.CFR Cluj (ROU) 5:3 (3601:3564). Odveta tohoto kola se 

hrála v rumunském městě Hunedoara a Slováci si vezli do Rumunska přesvědčivý výsledek 

8:0 z prvního utkání. Hned v první dvojici Daniel Tepša (Podbrezová) novým rekordem 

kuželny 659 prakticky rozhodl o postupu slovenského mistra. V další dvojici pak Vili Zavarko 

přidal 641, na což dokázal z domácích odpovědět jen Paul Ciprian Rohotin výkonem 647. 

Zcela jasný a naprosto zasloužený postup Podbrezové, která se v semifinále 2.dubna od 

16:30 hod. utká v Bambergu s domácím družstvem. Mimochodem už je prý vyprodáno! 

SKV Rot Weiss Zerbst (GER) – Répcelaki SE (HUN)  5:3 (3632:3591). V prvním utkání 

v Německu zvítězili hráči Zerbstu 8:0 a tak bylo nyní v Maďarsku jen otázkou času, kdy 

získají potřebný další bod. Povedlo se to hned dvojnásobně v první dvojici, i když ani po 

poslední výměně drah těchto dvojic ještě nebylo nic jasného. V tomto utkání potvrdil svojí 

současnou výbornou formu Boris Benedik (Zerbst) výkonem 639, na který dokázal 

odpovědět jen domácí Zoltán Móricz 636. 

Szegedi TE (HUN) – KK Zaprešič (CRO) 7:1 (3901:3670) Souboj doslova o každý pomocný 

půlbodík se odehrával v maďarském Szegedu, kam přijeli Chorvati s výhrou z prvního utkání 

1:7 a s poměrem pomocných bodů 6,5:17,5. Domácí tak museli předvést veškeré své umění, 

zapojit dokonalou znalost dráhy a ještě se spolehnout na své fanoušky. Když jsem viděl 

výsledkovou tabuli, tak jsem to raději ještě sám přepočítával, abych nakonec něco neopsal 

s chybou. Nebudu už napínat, postupuje Szegedi TE, protože doma vyhrál na pomocné body 

18,5:5,5. Nejlepší nervy měl asi Igor Kovačič (Szeged), který po výkonu 677 porazil Braňa 

Bogdanoviče (570) 4:0 a i László Karsai (660) v souboji dotahováků s Branko Manevem 

(639) získal 3 pomocné body. Z dalších výkonů: Róbert Ernyesi 659, Tibor Szél (oba 

Szegedi) 644, Nikola Uzelec (Zaprešič) 654. V Bambergu se tedy 2.dubna od 14:00 hod. 

v semifinále utkají Szegedi TE s německým Rot-Weiss Zerbst  

R a k o u s k o 
Z utkání, které nás zajímají nejvíce, se hrálo pouze následující utkání. 

OÖ liga muži 

ASKÖ KSC Schneegattern 2272 5:1 2139 Polizei SV Steyr 

Petrů Pavel 608 3:1 533 Bauer Alfred 



Pavel nemá nejen doma, ale asi v celé této soutěži konkurenci! Také tentokrát 

byl jediným hráčem, který překonal šestikilo. 

Tabulka: 

1 ASKÖ KSC Schneegattern 1 15 72:18 28 

2 Linz AG Sport 1 15 55:35 23 

3 KSK Kremstalerhof 2 15 54:36 20 

 

 

                                          N ě m e c k o 

Zmínil jsem se už dříve, že se tabulky německých soutěží objevují na internetu 

se zpožděním a proto dnes uvádím tabulky z minulého týdne, i když se 

bundesligová utkání nehrála. 

1. Bundesliga 120 ženy 
Tabulka: 

1 SKC Victoria Bamberg 15 101:19 30 

2 KV Liedolsheim 15 88,5:31,5 26 

3 KC Schrezheim 15 60,5:59,5 17 

9 Walhalla Regensburg 15 42:78 6 

10 SKC Bavaria Karlstadt 15 37,5:74,5 4 

 

1. Bundesliga 120 muži 

Tabulka:         

1 SKV Rot Weiß Zerbst 1999 15 95:25 26 

2 SKC Victoria Bamberg 15 84:36 26 

3 SKC Staffelstein 15 82:38 24 

4 KC Schwabsberg 15 69,5:50,5 21 

5 Donauperle Straubing 15 55,5:64,5 14 

 

2.  Bundesliga Süd-West 120 muži 
Tabulka: 

1 SKK Chambtalkegler Raindorf 15 74,5:45,5 23 

2 ASV Neumarkt 15 74,5:45,5 21 

3 TSV Niederstotzingen 14 70,5:41,5 19 

 

                  2. Bundesliga Nord - Mitte 120 muži 



Tabulka: 

1 FSV Erlangen-Bruck 17 88:48 25 

2 Rot-Weiß Hirschau 18 86:58 24 

 

S l o v e n s k o 

Extraliga muži 

Vzhledem k utkání v Champions League byla odložena utkání družstev 

Podbrezová A i B. Ze zbývajících utkání je docela zajímavé vítězství Slavoje 

Veľký Šariš v Piešťanech 1:7 (3313:3468) a také ŠKK Trstená Starek vyhrála na 

těžkých drahách ve Vrútkách 2:6 (3363:3474). Peter Nemček porazil 628 a 

Peter Šibal 626 kuželek. Pokud k vítězům těchto utkání přidáme ještě Tatran 

Sučany, které doma vyhrály nad Interem B 6:2 a Modranku Trnava, která 

tentokrát nedala šanci Košicím a poslala je domů s výsledkem 7:1, máme spolu 

s Podbrezovou a Interem Bratislava A kompletní šestici pro plánovanou 

Interligu. 

Jihovýchodní Evropa 

V Itálii v Sarnteinu se hrálo utkání ligy Kreis B West, ve kterém domácí hostili 

ASV Vöran II. Jakub Šebek porazil 498 kuželek a podlehl Gerhardu 

Niederwangerovi 0:4, za což může vděčit zejména své slabé dorážce (142) se 

sedmi chybami. Družstvo Sarnthein II je se 16 body na pátém místě tabulky, 

kterou vede ASC Algund I se 28 body. Jakub má průměr 530,69 a je z družstva 

nejlepší. 

Tamás Kiss na domácí dráze v Neumarktu nahrál 619, jeho spoluhráči 

Wolfgang Blaas 634 a Gábor Kovács 643. Tabulku jednotlivců vede Tamás Kiss 

s průměrem 619,86. Jeho spoluhráč Kovács je druhý (618,69) a Blaas čtvrtý 

(606,08). V družstvech má KK Neumarkt I na prvním místě náskok 4 bodů před 

druhým ASKC Fugger Sterzing. 

V Chorvatsku si Zaprešič předehrával utkání už ve čtvrtek a v Grmošici zvítězil 

3:5 (3659:3762), když nejlépe zahrál Branislav Bogdanovič 689 a za domácí měl 

Milan Uzelac na kontě 642. Za pozornost stojí i výkon Darka Kasumoviče 650, 

který dosáhl na domácí dráze v Bjelovaru proti Medveščaku. Utkání skončilo 7:1 

pro domácí. 

 

Dne 21.2.2016 ve 17:56 hod. 

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


