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Náplní uplynulého týdne se staly mezinárodní poháry družstev, které se konaly v chorvatském 

Zaprešići (Světový pohár), v bosenském Sarajevu (Evropský pohár) a srbském Apatinu 

(Pohár NBC). Ligové soutěže v Rakousku a Německu tak měly volno. V Německu se 

odehrálo kolo Poháru DKBC a jak v Rakousku, tak i v Německu byla sehrána utkání nižších 

soutěží. 

Mezinárodní poháry družstev 

Na Světovém poháru se představilo družstvo žen BBSV Wien a družstvo mužů ze St. Pöltenu, ve 

kterých hrají i čeští hráči. Družstvo BSV Voith St. Pölten v kvalifikaci propadlo a umístilo se na 

celkovém 11. místě z 13 účastníků. Dosáhli celkového výkonu 3501 kuželek. Filip Dejda nahrál 574 

kuželek. Nejlepšího výkonu v kvalifikaci 688 poražených kuželek dosáhli dva muži a to Jan Bína (TJ 

Lokomotiva Česká Třebová) a Branislav Bogdanovič (KK Zapresic). Zlato si z tohoto poháru odváží 

domácí tým KK Zapresic, stříbro německý SKV Rot-Weiβ Zerbst a bronz italský KK Neumarkt. Bitva 

o zlato musela být opravdu strhující podívanou. Družstvo Zaprešiće porazilo 3949 kuželek a Bolanca 

Luca dosáhl výkonu 705 kuželek. Weiβ-Rot Zerbst prohrál i přes výkony jako 666, 667 a 662 o 91 

kuželek. Družstvo Podbrezové zůstalo bez medaile na 4. místě. To družstvu BBSV Wien se dařilo 

podstatně více. Do semifinále se ženy kvalifikovaly ze čtvrtého místa a těsně tak překonaly KK Slovan 

Rosice, který skočil na 5. místě. Velkou zásluhu na postupu vídeňských hráček do semifinále má Hana 

Wiedermannová, která dokázala porazit 657 kuželek a dosáhla nejlepšího čísla kvalifikace žen a její 

sestra Dana, která nahrála jen o něco méně - 641 kuželek. V semifinále čekal na tým BBSV pořádný 

oříšek v podobě německých mistryň z SKC Victorie Bamberg. I když BBSV zlepšilo svůj celkový 

výsledek a Victoria nahrála téměř o sto kuželek méně, utkání skočilo 5:3 pro německý celek. Dana 

porazila 571 a Hana 601 kuželek. V boji o bronz se proti BBSV postavilo maďarské družstvo ZTE-

ZAEV TK Zalaegerszeg. S maďarskými soupeřkami si BBSV dokázalo poradit celkem jednoduše a 

zvítězilo 6:2 rozdílem 136 kuželek. Dana v boji o bronz porazila 574 a Hana 623 kuželek.  

Na Evropský pohár se vypravilo celkem 14 mužských a 8 ženských týmů. Mezi nimi tým KSK Union 

Orth/Donau a SK FWT Composites Neunkirchen, kde hrají i naši hráči. Oba týmy se zastavily těsně 

před branami semifinále na 5. místě, přesto se kvalifikovaly do Champions League. Nejvyššího čísla 

kvalifikace dosáhl Jirka Veselý, když porazil 645 kuželek. Michalu Kratochvílovi se v Bosně nedařilo 

a nahrál jen 528 kuželek. Tým Orthu dosáhl celkového čísla 3462. Jirkovo číslo v bojích o medaile 

pak překonali Ivan Totic (KK Mertojak Split) výkonem 646 a Tibor Szel (Szegedi TE) výkonem 653. 

Titul si z Bosny odváží chorvatský KK Mertojak Split, druhý skončil německý Bamberg a bronz 

vybojoval maďarský tým Szegedi TE. Bez medaile zůstal srbský Partizan Beograd. Družstvo žen z 

Neunkirchenu dosáhlo celkového výsledku 3276. Eva Wendl spolu se svou spoluhráčkou dosáhly 

celkového čísla 524. Nejvyššího čísla v kvalifikaci žen dosáhla Brigita Strelec (604) startující za KK 

Triglav Kranj, v semifinálových bojích ji překonala její spoluhráčka Anja Forstnaric 618. Titul získal 

slovinský KK Triglav Kranj, který ve finále porazil maďarský tým Rákoshegyi VSE. Bronz 

vybojovaly ženy z německého KC Schrezheim nad Chorvatkami ZKK Istra Porec. 

I na poháru NBC startovala družstva s českými zástupci ve svých řadách. Na poháru startovalo 16 

ženských a 24 mužských týmů. V soutěži ženských družstev se představilo družstvo KSV Wien, které 

skončilo na 7. místě. Zásluhu na tomto umístění mají hlavně dvě české hráčky. Veronika Petrov 

porazila 570 kuželek a Pavlína Procházková 571 kuželek a stala se nejlepší hráčkou svého družstva. 

Družstvo KSV Wien se taktéž kvalifikovalo do Champions League. Nejvyššího čísla kvalifikace žen 

dosáhla Leonarda Majer (KK Zagreb) výkonem 604 kuželek. Pro zlaté medaile si došly ženy 

z německého týmu SKK 98 Poing, které porazily další německé družstvo KV Liedolsheim. Na třetím 
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místě se umístily Chorvatky z KK Zagreb, které porazily své krajanky z KK Admiral Zagreb. 

V mužské kategorii startovali za německý SKC Staffelstein Radek Hejhal a Mirek Jelínek. SKC 

Staffelstein se v kvalifikaci ubránil maďarskému náporu a vybojoval první místo. Do semifinále 

postoupily ještě Répcelaki SE (HUN), KK Beograd (SRB) a KK Rudar Kakanj (BIH). Nejvyšší číslo 

kvalifikace zahrál Zapletan Zsombor 654, hrající za Répcelaki. Do boje o zlato se Staffelstein 

probojoval lehce 6:2 s náskokem 112 kuželek. Finálový zápas proti KK Beograd byl napínavější, ale 

německý celek prokázal své kvality a nakonec 5:3 vyhrál. Oba naši hráči hrající za Staffelstein patří 

k oporám týmu. Jejich výsledky na NBC poháru jsou následující: Radek Hejhal 622-629-648, 

Miroslav Jelínek 619-569 (střídání pro otestování dalšího hráče)-608. Gratulujeme k zisku zlatých 

medailí!  

 

Rakousko  

  1. Bundesliga muži 

SKC EHG Dornbirn 3255 7:1 3101 Polizei SV Wels 

Schelling Michael 527 2:2 535 Dvořák Jiří 
 

Družstvo Polizei SV Wels v uplynulém týdnu odehrálo hned dvě utkání, kdy ho čekala dohrávka 

prvního kolea. Hned první dvojice hráčů hostů dostala tým do velké ztráty (-84) a druhá dvojice ztrátu 

ještě prohloubila (-153). Jirka nastupoval v poslední dvojici a jako jedinému se mu podařilo získat 

bod. Spolu se svým spoluhráčem Kohoutem Josefem dosáhli nejvyššího čísla ve svém družstvu. 

 

Polizei SV Wels 3308 3:5 3316 SKC Koblach 

Dvořák Jiří 564 2:2 561 Nagy Laszlo 
 

Další utkání Polizei SV Wels bylo sehráno na domácí kuželně. Jednalo se o předehrávku kola šestého. 

Bohužel ani v tomto utkání se domácím vyhrát nepodařilo, i když tentokrát byla výhra na dosah. 

Jirkovi se podařilo bod získat a musel to být jistě zajímavý souboj, protože se se soupeřem přetahoval 

o každou kuželku. 

NÖ Landesliga 

 

KSV Volksbank Herzogenburg 3149 3:5 3237 KSK Austria Krems II 

Rauschmayr Christian 544 2:2 548 Gondek Pavel 

Neumayer Johannes 464 0:4 584 Vychodil Jaroslav 
 

V Landeslize bylo odehráno 3. kolo. Pavel nastoupil na úvod zápasu a hlavně díky své třetí dráze, 

kterou vyhrál o 22 kuželek, získal bod. Druhá dvojice už dala zápasu jasnější směr. Zasloužil se o to 
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především Jaroslav, který vyhrál nad soupeřem velkým rozdílem. Jaroslav se stal nejlepším hráčem 

celého utkání. 

V minulém okénku Karel opomněl zmínit, že v zápasu Amstetten vs. Krems II hráli kromě Karla 

s Michalem (Amstetten) i Pavel (556) s Jaroslavem (549). 

BSV Voith St. Pölten III 3339 2:6 3376 KV Auersthal 

Lazendic Milan 573 1:3 616 Stloukal Miloš 

Büchinger Maximilian 572 1:3 590 Souček Milan 
 

Miloš s Milanem jsou prozatím nejlepšími hráči svého družstva, ne jinak tomu bylo i v zápase třetího 

kola. Miloš začal velmi dobře a po 60 hodech měl nahráno už 322 kuželek. Pak trochu polevil, ale svůj 

náskok si udržel. Milan zase zabral až po půlce a druhou šedesátku zahrál 317.  

 

KV Wr. Neudorf 3216 6:2 3141 KSV-Mistelbach 

Duschek Wilhelm 544 1:3 560 Hýbl Miloslav 
 

Hlavně kvůli dvěma výkonům hostů pod 500 nedopadl zápas pro Miloslava a jeho tým vítězně. Míla 

měl slabší jen první dráhu, kterou prohrál, pak už soupeři bod nedovolil. Míla byl nejlepším hráčem 

svého družstva. 

KSV UU Amstetten 3338 6,5:1,5 3180 KSV Volksbank Herzogenburg 

Kellner Michal 609 4:0 489 Neidhart Josef 

Krejčí Milan 579 3:1 559 Anzenberger Alois 
 

V tomto utkání se jednalo o předehrávku 9. kola. Stejně jako v minulém zápase byli Michal i Milan 

nejlepšími hráči svého družstva i celého utkání. Michal neměl se svým soupeřem žádný problém a 

zaslouženě vyhrál. Milan měl slabší jen první dráhu (125), pak už do toho pořádně šlápl. 

 

Německo  

Pohár DKBC 

V Německu bylo odehráno několik zápasů Poháru DKBC a účastnila se i družstva s českými hráči. 

SKK Raindorf 3594 5,5:2,5 3430 Union Schönebeck 

Kotal Michael 568 2:2 583 Groβe Thomas 

Svoboda Milan 620 3:1 573 Schneidereit Lars 
 

V prvním kole poháru DKBC byl soupeřem SKK Raindorfu druholigový celek Schönebeck. 

Předpokládaným vítězem byl Raindorf a žádné překvapení se opravdu nekonalo. V první dvojici 

nastoupil Michael, který však bod tentokrát nezískal. I přes hezkou poslední dráhu (160) svou ztrátu 
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na soupeře nedohnal. Druhá dvojice domácích hráčů, kde nastoupil i Milan už dostala kuželky na svou 

stranu. Zejména druhá a poslední dráha se Milanovi vyvedla (169 a 172). Byl druhým nejlepším 

hráčem utkání. 

MSV Bautzen 3448 6:2 3442 TSV Breitengüβbach 

Strauch Lucas 592 2:2 580 Parkan Robin/Kirizsan Albert 
 

Na tento zápas nebudou hráči Breitengüβbachu dobře vzpomínat. Hořkou porážku jim připravil tým 

hrající Verbandsligu. První dvojice hostů nedokázala získat ani jeden bod, Mario Nüβlein prohrál svůj 

souboj pouze o jednu kuželku. Druhá dvojice měla zajistit obrat, ale plán se podařil jen z poloviny, i to 

ale dalo hostům šanci na obrat. V poslední dvojici nastoupili ke hře dotahováci Robin a jeho spoluhráč 

Jellite Christian. Bohužel Robin musel po 15. hodech z důvodu svalového zranění ze hry odstoupit. 

Christian dokázal stáhnout hodně ze ztráty družstva, ale na remízu už to nedotáhl. TSV  

Breitengüβbach v poháru končí. 

TSV Zwickau 3598 7:1 3407 SC Luhe-Wildenau 

Penzel Ingo 613 3:1 557 Boško Ivan 
 

Proti prvoligovému Zwickau nastoupil soupeř hrající 2. bundesligu. Tady se překvapení nekonalo a 

vše šlo podle papírových předpokladů. Hráči Zwickau byli velmi vyrovnaní, neboť se všichni vešli do 

rozmezí 595-613. Ivan hrál jako první a proti soupeři uhrál jen poslední dráhu. 

Grün-Weiβ Friedrichshain 3184 2:6 3343 FEB Amberg 

Schulz Dennis 484 0:4 596 Wagner Milan 
 

Prvoligový FEB Amberg cestoval na pohárové utkání do Friedrichshainu. Pro Friedrichshain, hrající 

Verbandsligu to byla velká událost a hosty přivítal dav diváků. V komentáři k zápasu doslova píšou, 

že pro domácí se jednalo o utkání století. I když se domácím nepodařilo vyhrát, bylo pro ně utkání 

prestižní záležitostí a za svou snahu si odnesli alespoň dva body. Tým Ambergu překonal stávající 

rekord kuželny o 109 kuželek. Nejlepším hráčem utkání byl český hráč Milan Wagner.  

FSV Erlangen-Bruck 3452 6:2 3245 TuS Leitzkau 

Bučko Michal 591 4:0 525 Eckert Michael 
 

V tomto utkání proti sobě stály dva týmy z druhé bundesligy. Po čtyřech hráčích měly oba týmy po 

dvou bodech a tak nebylo ještě nic rozhodnuto. Přesto byly kuželky na straně domácích. Michalovi se 

povedly hlavně liché dráhy a stal se nejlepším hráčem utkání.  

SKC Weiden 3520 8:0 3328 Grün-Weiβ Langendorf 

Junek David 588 3,5:0,5 555 Speck Christian 
 

Utkání s velmi jasným průběhem odehrál SKC Weiden. David si se svým soupeřem poradil celkem 

hladce, o půl bodu se podělil poslední drahou. 
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Landesverband Südbaden 

 

KSC Wehr-Öflingen 3197 6:2 3107 RS Olympia VS 

Kudláček Jiří 507 3:1 488 Grgas Ivan 
 

Tým KSC slavil již čtvrté vítězství. I Jiří svůj souboj vyhrál, na poslední dráze zabojoval a soupeři 

utekl. 

 

 

Martina Janyšková, email: martina.janyskova@kuzelky.cz 


