
 Okénko do zahraničí 27.1.2019 

Náplní tohoto víkendu se stalo především druhé kolo Ligy mistrů. Kromě jiných jsme mohli 

sledovat výkony žen ze Slovanu Rosice a BBSV Wien. V Rakousku bylo odehráno první kolo 

jarní části NÖ Landesligy. Po menší pauze přinášíme souhrn výsledků soutěží jihovýchodních 

států. 

Liga mistrů 

ZTE ZÁÉV TK 3329 5:3 3258 KK Slovan Rosice 

Airizer Emese 560 3:1 528 Winterová Magda 

Csurgai Anita 534 2:2 546 Topičová Natálie 

Szábo Márta 571 2:2 504 Rosendorfová Iva 

Nemés-Juhász Gabriella 592 2:2 576 Vaverková Lucie 

Hegedüs Anita 534 2:2 539 Axmanová Andrea 

Kovács Dóra 538 1:3 565 Kantnerová Alena 

 

Hráčky Rosic po postupu z prvního kola Ligy Mistrů zamířily v druhém kole opět do Maďarska. 

Soupeřkami se jim staly hráčky Zalaegerszegu, které se v domácí superlize pohybují na třetí příčce. 

První vzájemné utkání skončilo výhrou domácích 5:3 za rovnosti setových bodů 12:12. Maďarské 

hráčky dokázaly porazit o 71 kuželek více. Úvodní hra skončila 1:1 a 20 kuželek pro domácí. V druhé 

rundě se hráčkám Rosic nepodařilo získat bod a dostaly se do ztráty 103 kuželek. Naopak v závěru 

utkání si oba body připsaly Rosice. Příliš velkou ztrátu se jim ale už smazat nepodařilo. I tak mají 

Rosice celkem velkou šanci na postup. Odvetné utkání se hraje 16.2. 

BBSV Wien 3334 5:3 3258 C.S. Electro Romgaz Targu Mures 

Pumpler Dominique 556 3,5:0,5 527 Duka Tilda 

Wiedermannová Hana 579 3:1 525 Bornet Alexandrina/Ciobanu Maria 

Vsetecka Lisa 542 3:1 518 Baciu Doina Victoria 

Martinkevič Dana 578 1:3 597 Sáfrány Anita 

Plamenig Daniela 541 2:2 546 Gyeresi Anna 

Plamenig Nicole 538 1:3 552 Méhész Anita 

 

Rovnou do druhého kola Ligy mistrů byl nasazen tým žen BBSV Wien. Domácí utkání hráčky Vídně 

zvládly a zvítězily 5:3 na setové body 13,5:10,5 o 76 kuželek. Rumunský tým hrál v ročníku 

2017/2018 finále proti německému Bambergu a letos ho posílila další maďarská hráčka Anita Méhész. 

BBSV dobře zvládlo úvod utkání. Postarala se o to svým výkonem i Hana, které vyšla hlavně první 

šedesátka (154+152). Její soupeřka byla po výkonu na první dráze (105) střídána. Ve druhé dvojici za 

stavu 2:0 a vedení o 83 pro domácí šla do hry Dana. Dana první dráhu (145) prohrála jen o 3 kuželky. 

Druhá dráha se Daně nepovedla (123) a i na třetí dráze Maďarka vyhrála (141:161). Poslední dráhou 

(169) ale Dana vytáhla své konečné číslo na slušných 578. V závěru hry se radovali spíše hosté, ale 

výhra domácích ohrožena nebyla.  

Rakousko   
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NÖ Landesliga 

KSV Hainburg/Donau 3154 3:5 3213 KSK Austria Krems II 

Bitzinger Markus 544 1,5:2,5 576 Vychodil Jaroslav 

Madern Werner 527 3:1 511 Gondek Pavel 

 

Poslední tým tabulky hostil hráče Kremsu. V úvodu utkání se představil Jaroslav a první půle 

vzájemného souboje byla velmi vyrovnaná. Jaroslavovi se dařilo hlavně v druhé části utkání (154, 

151), kde mu soupeř již nestačil. Jaroslav se stal nejlepším hráčem utkání. Pavel nastoupil ve druhé 

rundě a vyhrát se mu podařila až poslední dráha. Náskok hostů, který vytvořili hned na začátku utkání, 

stačil na výhru a hosté brali bod. 

KSV UU. Amstetten 3271 4:4 3229 KV Wr. Neudorf 

Krejčí Milan 552 1:3 573 Neubauer Martin 

Kellner Michal 585 4:0 524 Halwachs Karl 

 

I Amstetten si v tomto kole zahrál proti soupeři ze spodních pater tabulky. Úvod hry domácím příliš 

nevyšel a po první rundě neměli ani bod. Milan narazil na nejlepšího hráče hostů a získal proti němu 

jen jednu dráhu, i když ve dvou případech byl bod vzdálen jen o 3 nebo 4 kuželky. Naopak druhá 

dvojice domácích získala oba body a dostala tým ze ztráty do vedení o 73 kuželek. Jedním z těchto 

domácích borců byl i Michal. Ten proti soupeři vyhrál suverénně všechny dráhy a stal se nejlepším 

hráčem utkání. Dále se už nikomu z domácích vyhrát nepodařilo a tak získaný náskok stačil alespoň na 

remízu. 

KV Auersthal 3274 2:6 3311 KSV-Mistelbach 

Stloukal Miloš 572 2:2 544 Berger Michael 

Souček Milan 553 2:2 540 Zimmermann Josef 

Klug David 532 0:4 580 Hýbl Miloslav 

 

Po polovině sezóny, kterou Auersthal odehrál jako host, čeká tým jarní sezóna v roli hostitelů. První 

utkání, ale nedopadlo dle představ a Auersthal se musel smířit s druhou prohrou v sezóně. KSV 

Mistelbach zaujímá 10. příčku, ale tým útočící na první místo ho v tomto ročníku neporazil. Podzimní 

vzájemné utkání skončilo remízou. Utkání rozehrál Miloš, kterému se první půle příliš nevydařila 

(125,128). Pak už ale napravoval a závěrečná dráha 170 ho poslala až na pozici nejlepšího hráče 

družstva. Milanovi se také podařilo urvat bod, ale spoluhráči tentokrát své české kolegy nepodrželi. To 

Miloslav na druhé straně se po delší době radoval se svým týmem z výhry. Miloslavův výkon byl 

velmi vyrovnaný a všechny jeho dráhy se vešly do rozmezí 8 kuželek (140-148). 

 

Tabulka: 

1 
ESV Haidbr. Wacker Wr. 
Neustadt 12 168:120 22 

2 KV Auersthal 11 152,5:111,5 19 

3 KSV UU. Amstetten 12 150,5:137,5 15 
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4 KSK Austria Krems II 12 154,5:133,5 14 

10 KSV-Mistelbach 11 130,5:133,5 8 
 

 

Jihovýchodní Evropa 

Srbskou superligu žen po podzimní části vede tým Alimenta Novi Sad se 14 body. Na druhém místě 

je tým Srem Ruma s 12 body a třetí místo patří Banatu s 11 body. Mužské superlize o jeden bod 

vévodí Beograd nad Partizanem a na třetím místě je Metalac.  

V Chorvatsku se od posledního informování moc nezměnilo. Ženskou první ligu po 12. kolech vede 

Mlaka Rijeka. Za nimi je Admiral Zagreb a třetí místo drží ŽKK Istra Poreč. Ani v průměrech nedošlo 

ke změně. Nejlepší průměr má Ana Jambrović 598,7, za ní Tihana Čahlović 581,2 a Mirna Bosak 

578,4. Všechny tři hráčky soutěží za Rijeku. Jen k mírné změně došlo v první lize mužů a to na třetím 

místě. První místo bez jakéhokoli zaváhání stále drží Zaprešić, na druhém místě je Mertojak Split a na 

třetím místě Grmoščica Zagreb vystřídala Osijek. Branko Manev si stále drží prvenství v průměrech 

s číslem 632,4. Na druhé místo se probojoval Bojan Vlakevski 623,1 a na třetí místo se posunul 

Andrej Kovač 621,3. 

To ve Slovinsku k několika změnám došlo a to především u žen. Na prvním místě skupiny A po 11. 

kolech stále setrvává Triglav, následován týmem Brest a Celje. Ve skupině B se na první místo 

probojovala Adria. Na druhém místě je Trebnje a z prvního místa na třetí sestoupil tým Ograjca. 

V průměrech je na tom stále nejlépe Brigitte Strelec 580,5 a ve druhé skupině Zoran Iris 540,7. Ve 

skupině A muži nedošlo k žádné změně a pořadí vévodí Konstruktor nad Ljubelj a týmem Proteus. 

První trojice skupiny B je složena z Ograjcy, Brestu a Konstruktoru II. Do čela tabulky jednotlivců se 

dostal Mahkovic Klemen s průměrem 611 a ve druhé skupině je první stále Pintarič Primož 601,2.   

V Maďarsku mají žen odehráno 10 kol a pořadí zůstává stejné. Na prvním místě je Impartechnika 

Györ, o jeden bod za nimi se drží Rákoshegyi VSE a dva body na první místo ztrácí ZTE-ZÁÉV. Po 

10 úplných kolech je pořadí mužů v superlize stejné. Skupinu I vede tým Szegedi TE, před druhým 

Répcelaki SE, skupinu II ovládá Zalaegerszegi TK před Ferencvárosi Torna Club. 

 

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


