
Okénko do zahraničí č. 14 - 17/18 

V minulých dvou týdnech se největší pozornost kuželkářské veřejnosti soustředila na 

odvetná utkání Champions League, kde jsme měli i my jednu hráčku a jednoho hráče. Osud 

však k nim nebyl příznivý a tak si další kolo už nezahrají. Z ostatních výsledků našich hráčů 

vyniká výkon Davida Junka a také Mirek Jelínek se do výsledků tohoto kola 1. Bundesligy 

výrazně zapsal. Zajímavé jsou i výsledky z Chorvatska. 

  

Champions League 2017/18 

Ženy 

BSV Voith St. Pölten 3276 2:6 3397 KK Celje 

Navrkalová Renáta 578 2:2 561 Schatz Tia 

Renáta vyhrála první set o jednu kuželku, ale v poločase už prohrávala 280:288. O všem 

rozhodla třetí dráha, na které se soupeřce vůbec nevedlo a tak jí Renáta vyhrála 156:125. 

Minule jsem napsal, že Renáta má větší naději na postup a tak mě tento výsledek docela 

překvapil. Když však polovina domácích hráček neudělá ani 540, tak to na slovinské 

družstvo děvčat nemůže stačit. Nejvyšší výkon v utkání dosáhla Rada Savič (Celje) 598. 

Postup Celje je tedy zasloužený! 

 

ŠK Železiarne Podbrezová 3382 3:5 3526 Composites Neunkirchen 

Hned v první rundě se rakouské družstvo předvedlo v plné parádě, když Eva Sajko nahrála 

613 a Monika Lengauer 615 kuželek. Bod za výkon 586 brala tedy jen Jana Poliaková. 

V další směně musely tedy slovenské hráčky získat nejméně 2 body. Patricii Machalkové se 

příliš nedařilo a už po 75. hodu bylo jasné, že bod neurve. A tak musely Michaela Ďuricová a 

Dana Klubertová opravdu zapnout naplno. Ani ony to neměly vůbec snadné, ale konec dobrý 

všechno dobré a proto se z postupu radují v Podbrezové! 

 

KK Mlaka Rijeka 3391 6:2 3317 KK Triglav Kranj 

V tomto utkání to se Slovinkami z Triglavu po první směně nevypadalo vůbec dobře. Domácí 

hráčky vedly 3:0 a k dobru měly 104 kuželky! Ana Jambrovič porazila 604 a Milana Pavlič 

589 kuželek. V další rundě však nastoupily v družstvu Triglavu Anja Forštnarič (569) a 

Brigitte Strelec (573) a ty získaly nejen potřebné body, ale i pomocné body. Protože po 

skončení hry posledních hráček byl stav z obou utkání 8:8 a i na pomocné body to bylo 

nerozhodně 24:24, nastoupilo pravidlo Sudden Victory. V něm si vedly lépe Slovinky (31:41) 

a tak do dalšího kola postupuje Triglav Kranj! 

 

Kristal Zrenjanin 3256 2:6 3334 Electro. Romgaz Targu 

Domácí Hermina Lukač sice byla nejlepší hráčkou utkání s 579 poraženými kuželkami, ale 

na všechno ani v tomto utkání nestačila a tak zaslouženě postupuje rumunské družstvo 

z Targu-Mures! 

 



Muži 

KSV Wien 3597 2:6 3762 ŠK Železiarne Podbrezová 

Myslím si, že nejzajímavější na tomto utkání bylo očekávání, zda-li Vilmoš Zavarko i na 

drahách ve Vídni porazí více než 700 kuželek. A Vili nikoho nezklamal a u jeho jména se 

opět objevila číslice se sedmičkou na začátku, tedy přesně 716. Do plných měl nejslabší 

dráhu 101 a celkem 438, v dorážce mu rovněž nevyšla druhá dráha, kde porazil „jen“ 63 

kuželky. Celková dorážka potom dala 278. Výborně zahrál také Peter Nemček (626) a 

z domácích hráčů nejvíce na společné konto přispěl Lubomír Bugár (624). Družstvo 

Podbrezové zcela jasně postoupilo! 

 

ASKC Fugger Sterzing 3397 0:8 3746 SKV Rot Weiβ Zerbst 

I v tomto utkání bylo jasné vše předem. Ani jeden z italských hráčů nepřekonal 600 bodů a 

ani jeden z hráčů Zerbstu nešel pod 600. Nejlepší výkon předvedl Boris Benedik 651 

poraženou kuželku. Zcela zaslouženě postupuje Rot Weiβ Zerbst! 

 

BSV Voith St. Pölten 3525 2:6 3660 Zalaegerszegi TK 

Dejda Filip 587 2:2 609 Kozma Karoly 

Filip hodně ztratil na svého vrstevníka ve hře do plných na druhé dráze (84:111), ale i 

celkové plné prohrál 365:417. V dorážce sice byl o 30 kuželek lepší, ale k bodu mu to 

nepomohlo. Nejlépe v tomto utkání zahrál Attila Nemes, který porazil celkem 673 kuželky a 

to se mu příliš nepovedla hned první dráha (144). Zaslouženě tedy postupují maďarští 

hráči ze Zalaegerszegu!  

 

Alabárdos Szegedi 3737 7:1 3616 KK Mertojak Split 

První utkání ve Splitu bylo velice napínavé a v Szegedu tomu nebylo jinak, i když výsledek 

ukazuje na jednoznačnou záležitost. V první dvojici totiž Tibor Szel nahrál 656, ale porazil 

Nikolu Muse jen o 9 kuželek! Norbert Kiss předvedl nejvyšší výkon utkání 668, ale proti 

němu hrající Hrvoj Marinovič byl z Chorvatů nejlepší a nahrál 654! Teprve Laszló Karsai 

(631) a Jovan Čalič (629) vyhráli většími rozdíly. Postup si tedy vybojovalo maďarské  

družstvo Alabárdos Szeged! 

 

SKC Victoria Bamberg 3709 6:2 3574 KK Neumarkt Imperial 

Hned první německý hráč Dominik Kunze dal tomuto utkání jasný směr, když porazil 658 

kuželek a zvítězil rozdílem 101 bodu! Jemu se ještě přiblížil výkonem opět domácí Christian 

Wilke, který má zapsáno 643 body. Z italského družstva nejvíce napadalo kuželek Igoru 

Kovačičovi a to 626. Bezproblémový postup družstva Bambergu! 

 

KS Alfa Vector Tarnowo 3498 1:7 3674 KK Zaprešič 

V tomto utkání se ukázal v dobré formě Braňo Bogdanovič, který má zapsáno 665 

poražených kuželek. Za ním skončil Mario Fridl se 645 body. Z polského družstva dosáhl na 

nejlepší výkon Jaroslaw Bonk se 645 kuželkami. Ani tady nebylo pochyb o postupu 

družstva Zaprešiče! 



 

C.S. CFR Cluj 3769 3:5 3836 KC Schwabsberg 

V tomto utkání pouze jeden hráč nepřekonal hranici 600 bodů. Ozdobou byl potom výkon 

Phlippa Vsetecky, který v dorážce dosáhl na 300 bodů a celkem má zapsáno 712 

poražených kuželek! Z rumunského družstva nejvíce napadalo kuželek Bogdanu Dudasovi 

664. V květnu se v Rumunsku v Cluji hraje o tituly MS, ale na jiných drahách a asi i s jinými 

výkony!  Současné dráhy více vyhovovaly družstvu hostů a tak se těší z postupu německý 

KC Schwabsberg! 

 

KK Beograd 3616 2:6 3708 Composites Neunkirchen 

Utkání v Bělehradu bylo napínavé až do konce. První zápas totiž skončil poměrem 6:2 a tak 

rozhodovaly pomocné body. V Rakousku to bylo 12:12 a nyní 7,5:16,5. Nejlepší výsledek má 

zapsám Miloš Simijonovič (Neunkirchen) 659 a jen o 10 bodů má méně domácí Njegoš 

Sakič. Sice těsně, ale po zásluze postupuje rakouský Composites Neunkirchen!  

 

R a k o u s k o 

 

NÖ Landesliga muži 
 

KV Auersthal 3109 6:2 2991 KSV Hainburg/Donau 

Souček Milan 551 4:0 428 Mayer Bernhard 

Už z výsledku je zřejmé, že Milan neměl se soupeřem žádný problém a kdyby maličko přidal 

i na třetí dráze (126), tak mohl být i první hvězdou utkání. Takto jej přehodil o 7 kuželek 

Norbert König z družstva soupeřů. 

 

KSV UU. Amstetten 3323 5:3 3265 KV Wr. Neudorf 

Kellner Michal 614 3:1 563 Duschek Wilhelm 

Krejčí Milan 592 3:1 543 Zirps Hannes 

Oba čeští hráči si vylepšili svoje letošní maximum na domácích drahách! Michal dovolil 

soupeři získat jeden pomocný bod jen na třetí dráze (140) a byl jediný, který překonal 600 

bodů! Milan se se svým výkonem umístil hned za Michalem a to jen proto, že se pomaleji 

rozjížděl – 1.dr. 130. Ve zbývajících třech setech byl Michal lepší jen o jednu kuželku! 

 

KSV Mistelbach 3209 6:2 3141 KSK Austria Krems II 

Schlieffelner Wolfgang 498 0:4 577 Vychodil Jaroslav 

Berger Michael 535 2:2 537 Gondek Pavel 

Jarda odvedl svůj obvyklý výkon a zaslouženě se stal první hvězdou celého zápasu! Neměl 

ani jednu vyloženě slabší dráhu, ale ani žádnou s mimořádným číslem. Pavel se na první a 

třetí dráze trošku trápil (129+128) a soupeř toho využil k získání mírného náskoku. Po 



90.hodu byl stav 2:1 a domácí hráč měl na kontě o 4 kuželky více. Brnkačka na nervy až do 

konce! 

 

Tabulka: 

1 KSK Union Orth / Donau II 11 64:24 20 

2 KSK Bad Erlach 11 51,5:36,5 16 

3 KV Auersthal 11 48:40 15 

6 KSV Mistelbach 11 43:45 10 

7 KSV UU. Amstetten 11 42:46 10 

8 KSK Austria Krems II 11 40:48 8 

 

N ě m e c k o  
 

1. Bundesliga 

SKC Staffelstein 3673 6:2 3416 FEB Amberg 

Hažva Jaroslav/Bischoff Fl. 589 1:3 598 Möhrlein Florian 

Jelínek Miroslav 644 3:1 553 Häckl Wolfgang 

Jardovi se tentokrát příliš nedařilo a tak došlo na střídání. Mirek se rozjížděl jak v dávných 
dobách parní lokomotivy a svůj výkon stále stupňoval od 145 až do výborných 174. Stal se 
tak první hvězdou celého zápasu! 
 

TSV Breitengüβbach 3575 2:6 3774 Victoria Bamberg 

Parkan Robin 617 1:3 662 Lupu Nicolae 

Robin nehrál vůbec špatně a jen na druhé dráze (145) měl méně poražených kuželek než 
150. Proti němu však hrál zkušený mistr světa, který se hned v prvním setu (183) ujal 
výrazně vedení a zaznamenal tak nejvyšší výkon tohoto kola. 
 
Tabulka: 

1 SKV Rot-Weiβ Zerbst 9 57,5:14,5 18 

2 SKC Victoria Bamberg 9 49,5:22,5 16 

3 SKC Staffelstein 9 46,5:25,5 13 

5 SKK Raindorf 8 28,5:35,5 7 

6 TSV Breitengüβbach 9 28:44 6 

8 FEB Amberg 9 20:52 4 

 

2. Bundesliga Nord/Mitte 
 

SC Luhe Wildenau 3334 3:5 3389 FSV Erlangen-Bruck 

Boško Ivan  571 4:0 492 Baer Kai-Uwe 



Grünwald Michael 510 0:4 589 Bučko Michal 

Ivan předvedl velmi solidní a vyrovnaný výkon, který ho vynesl na druhé místo mezi 
domácími hráči. Michal neměl tak vyrovnané výkony na jednotlivých drahách, ale jeho druhá 
dráha (160) mu zajistila nejvyšší číslo v celém utkání. 
 

SKC Weiden 3689 6:2 3426 Victoria Bamberg 

Junek David 668 4:0 481 Sören Wölm 

David se tentokrát opravdu předvedl v tom nejlepším světle! Měl výborné všechny dráhy 
(174+169+157+168) a byl zdaleka nejlepším hráčem tohoto utkání! Gratuluji! 
 
Tabulka: 

1 TSV Groβbardorf 10 57:23 18 

2 TSG Kaiserslautern 10 45:35 14 

5 FSV Erlangen Bruck 10 47:33 12 

6 SKC GH Weiden 10 41:39 10 

9 SC Luhe Wildenau 10 29:51 3 

 

Bayernliga muži 
 

Bavaria Karlstadt 1 3350 6:2 3278 FAF Hirschau 1 

Burkard Michael 562 2:2 560 Wágner Milan 

Milan velmi pěkně začal a když otáčel za stavu 275:312 nikdo asi nevěřil, že by mohl prohrát. 
Jeho výkon na třetí dráze (119) mi však připadá, že ho po rozběžišti museli vozit na 
kolečkovém křesle. Zřejmě tedy nějaká indispozice.  
 

TV Eibach 03 3434 6:2 3367 Goldener Anker Kasendorf 1 

Graupner Marc/ Fuchs Hol. 539 2:2 560 Dvořák Radek 

Schonert Frank 599 4:0 545 Žaloudík Ivan 

Cipra Sven 575 2:2 574 Urban Ladislav 

Ringel Gerald 589 3,5:0,5 515 Valeš Karel 

Wittenbeck Ulrich 623 2:2 599 Balzer David 

Pechmann Marcus 509 0:4 574 Holub Pavel 

 
Tabulka: 

1 SKK Gut Holz Zeil 10 60:20 18 

4 FAF Hirschau 10 41:339 9 

10 Goldener Anker Kasendorf 10 24,5:55,5 0 

 
 

J i h o v ý c h o d n í    E v r o p a 
Chorvatsko: V zemi nejen námi oblíbených letovisek, se tento víkend konal finálový turnaj o 

tituly mistrů země pro letošní rok. Hrálo se v Záhřebu na kuželně v Grmoščici a to systémem 



play off. Nastupovalo tedy proti sobě prvních 16 hráčů z kvalifikace. Hráči, kteří se 

probojovali až do finále, museli tedy v sobotu i v neděli odehrát 2x 120 hodů. V prvním kole 

se nelépe dařilo Branislavu Bogdanovičovi, který měl výkon 684. Jeho výkony však v dalších 

kolech postupně klesaly a v semifinále ho porazil Luka Bolanča. Ani ten potom ve finále 

nestačil na Maria Lioviče, který v semifinále po výkonu 682 porazil Hrvoje Marinoviče. Finále 

potom skončilo na dráhy 2:2 a na kuželky vyhrál Mario Liovič 666:646. Nikdy bych nevěřil, že 

tento hráč vyhraje mistrovství Chorvatska! Mezi ženami si celkem zaslouženě vybojovala titul 

Ana Jambrovič, která kromě prvního startu, ve všech zbývajících překonala hranici 600 

poražených kuželek. V průběhu turnaje se jí snažila svými výkony vyrovnat Tihana Čavlovič, 

ale nakonec ve finále svým nejlepším číslem 635 jí Ana Jambrovič porazila. Známé hráčky 

Natašu Ravnič Gašparini a Klaru Sedlar vyřadila právě Tihana Čavlovič v osmifinále a 

v semifinále. 

Polsko: Podíval jsem se i na ligu u našich severních sousedů a myslím si, že zejména 

účastníky Interligy to bude zajímat. Tabulku družstev mužů vede Start Gostyň, kde je asi 

nejlepším hráčem Jakub Osiewicz, který umí výkony přes 630 bodů. Našel jsem nejlepší 

jeho letošní výkon 638, ale i další výsledky jsou kolem 630. V tabulce na druhém místě je 

Polonia 1912 Leszno, kde hned dva hráči mají letos výkony i přes 650 bodů. Jedním je 

Bartosz Wlodarczyk, který už dokázal porazit 661 kuželku a druhým Michal Szulc, jenž má 

na kontě výsledek 654. Jsou tam však i další hráči jako např. teprve dvacetiletý Mateusz 

Klecha s výkonem 642 či Bartosz Krug se 654 poraženými kuželkami. Úroveň prvních 4-5 

družstev mužů odpovídá úrovni naší 1. ligy. Ženská liga je však mnohem slabší a hraje jí jen 

6 čtyřčlenných družstev. 

Závěrem bych se chtěl omluvit, že minulý týden Okénko nevyšlo. Staral jsem se o jiné 

důležitější záležitosti a už mi na Okénko nezbýval čas.  

V letošním roce je to poslední Okénko do zahraničí a tak přeji všem kuželkářům 

pohodové a šťastné Vánoce a v tom Novém roce 2018 jen stálé a pevné zdraví a aby 

nás ty naše kuželky hodně a hodně bavily! 

Dne 17.12.2017 ve 15:02 hod. 

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


