Okénko do zahraničí č. 5 - 17/18
Uplynulý víkend a vlastně téměř celý týden, byl ve znamení různých pohárových zápasů.
Hrálo se nejen o ten světový, evropský či NBC, ale utkávaly se i družstva o postup
v pohárových soutěžích v různých zemích. A naši hráči byli u toho a tak se podívejme, jak se
jim vedlo.

Mezinárodní poháry
Světový pohár v Blansku: Mnoho našich kuželkářů i příznivců klasických kuželek mělo
možnost být přímo v hledišti a fandit a ještě více jich určitě sledovalo živé vysílání z kuželny.
Za to patří všem pořadatelům hluboká poklona a poděkování. Vzhledem k tomu, že všichni,
kdo se u nás o kuželky zajímají, tak určitě výsledky znají, nebudu se jimi podrobněji zabývat.
Připomenu jen, že kromě velkého úspěchu děvčat z Rosic a zisk stříbrných medailí, se
pěknými výkony připomněly i sestry Wiedermannovy, startující za BBSV Wien. Hana si
v kvalifikaci zapsala výkon 584 a Dana předvedla nejvyšší ženský výkon na tomto turnaji 642
poražené kuželky! Výsledek semifinále:
BBSV Wien

3444

2:6

3484

KK Slovan Rosice

Wiedermannová Dana

608

2:2

576

Dobešová Naděžda

Wiedermannová Hana

612

3:1

565

Axmanová Andrea

BBSV Wien

3419

7:1

3340

KK Zagreb

Wiedermannová Dana

595

3:1

566

Zajec Katarina

Wiedermannová Hana

572

2:2

561

Majhen Sanja

Výsledek zápasu o 3. místo:

Obě sestry se tak velkou měrou zasloužily o bronzové medaile vídeňského celku!
Náš mistrovský celek mužů z Rokycan se umístil na 11.místě s průměrem necelých 572.
Určitě mají v Rokycanech o čem přemýšlet.
Nedá mi to, abych se ještě nezmínil o některých hráčích slovenského týmu z Podbrezové.
Výkony Viliho Zavarka i Daniela Tepšy se celkem daly čekat a oba jsou oporou tohoto
družstva. Erik Kuna potvrdil, že se dostal do velmi dobré formy a je tedy dalším, na jehož
výkony se mohou v Podbrezové spolehnout. Překvapil mě Bystrik Vadovič, který zejména
v utkání o 3.místo (664) předvedl co vlastně umí a snad se tak zbavil zbytečné nervozity.
V semifinále se však ukázalo, že ani 4 velmi dobří hráči na vítězství družstva nemusejí
nestačit!
Evropský pohár v Hirschau: I z německého Hirschau bylo možno na Youtube sledovat hru
a výsledky přímo z kuželny. Jen rozdíl mezi tímto přenosem a přenosem z Blanska byl asi
stejný, jako mezi mým prvním autem Škoda Tudor a dnešním Škoda Superb! Samozřejmě,
že tím Superbem byl přenos z Blanska!
Na tomto poháru nás v mužských družstvech zastupovali hráči z Jihlavy a s průměrem
necelých 586 skončili celkově na 7. místě z 10 zúčastněných. I tady se ukázalo, že jen 2-3

výkony kolem 600 na výraznější mezinárodní úspěch nestačí. Stanislav Pártl 594, Václav
Rychtařík 586, Tomáš Valík 611, Jiří Ouhel 567, Ondřej Matula 567, Martin Švorba 590.
Kromě jihlavských hráčů startoval i v družstvu BSV Voith St. Pölten Filip Dejda a i když si
přivezl jen „bramborovou medaili“, tak svými výkony 607, 623 a 590 nezklamal. Spolu
s Lukasem Huberem a Matkou Bulkou byl oporou tohoto družstva.
Děvčatům z KK Slávia Praha scházelo jen 7 kuželek k postupu do semifinále této soutěže. A
možno napsat, že je o postup připravila Renáta Navrkalová, startující za BSV Voith St.
Pölten, která se s čísly 615, 626 a 615 stala nejlepší hráčkou turnaje a také jedinou, která ve
všech třech startech překonala hranici 600 bodů. Ani to jí však nepřineslo lepší než
„bramborovou medaili“. K jejímu nejlepšímu výkonu se dokázala přiblížit jen Anita Mehesz,
která v semifinále dosáhla na 624 body. Výkony děvčat z pražské Slávie Vlasta Kohoutová
569, Ivana Kaanová 551, Michaela Kučerová + Lidmila Fořtová 522, Vladimíra Šťastná 566,
Olga Hejhalová 602 a Helena Gruszková 543. Za výkon 233 v dorážce je třeba vyzdvihnout
Olgu Hejhalovou, která se tak jen slabší hrou do plných připravila o hodně lepší číslo.
Zbývá dodat, že v ženské části vyhrálo ve finále německé družstvo KV Liedolsheim nad
rumunským CS Electromures Romgaz Targu Mures 5:3 a 3403:3397, tedy rozdílem pouhých
šesti kuželek! Nejlepší výkon předvedla Němka Samantha Jones 606, která jen den před
finále oslavila své 17-té narozeniny!
Mezi mužskými družstvy se ve finále utkali hráči Victorie Bamberg, kteří v semifinále zdolali
St. Pölten 6:2 a 3668:3593, s chorvatskými ze Zaprešiče, na jejichž štítě v semifinále zůstali
Maďaři ze Szegedu. Chorvaté byli úspěšnější a po vítězství 5:3 a 3816:3792 si odvážejí zlaté
medaile! Nejlepším hráčem celého finále byl Nicolae Lupu (Bamberg) se 666 poraženými
kuželkami.
Pohár NBC v Mnichově: V tomto turnaji se z ČR předvedly ženy ze Sokola Duchcov a
Valašského Meziříčí. Celkem se zúčastnilo 18 družstev a děvčata ze severních Čech
skončila na slušném 6. místě, když jim k postupu chyběly 24 kuželky. Za velmi pěkný výkon
629 (dorážka 241!) je třeba pochválit Adélu Kolaříkovou, která tak předvedla čtvrtý nejlepší
výkon v kvalifikaci. Ostatní hráčky z Duchcova měly tyto výsledky: Lenka Chalupová +
Barbora Ambrová 533, Nikol Plačková 548, Simona Koutníková 572, Ivana Březinová 559 a
Markéta Hofmanová 585. Děvčatům z Valašského Meziříčí se už tak dobře nevedlo a
skončila na 14. místě. Kristýna Štreitová 507, Jana Navláčilová 549, Dana Uhříková 532,
Pavla Čípová 561, Ivana Marančáková 574 a Markéta Jandíková 579.
V soutěži mužů startovalo celkem 27 družstev a naše kuželkáře reprezentovali Klokani
z Dobřan a hráči pražského Slavoje. Západočeši skončili na 17. místě, když pouze Josef
Fišer se dostal na 630 bodů. Šestistovku překonal ještě Jiří Baloun s výsledkem 606
poražených kuželek. Ostatní hráči: Martin Pejčoch 581, Michal Šneberger 530, Lukáš
Doubrava 595, Zdeněk Říha 577. Ještě o 2 místa pod nimi skončili zástupci z Prahy, kteří
předvedli tyto výkony: Petr Pavlík 557, David Kuděj 568, Evžen Valtr 555, Anton Stašák 586,
Lukáš Janko 570 a Josef Dvořák 572. Kromě hráčů těchto družstev ještě nastoupili za
Modranku Trnava Ladislav Beránek (569), za rakouský Union Orth/Donau Michal Kratochvíl
(562) a Jiří Veselý (610) a za německý SKC Staffelstein Miroslav Jelínek (669) a Jaroslav
Hažva (605). Toto jsou výkony, které hráči dosáhli v kvalifikaci a je dobré vědět, že celkem
bylo v této kvalifikaci dosaženo 20x výkonů 630 a víc a nejlepší výsledek je zaznamenán u

německého hráče Juliana Hesse 681. Svědčí to o úrovni hráčů, kteří se zejména na
zahraničních kuželnách pohybují!
Naši hráči si s družstvem Staffelsteinu zahráli i v semifinále a tady jsou jejich další výsledky:
SKC Staffelstein

3760

6:2

3695

KK Beograd

Jelínek Miroslav

621

0:4

654

Baranj Congor

Hažva Jaroslav

647

3:1

615

Popovič Nikola

Mirek proti nejlepšímu hráči srbského družstva prohrával zejména ve hře do plných, když
jeho soupeř na prvních třech drahách měl 112-114 poražených kuželek! Jarda byl na tom
podobně, protože i jeho soupeř nahrál do plných 412 kuželek. Našemu hráči tak nezbývalo
než vytáhnout všechno své umění v dorážce, kterou jasně vyhrál 252:203.
A takto dopadlo finálové utkání:
KC Schwabsberg

3845

7:1

3704

SKC Staffelstein

Dirnberger Mathias

675

3,5:0,5

646

Jelínek Miroslav

Endraβ Ronald

643

3:1

627

Hažva Jaroslav

Mirek měl o poločase na kontě 323 kuželek. Co by za to jiný kuželkář dal! Na jeho soupeře to
však bylo málo, protože ten měl 349! Na smíru se oba hráči dohodli až na poslední dráze.
Jarda hned první dráhu prohrál 166:150 a když i na druhé ztratil další 3 kuželky, tak to na
zisk bodu už nevypadalo.
Z výsledků těchto tří turnajů si každý může udělat svůj obrázek o tom, jak jsou na tom naši
hráči a hráčky v porovnání s kuželkáři v ostatních zemích.
Kromě pohárových zápasů se hrálo i několik ligových utkání a zápasy nižších soutěží.

Rakousko
Superliga ženy
ASKÖ Steyr Sportkegeln

3366

7:1

3142

KSK Austria Krems

Stromberger Daniela

555

3:1

511

Šebestová Vendula

Na slabším čísle Venduly se podepsala nepovedená druhá dráha (110) a také ta poslední
nedopadla nejlépe (126).

NÖ Landesliga muži
KSV Mistelbach

3194

6:2

30965

KSV UU. Amstetten

Hýbl Miloslav

582

3:1

514

Achleitner Christian

Zimmermann Josef

522

3:1

522

Krejčí Milan

Schlieffelner Wolfgang

561

2:2

539

Kellner Michal

Míla na nejlepší číslo dne dosáhl zejména svojí druhou dráhou (169), když ani na těch
ostatních toho moc nezkazil. Milan celkem nešťastně prohrál vždy o 2 kuželky první dvě
dráhy a když tu třetí o 13 vyhrál, rozhodovalo se až při posledních hodech (138:129). Michal
byl nejlepším hráčem družstva hostů, ale soupeř ho zaskočil na druhé dráze, kterou Michal
prohrál 162:129.

Německo
1. Bundesliga 120 muži
V minulých Okénkách jsem zapomněl, že za družstvo SKK Raindorf hraje od tohoto podzimu
také Michael Kotal, který přestoupil ze Sokola Kdyně. Děkuji za připomenutí a Michaelovi se
omlouvám. Tady jsou jeho dosavadní výsledky:
KC Schwabsberg

3667

6:2

3521

SKK Raindorf

Dirnberger Mathias

599

4:0

557

Kotal Michael

SKK Raindorf

3595

7:1

3424

FEB Amberg

Kotal Michael

572

2:2

565

Möhrlein Florian

Pohár DKBC
SG Sonneberg

3069

2:6

3226

FSV Erlangen-Bruck

Taubert Rene

510

0:4

540

Bučko Michal

Michal zahrál všechny dráhy vyrovnaně 134 – 137.
SC Luhe-Wildenau

3368

2:6

3453

KRC Kipfenberg

Boško Ivan

585

2:2

555

Scholler Patrick

Ivan první dvě dráhy jasně vyhrál a na obrátce vedl 304:261. Stačilo tedy jen kontrolovat.
SC Regensburg

3510

1:7

3676

SKK Raindorf

Hueber Ralph

575

2:2

598

Hejhal Radek

Urban Jonas

592

1:3

630

Kotal Michael

Langer Fabian

575

2:2

640

Svoboda Milan

Radkův výkon stoupal od první až k poslední dráze stále vzhůru. Soupeř tedy v poločase
vedl 290:278, ale už třetí dráha poměr kuželek úplně otočila. Michal ten stoupající výkon od
Radka zřejmě odkoukal, ale soupeři nedal ani tu malou naději na obrátce, kdy byl stav
289:300. Svůj výkon zakončil pěknou dráhou za 168. Milan se naproti tomu s nikým a ničím
nepáral hned od začátku a do bájné dvoustovky na dráze mu chybělo jen 12 kuželek. Potom
si asi řekl, že už to stačilo a pomalu upouštěl páru. Soupeř mu to ještě nepovedenou 3.
dráhou (118:151) značně usnadnil.

Dne 8.10.2017 v 16:31 hod.
Karel Janovský, e-mail: karel42janovsky@gmail.com

