
Okénko do zahraničí č. 21 - 17/18 

V uplynulé sobotě se hrála odvetná utkání druhého kola Champions League a tak se dnes 

v Okénku budeme věnovat především těmto utkáním. Hned na úvod je třeba poznamenat, 

že nám udělaly radost ženy Slovanu Rosice a na Slovensku se zase radovali z výkonů mužů 

z Podbrezové. 

 

Champions League 2017/18 

Ženy 

SK ŽP Šport Podbrezová 3381 0:8 3527 KK Slovan Rosice 

Skalošová Dominika 554 0:4 617 Vaverková Lucie 

Klubertová Dana 591 2:2 600 Tatoušková Nikola 

Kičinková Johanka 551 1:3 583 Dobešová Naděžda 

Machálková Patricie 568 1:3 580 Topičová Natálie 

Poliaková Jana 557 1:3 560 
Rosendorfová Iva / 
 Axmanová Andrea 

Ďuricová Michaela 560 1:3 587 
Kantnerová Alena/ 
Winterová Magda 

V první dvojici si Lucka hned od první dráhy (160) „nedala do ničeho mluvit“ a přehrávala 

Dominiku zejména v dorážce. Pouze ve druhém setu na dráze č.1 měla dorážku „jen“ 50. Na 

ostatních drahách to bylo vždy nejméně 60 a tak z toho byla nejlepší dorážka v celém utkání 

– 233 a zároveň i nejlepší ženský výkon o tomto víkendu! To Nikola to měla s Dankou 

mnohem složitější. Zejména ve druhém a čtvrtém setu se Dance dařilo (2x 161) a tak Nikola 

musela svůj náskok v kuželkách z lichých setů usilovně bránit. Poslední dorážka totiž 

skončila 62:44. Nadě se v prvním setu vůbec nepovedly plné (81) a Johanka toho hned 

využila k získání setového bodu a náskoku 14-ti kuželek. Na další dráze už Naďa předvedla 

parádní plné (112) a tak měla na obrátce náskok v kuželkách 280:299. V dalších setech 

rozhodovala zřejmě větší zkušenost rosické hráčky. Do další rundě nasadili kapitáni proti 

sobě nejmladší hráčky z obou družstev. Natálka střídala na všech drahách dobré plné se 

slabší dorážkou a naopak, ale celkově si udržovala v každém setu  slušný náskok 

v poražených kuželkách. Prohra v dorážce 53:40 na poslední dráze tak nemohla na jejím 

vítězství už nic změnit. Na sousedních drahách nasadilo slovenské družstvo hned od 1.hodu 

místo původně nominované Katariny Micanové Janu Poliakovou. Moravské družstvo se ke 

stejnému kroku odhodlalo až od 61. hodu. Do té doby už Iva vedla 0:2 a 284:291. Andrea 

však na další dráze prohrála v dorážce 54:42 a tak se o bodu pro družstvo rozhodovalo až 

na poslední dráze. Tady však hra do plných skončila 87:87 a rozuzlení tajenky přinesly až 

poslední hody, když dorážka vyzněla 36:41 pro Andreu. Alenka se hned na první dráze 

rozjela jako Pendolino a využila toho, že se Michalce vůbec nedařilo ve hře do plných. První 

dráha tak skončila 132:155. V dalším setu se však karta obrátila a Alence se zase příliš 

nedařilo v dorážce (63:42). Moravandy tak vystřídaly a když se opět Michalce nedařilo do 

plných, tak Magda získala slušný náskok (124:146). Na dvou drahách porazila do plných 215 

kuželek a celkem spolehlivě si došla pro bod.  



V Bambergu tedy 31.3. a 1.4.2018 budou hrát hráčky z moravského KK Slovan Rosice! 

 

KK Triglav Kranj 3318 1:7 3355 SKC Victoria Bamberg 

Německé družstvo si chtělo pojistit postup hned na začátku utkání a tak do první čtveřice 

hráček nasadilo svoje nejžhavější želízka Ines Maričič a Sinu Beiβer. Domácí Nusa Blajzelj 

tak na Ines neměla naději ve hře do plných ani v dorážce a prohrála 523:557. Sina na 

sousedních drahách přehrávala slovinskou Niku Blagovič zejména v dorážce a souboj 

skončil 554:593. Němky tak měly postup zajištěn! Z ostatních výsledků stojí za zmínku výkon 

domácí Brigitte Strelec, která poměrem 610:543 porazila Alinu Dollheimer. Byl to jediný bod 

pro domácí družstvo a také nejlepší výkon v celém utkání.  

Diváci v Bambergu uvidí ve finále 31.3. a 1.4.2018 podle očekávání domácí ženské družstvo 

SKC Victoria Bamberg. 

 

Electro Romgaz Targu Mures 3298 5:3 3135 BBSV Wien 

Ve vídeňském družstvu zahrály velmi dobře obě sestry Nicole a Daniela Plamenig (580 a 

560). Nicole tak byla nejlepší hráčkou celého zápasu, když na její výkon nestačila ani 

maďarská posila rumunského družstva Anita Mehesz (573). Avšak dva výkony pod 500 bodů 

znamenaly celkem ztrátu 165 kuželek a to se na vrcholné mezinárodní scéně velice špatně 

dohání. 

Final Four v Bambergu se tedy zúčastní rumunské družstvo Electro Romgaz Targu Mures. 

 

KK Celje 3306 7:1 3070 Rákoshegyi VSE 

V tomto utkání předvedla nejlepší výkon domácí Anja Kozmus - 594 poražené kuželky. 

Zvláště se jí dařilo v první a poslední dorážce (61+70). Z ostatních hráček zaujala jak mládím 

(roč. 2000), tak zejména výkonem (569) Slovinka Tia Schatz, která porazila v tomto zápase 

nejlepší maďarskou hráčku Katalinu Toth (562). Zbývající výkony v hale Golovec 

nedosahovaly ani na 550 bodů.  

V turnaji Final Four v Bambergu budou tedy startovat slovinské hráčky z KK Celje. 

  

 

Muži 

KK Zaprešič 3797 3:5 3780 ŠK Železiarne Podbrezová 

Manev Branko 658 1:3 680 Zavarko Vilmoš 

Mance Matija 635 2:2 636 Tepša Daniel 

Fridl Mario 595 2:2 600 Tomka Milan / Pašiak Tomáš 

Bogdanovič Branislav 632 1,5:2,5 634 Vadovič Bystrik 

Bolanča Luka 661 2:2 678 Kuna Erik 

Zdravec Jure 616 4:0 552 Nemček Peter 

Vili prohrál pouze první set 172:165, ale na obrátce ještě prohrával na kuželky 329:327. 

Branko se však v dalších setech už přes 168 nedostal a Vili zakončoval parádní poslední 

dráhou 183. Dan také prohrál na první dráze 167:153 a v poločase byl stav nerozhodný na 



sety i na kuželky. Třetí set vyhrál Dan o 11 kuželek a tak čekalo, co předvedou oba borci na 

poslední dráze. Plné skončily 106:97 pro domácího hráče a kdo bude tedy mít lepší nervy 

v dorážce? Matija udělal jednu chybu a to ho zřejmě stálo vítězství. Poslední set 167:157. 

V další dvojici se Milanovi příliš nedařilo hned v první dorážce, kdy sice hrál bez chyby, ale 

5x 9 je na této úrovni přece jen trochu málo. Po dalších deseti hodech ho tedy vystřídal 

Tomáš. Ten sice ještě nedokázal set vyhrát, ale v dalších už měl nad Mariem značně navrch 

a druhý poločas tak vyhrál 288:320. Na kontě slovenského družstva tedy byly 3 body a 

k postupu scházely ještě 2 setové body. Bystrik to měl proti Braňovi velice těžké! Je to 

domácí hráč a také jeden z nejlepších na světě! Bystrik měl však „pro strach uděláno“ a tak 

hned na první dráze se oba hráči dohodli na shodných plných i totožné dorážce. V dalším 

setu kuželky více přály domácímu hráči a tak se obracelo za stavu 320:306. Bystrik tedy 

nesměl prohrát už žádný set! Ve třetím vyhrál 159:171 a bez ohledu na výsledek ostatních 

hráčů bylo o postupu družstva rozhodnuto! Rozhodnout tento souboj se však mělo až na 

poslední dorážce. Tu vyhrál Bystrik 52:59. O vyrovnanosti obou hráčů svědčí i poměr hry do 

plných 400:401 a dorážky 232:233. Erik měl proti Lukovi dokázat, že se z něj stal opravdu 

jeden z nejlepších světových hráčů. Stejně jako všichni jeho spoluhráči prohrál hned první 

dráhu (164) o 10 kuželek, ale na těch dalších dvou (185+184) už nenechal nikoho na 

pochybách, že do té světové špičky opravdu patří! Dorážka za 279 se hned tak nikde 

neuvidí! Peter prohrál se svým soupeřem zcela jasně, když se mu nedařilo ve hře do plných 

ani jednou překonat 100 poražených kuželek a 174 v dorážce také není nijak slavný výkon. 

V Bambergu si tedy po napínavém souboji, ale zcela zaslouženě zahrají hráči slovenského 

družstva ŠK Železiarne Podbrezová! 

 

Composites Neunkirchen 3633 1:7 3863 SKV Rot Weiβ Zerbst 

Ozdobou tohoto utkání byl výkon domácího Miloše Simijonoviče, který zcela jasně porazil 

Urose Stocklase 3:1 a 691:664. Miloš měl nejhorší dorážku na dráze 60 a ve hře do plných 

porazil 431 kuželku! Timo Hoffmann (Zerbst) porazil po výkonu 665 Radovana Vlajkova 

(640). 

Zcela tedy podle očekávání postupuje německé družstvo SKV Rot Weiβ Zerbst. 

 

KC Schwabsberg 3650 6:2 3547 Zalaegerszegi TK 

První utkání těchto družstev v Maďarsku skončilo 2:6 a poměr setových bodů byl 9,5:14,5. 

V Německu to tedy byl souboj o každou kuželku na každé dráze a žádné ohromující 

výsledky se čekat nedaly. Nejlepší z hráčů domácího družstva byl Philipp Vsetecka, kterému 

k číslu 636 pomohly zejména pěkné plné (428). Jemu se ještě přiblížil Manuel Lallinger, který 

v dorážce porazil 227 kuželek a s výkonem 631 tak byl druhým nejlepším domácím hráčem. 

O nejlepší výkon se však postaral maďarský hráč Zoltán Fehér, který s dorážkou 244 porazil 

celkem 646 kuželek. Na setové body zvítězilo německé mužstvo 16:8. 

V Bambergu 31.3. a 1.4.2018 bude tedy hrát i druhé německé družstvo KC Schwabsberg. 

 

SKC Victoria Bamberg 3795 4:4 3782 Alabardos Szegedi 

Přiznám se, že toto utkání jsem očekával s dost velkým napětím. Německé družstvo sice 

nemá tak ostřílené některé hráče jako jsou v maďarském družstvu, ale zase pro ně mluví 



domácí prostředí, možnost hrát Final Four na domácí kuželně a také mládí. Vždyť 

„benjamínkem“ v družstvu Szegedu je Norbert Kiss roč. 1980. A hned v prvních dvojicích šlo  

německé družstvo cíleně za postupem, když Dominik Kunze přehrál na kuželky 649:630 

Lázsló Karsaie a Nicolae Lupu po výkonu 638 jasně na setové body 4:0 Belu Fehera (590). 

Potom se však karta začala obracet, když Tibor Szel (622) sice až výkonem na poslední 

dráze (165) porazil Christophera Wittkeho (596) a nejstarší hráč celého zápasu Jovan Čalič 

si poradil s Florianem Fritzmanem poměrem kuželek 627:641. V dalších dvojicích Janos 

Marton parádní poslední dráhou (179) porazil na setové body Christiana Wilkeho a poslední 

vicemistr světa Norbert Kiss po nejlepším výkonu v zápase 668 porazil Cosmina Craciuna.  

Postup do Bambergu si tedy vybojovalo maďarské družstvo Alabardos Szegedi TE. 

 

 

R a k o u s k o 
 

1. Bundesliga West muži 

ASKÖ KSC Schneegattern 3226 4:4 3209 KSK Kremstalerhof 

Mayer Herbert 557 1:3 578 Sysel Josef 

Petrů Pavel 592 3:1 516 Grömer Günter 

Pepa byl výrazně nejlepším hráčem družstva hostů a jeho domácí soupeř se z Pepova 

úvodního náporu vzpamatoval až po obrátce. Ve druhém poločase však Pepa trochu ubral a 

jeho výkon měl klesající tendenci (158+148+143+130). Pavel byl, jak jinak, nejlepším hráčem 

utkání a o jeho velmi dobré formě svědčí i vyrovnané jednotlivé sety 145-153. Jeho 

spoluhráči mu však nechali hodně velké sousto, když musel získat nejen bod, ale i dohnat 

ztrátu 63 v poražených kuželkách. 

NÖ Landesliga 

KV Auersthal 3186 3:5 3190 KSV Mistelbach 

Zimmermann Gerhard 515 1:3 544 Hýbl Miloslav 

Souček Milan 569 4:0 525 Weis David 

Míla si hrál svojí hru, kterou v letošním ročníku předvádí stále. První dráha 131 a další 137-

139. Soupeř, který vyrobil 10 újezdů, na něj neměl. Milan byl jediným hráčem, který hrál bez 

újezdů a obdivuhodné jsou svojí vyrovnaností i výkony na jednotlivých drahách 141-145. Byl 

tak první hvězdou celého zápasu!  

BSV Voith St. Pölten III 3303 6:2 3161 KSK Austria Krems II 

Christ Felix 567 4:0 543 Gondek Pavel 

Büchinger Maxmilian 567 2:2 608 Vychodil Jaroslav 

Pavel nehrál úplně špatně, ale jeho dráhy 131-140 na mladičkého soupeře (15 let) vůbec 

nestačily. Jarda byl jediným hráčem v utkání, který překonal 600 bodů. Vděčí za to zejména 



velmi pěkné první dráze 176 a slušnému výsledku po obrátce (300). Jen těch újezdů by snad 

mohlo být méně. 

KSV Hainburg / Donau 3304 1:7 3485 KSV UU. Amstetten 

Bitzinger Markus 577 1:3 585 Krejčí Milan 

Szöke Geza 540 0:4 642 Kellner Michal 

Milan sice v poločase vedl už 0:2 a 266:286, ale potom se začala karta obracet, třetí set 

prohrál 160:139 a musel pořádně zabrat, aby si naklonil bod na svoji stranu. Michal zahrál 

v této sezóně jen 1x přes 600, ale v tomto utkání hned první dvě dráhy (151+162) ukazovaly, 

že na to šestikilo bude mít i dnes. Parádní poslední dráha (185) to jen potvrdila. Stal se tak 

nejlepším hráčem celého zápasu a výrazně přispěl k rekordu družstva! 

S l o v e n s k o 

Ve slovenské Extralize mužů se odpočívalo, ale ve stejné soutěži žen už je dohráno. 

Mistryněmi Slovenska se staly ženy ŠK Železiarne Podbrezová a to s náskokem 6 bodů 

před TJ Lokomotiva Vrútky. Gratulujeme! V posledním utkání v Podbrezové se blýskla 

výkonem 621 Michaela Ďuricová. V Sučanech se ještě domácí Andree Kulichové povedlo 

porazit 605 kuželek a v družstvu hostujícího KK Priatelia Bratislava tamtéž porazila Andrea 

Búriková 593 kuželky. 

J i h o v ý c h o d n í   E v r o p a 

Slovinsko: Ve 14. kole slovinské 1.A lize mužů mají velmi pěkné výkony zapsány Klemen 

Mahkovič (Gorica) na domácí dráze 650 a Žiga Požar (Proteus) 648 rovněž na domácí 

kuželně. Z hostujících družstev měli nejlepší výkony Blaž Černin (Ljubelj) 649 na kuželně 

v Gorici a Zlatko Pajnič (Enemon) 641 na drahách Proteusu. Tabulku vede Konstruktor 

s náskokem 4 bodů před Calcitem. Mezi ženami má největší číslo zapsána Nuša Blajželj 

(Triglav) 585 na domácí kuželně. Nejvíce se jí přiblížily Majda Verbole (Miklavž) 582 a Anita 

Gornik (Brest) 580 obě jako hráčky hostujících družstev. V tabulce vede Celje o 6 bodů před 

Triglavem. 

Srbsko: V Superlize mužů má po 13. kole Beograd náskok 2 body před Partizanem. Hráč 

Beogradu Čongor Baranj má také v tomto kole nejvyšší výkon 648 poražených kuželek, který 

dosáhl na kuželně v Bačka Topole.  

Maďarsko: Ve dnech 10. a 11. února se odehrávalo 14. kolo Superligy mužů a z výsledků, 

které jsem minule neuváděl, stojí za pozornost výkony Zoltána Fehéra (Zalaegerszegi) 612 a 

Norberta Kisse (Szegedi) 667, které oba dosáhli na drahách soupeřů. Jejich výkon v  Premier 

League nebyl tedy náhodný! Tabulku vede Szegedi o 2 body před Zalaegerszegi.  

Dne 18.2.2018 ve 18:48 hod. 

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


