
Okénko do zahraničí č. 14 - 15/16 

Zatímco u nás se rozběhly různé vánoční a novoroční turnaje, na Slovensku v Rakovicích 

se konal turnaj TOP 12 a ve Slovinsku i Chorvatsku se konají turnaje o mistra krajiny, tak 

v Rakousku a Německu se dohrávalo podzimní kolo některých nižších soutěží s účastí 

našich hráčů. 

R a k o u s k o 

NÖ Landesliga muži 

1.KSK Wr. Neustadt II 2959 3:5 3047 KSK Austria Krems 

 Hais Rudolf 487 1:3 544 Šuba Miroslav 

 Weiss Reinhard 539 3:1 523 Gondek Pavel 

Mirek si cestičku k bodu pro družstvo prošlapával hned od první dráhy a zaslouženě se stal 

první hvězdou zápasu. Pavlovi soupeř utekl na druhé dráze o 25 bodů a tím bylo prakticky 

rozhodnuto. 

KSV UU. Amstetten 3308 8:0 3066 KSV  Herzogenburg 

 Kellner Michal 542 3:1 523 Kothmeier Roman 

 Krejčí Milan 577 3:1 539 Moser Ernst 

Michal zaváhal na druhé dráze (118) a tak musel na dalších drahách dohánět ztrátu 21 

kuželek. Milanovi soupeř dokázal vzdorovat jen na první dráze, kterou Milan prohrál 

137:145. Potom už soupeři zřejmě došly síly, vyrobil 11 chyb a bylo rozhodnuto. 

Po podzimním kole vede Amstetten tabulku s 19 body. Austria Krems II na třetím místě má 

o 1 bod méně. 

OÖ Liga muži 

ASKÖ KSC Schneegattern  2260 6:0 1974 ATSV Riedau 

 Petrů Pavel 592 4:0 485 Laufenböck Johann 

To, že byl Pavel nejlepším hráčem celého utkání, je už téměř obehraná písnička! A nic na 

tom nemění ani to, že mu soupeř souboj usnadnil svými 17-ti chybami. Schneegattern vede 

i tabulku s náskokem jednoho bodu. 

N ě m e c k o 

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 muži 

 Partenstein/Rechtenbach 3394 2:6 3517 FSV Erlangen-Bruck 

Lehner Florian 562 1:3 614 Bučko Michal 

Zenglein Georg 550 1:3 616 Kováč Zdeněk 

Michal na prvních dvou drahách (162+157) získal náskok 41 kuželek a tak bylo o vítězi 

tohoto duelu rozhodnuto. Zdeněk se nezalekl první pěkné dráhy soupeře (163:157) a 

pěknou hrou i na ostatních drahách se dopracoval až na první hvězdu celého utkání. 



 

2. Bundesliga Süd/West 120 muži 

SKK Raindorf 3499 6:2 3307 SKC Unterharmersbach 

Svoboda Milan 604 4:0 525 Lehmann Michael 

Milan se sice rozjížděl jako kdysi parní lokomotiva (137+142+165+160), ale soupeř mu 

kromě první dráhy nekladl téměř žádný odpor.  

Raindorf  tabulku svojí skupiny vede a Erlangen-Bruck je ve své skupině na třetím místě. 

 

S l o v e n s k o 

Na Slovensku kromě turnaje TOP 12 stojí jistě za zmínku, že mistr světa Ivan Čech 

přestoupil ze ŽP Šport Podbrezová na Oravu do klubu ŠKK Trstená Starek. Spolu s ním 

tam z Podbrezové odešel i Peter Šibal. Na Oravě tak zřejmě budou usilovat o lepší 

postavení v tabulce než mají dosud (11.místo, 8 bodů). 

TOP 12 ženy 

1. Valigurová Katarína 586 

2. Klubertová Dana 585 

3. Štefanidesová Eva 585 

4. Tomková Majka 581 

9. Tatoušková Nikola 536 

Nikole nevyšla vůbec druhá dráha (79+40) a když ani na ostatních nepodala nadprůměrné 

výkony, tak to na víc nemohlo stačit. 

TOP 12 muži 

1. Čech Ivan 651 

2. Nemček Peter 640 

3. Magala Peter 633 

4. Kuna Erik 624 

5. Palatinus Róbert 609 

Zkušenost Ivana Čecha se uplatnila i v tomto turnaji a zejména jeho třetí dráha (102+81) 

byla vynikající. 

Ch o r v a t s k o 

V chorvatské Splitu se odehrávalo mistrovství jednotlivců. Konalo se jako souboj jednoho 

proti jednomu. Osmifinále a čtvrtfinále se konalo 19.12. a semifinále + finále další den 

v neděli 20.12.2015. Mezi ženami byla suverénkou Ines Maričič z oddílu Mlaka Rijeka, která 



smetla svoje soupeřky výkony: 599, 626, 622 a 644. Obdivuhodný výkon na 4x 120 hs 

během dvou dnů zejména, když ani jedna z ostatních hráček se nedostala v žádném 

náhozu přes 600. Na druhém místě skončila Katja Oplanič z Istry Poreč. Ana Jambrovič 

skončila ve čtvrtfinále a pro Milanu Pavlic i Klaru Sedlar bylo konečným startem osmifinále. 

Mezi muži se mistrem stal Nikola Muše z Mertojak Split, který ve finále porazil Luka Bolanča 

z Medveščaku Zagreb 4:0 (659:632). Braňo Bogdanovič skončil po výkonu 587 v osmifinále, 

Mario Mušanič podlehl ve čtvrtfinále Lukovi Bolančovi a Mario Liovič stejnému hráči 

v semifinále. 

Jen pro upřesnění uvádím, že kvalifikace 32 hráčů se na stejné kuželně hrála o týden dříve 

na 2 náhozy a postupovalo z ní nejlepších 16. Známý Matija Mance do kvalifikace 

nenastoupil. Můj názor je, že takto pořádané mistrovství mnohem lépe prověří jednotlivé 

hráče a je určitě pro diváky zajímavější!   

S l o v i n s k o 

Ve slovinské Ljubljaně se hrálo o tituly ve sprintu a v tandemech. Mezi ženami vyhrála sprint 

Irena Koprivc z Kamniku, která si ve finále poradila s Monikou Blagovič z Triglavu 2:0. Na 

třetím místě skončily Tina Ugrin z Izolu a Brigita Strelec z Triglavu, která podlehla 

v rozstřelu 19:22 Monice Blagovič. 

Ve finále mužského sprintu porazil Klemen Mahkovic z Calcitu Igora Mojškerca z Ograjca 

2:0. Semifinále bylo konečnou pro Blaže Čerina z Ljubelj a Zorana Ilnikara z Ograjca. 

 

Příští Okénko bych měl napsat až v příštím roce a tak přeji všem kuželkářům i kuželkářkám 

do toho Nového roku 2016 hlavně stálé zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a ať nám to 

všem padá! 

Dne 21.12.2015 ve  12:35h. 

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


