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Družstvo žen z Rosic vybojovalo na světovém poháru bronzovou příčku. Skvělými výsledky 

se mohou pochlubit i další čeští hráči, kteří se představili na mezinárodních klubových 

pohárech v dresu svých zahraničních oddílů. 

Nejlepší kuželkářské týmy uplynulé sezóny se sjely do německého Ludwigshafenu, aby na 

zdejší dvanácti-dráhové kuželně změřily své síly u příležitosti 31. Světového poháru družstev. 

Českou republiku reprezentovalo ženské družstvo TJ Slovan Rosice a mužský tým TJ 

Lokomotiva Česká Třebová. Muži ve velké konkurenci obsadili celkovou 10. příčku. 

Družstvo Rosic se z kvalifikace probojovalo mezi nejlepší čtyři týmy. Semifinálové utkání 

proti Němkám z Viktorie Bamberg dopadlo jasným výsledkem 0:8 pro německé hráčky. 

V utkání o bronz se Rosice utkaly s maďarským týmem Zalaegerszeg, který porazily 

v poměru 5:3. Světového poháru se se svým týmem BBSV Wien zúčastnily také sestry Hana 

Wiedermannová a Dana Martinkevič. V minulém roce se družstvo BBSV Wien umístilo na 

třetím místě. Tento ročník tak úspěšný nebyl, když se družstvo v kvalifikaci umístilo na 

předposledním sedmém místě, po celkovém výkonu 3275 kuželek. Dana Martinkevič nahrála 

549 kuželek a Hana Wiedermannová dosáhla výkonu 545 kuželek. 

Evropský pohár se uskutečnil v chorvatském městě nad řekou Drávou – Varaždínu. Za Česko 

se vydalo bojovat družstvo žen SKK Náchod a družstvo mužů SKK Rokycany. Rokycany se 

umístily v polovině kvalifikační tabulky, když dosáhly výkonu 3489 a od postupu je dělilo 80 

kuželek. SKK Náchod se s pohodlným náskokem umístil v kvalifikaci na třetím místě po 

výkonu 3301. Semifinálovým soupeřem se Náchodu stal německý klub Pöllwitz, který při 

vzájemném utkání zvítězil 6:2. Ani utkání o bronz nebylo pro Náchod vítězné. Český tým 

podlehl rakouskému Composites Neunkirchen v poměru 0:8 a umístil se tak na celkovém 

čtvrtém místě. Dalšími českými zástupci na Evropském poháru byli dva hráči rakouského 

klubu KSK Union Orth / Donau – Michal Kratochvíl a Jiří Veselý. V kvalifikaci Orth obsadil 

čtvrté místo (3569), když o jednu kuželku porazil slovenský tým ŠKK Trstená Starek. 

V semifinálovém utkání proti vítězi kvalifikace - SKC Staffelstein, tým Orthu prohrál 0:8. 

Utkání o bronz bylo přece jen veselejší a rakouský tým nakonec vybojoval bronzovou příčku, 

když porazil srbský KK Beograd 5:3. Jirka Veselý dosáhl v závěru turnaje výkonu 634 

kuželek. 

Pohár NBC se odehrával v dalším chorvatském městě – Slavonski Brod. Českou republiku 

reprezentovaly celkem čtyři oddíly – ženské týmy SKK Rokycany a KK Blansko a dva 

mužské oddíly KK Slavoj Praha a TJ Sokol Husovice. Oba české týmy žen skončily 

v kvalifikaci seřazeny za sebou na sedmém a osmém místě. Tým KK Slavoj Praha se ve velké 

konkurenci 26 klubů s výkonem 3408 umístil na celkovém šestém místě. Klub TJ Sokol 

Husovice se umístil na místě šestnáctém s výkonem 3288. Patnácté místo obsadil rakouský 

klub KSV Wien za který bojoval Milan Blecha (585). Z druhého místa se mezi čtyři nejlepší 

kluby probojoval německý SKK Raindorf (3564) s Milanem Svobodou a Michaelem 

Kotalem. Raindorf v semifinále porazil slovinský KK Calcit Kamnik a ve finále se střetl 

s maďarským týmem Zalaegerszegi TK. Toto vzájemné utkání skončilo výhrou Raindorfu, 

který soupeře porazil 5:3 (3518:3460) a z poháru NBC si tak odvezl zlatou medaili. Milan 

Svoboda dosáhl ve finálovém utkání výkonu 617 kuželek a Michael Kotal výkonu 573 

kuželek. 
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Rakousko  

1. Bundesliga muži 

SKC Koblach 3314 6:2 3169 ASKÖ KSC Schneegattern 

Iles Stevan 551 1:3 575 Petrů Pavel 
 

Prohrou dopadla předehrávka 9. kola bundesligy pro Schneegattern. Pavel nastoupil v druhé rundě 

utkání. Získal první bod pro družstvo a stal se také nejlepším hráčem svého družstva. 

Polizei SV Wels 3418 3,5:4,5 3422 KSK Sparkasse Jenbach 

Dvořák Jiří 571 2:2 585 Klaus Michael 

 

Předehrávka 5. kola dopadla lépe pro hosty z Jenbachu a to o pouhé 4 kuželky. Čeští hráči změřily své 

síly ve vzájemném utkání. Michael získal 32 kuželek už na první dráze a z tohoto náskoku těžil až do 

konce. Třetí dráhu vyhrál o sedm kuželek, a ačkoli Jiří stahoval náskok, Michael se přece jen ubránil. 

NÖ Landesliga 

KSK Bad Erlach 3083 1:7 3288 KV Auersthal 

Lelong Eric 508 2:2 517 Stloukal Miloš 

Linzer Heinz 547 2:2 555 Souček Milan 
 

První výhra pro hráče Auersthalu v této sezóně. Miloš se svým soupeřem hrál vyrovnaně první 

polovinu hry. Na třetí dráze získal 28 kuželek a tento náskok mu vydržel až do konce, když poslední 

dráhu prohrál 109:125. Milan se svým soupeřem také sehrál vyrovnanou partii. Velký náskok ze třetí 

dráhy Milanovi přinesl bod pro družstvo.  

KSV UU Amstetten 3187 3:5 3198 SPG ATV/SKV Schelnast Wr.N 

Kellner Michal 619 3:1 532 Watz Robert 

Krejčí Milan 558 3:1 517 Houszka Norbert 

 

Michal nastoupil v první rundě a svou hru zakončil výbornou drahou 171. Milan v druhé rundě také 

získal bod pro družstvo a Amstetten před poslední čtveřicí hráčů vedl 5:1 o 110 kuželek. Poslední 

runda, ale úplně otočila utkání a Amstetten musel přijmout prohru o 11 kuželek. 

KV Wr. Neudorf 3189 2:6 3250 KSK Austria Krems II 

Burnadz Peter 521 0:4 555 Vychodil Jaroslav 

Reichenauer Peter 536 2:2 525 Gondek Pavel 

 

I třetí utkání končí pro Krems II výhrou. Jaroslav zvítězil na všech drahách a získal bod pro družstvo. 

Pavel prohrál na poslední dráze 20 kuželek a o bod se tak připravil. 
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Německo  

Pohár DKBC 

SSV Bobingen 3593 2:6 3663 FEB Amberg 

Bobinger Wolfgang/Zink 
Christian 

576 0:4 643 Wagner Milan 

 

Ligová přestávka v Německu byla využita k odehrání kola Poháru DKBC. FEB Amberg hrál na 

kuželně v Bobingenu. Utkání skvělým výkonem odstartoval Milan, který po drahách 154, 158, 174 a 

175 nahrál 643 kuželek. 

Peiting/Schongau 3341 2:6 3469 TSV Breitengüßbach 

Feuchtinger Thomas 546 2:2 589 Jelínek Miroslav 

 

Ani Breitengüβbach ve venkovním utkání nezaváhal. Miroslav těsně ztratil první a poslední dráhu. 

Prostřední část hry měl ale silnou (157, 164) a nad soupeřem jasně zvítězil. 

SC Luhe-Wildenau 3544 6:2 3485 KV Wolfsburg 

Vícha Jiří 578 3:1 531 Hexkes Dennis 

 

I SC Luhe-Wildenau kráčí pohárovým pavoukem dál. Jiří v utkání ztratil jen první dráhu. Jeho soupeř 

po polovině utkání přestal klást odpor (115, 120), i proto měl Jiří práci ulehčenou. 

SKV 9PINS Stollberg 3454 3:5 3480 FSV Erlangen-Bruck 

Maurer Andreas/Geißler Jörg 557 1:3 628 Dvořák Radek 

Unglaub Christian/Gerlach 
Thomas 

518 0:4 639 
Bučko Michal 

 

Erlangen-Bruck pokořil své soupeře a zahraje si další pohárové kolo. Skvělé výkony předvedli Radek 

s Michalem. Radek na druhé dráze zvítězil nad soupeřem o 72 kuželek (98:170) a po šedesáti hodech 

měl nahráno 324. Michal měl po šedesáti hodech dokonce 334 kuželek a na třetí dráze přidal dalších 

162 kuželek.  
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