
Okénko do zahraničí č. 1 - 17/18 

Kuželkářská sezóna 2017/2018 začíná a tak je tu opět čas nakouknout do zahraničí a zjistit, 

co je nového u našich sousedů a přátel. O nových přestupech je psáno již v  posledním KuLi 

a tak se snad jen zmíním o přestupu Filipa Dejdy, který odešel z Mistelbachu a v St. Pöltenu 

se bude snažit nahradit Jendu Kotyzu. Ligová utkání měla premiéru sezóny jen v Rakousku, 

na Slovensku a v Maďarsku – tam už před týdnem.  

Někteří hráči se už na začátku sezóny pochlubili pěknými výkony a z našich to opět byla 

Renáta Navrkalová, Michal Kratochvíl a Jirka Dvořák. 

 

 

R a k o u s k o 

Superliga ženy 

BSV Voith St. Pölten 3321 2:6 3333 SPG SKH/Post SV 1036 

Navrkalová Renáta 613 4:0 534 Vsetecka Petra 

Barac Zorica 567 2:2 580 Valigurová Katarína 

Renáta začínala vynikající první dráhou (167) a i když maličko ve třetím dějství polevila 

(146), tak si stejně jako jediná z hráček došla pro šestikilo! (Loni to bylo 614.) Škoda, že jí 

trošku víc nepodpořila její spoluhráčka. Pro zajímavost uvádím i výsledek slovenské hráčky 

Kataríny Valigurové, která začínala trošku nepovedenou dráhou (119), ale za její poslední 

dráhu by se určitě nestyděl ani Vili (179). Zápas tedy skončil přesně opačně než v minulé 

sezóně. 

 

BBSV Wien 3359 7:1 3213 KSV Wien 

 Plamenig Daniela 568 1:3 595 Petrov Veronika 

 Wiedermannová Hana 578 4:0 498 Drechsler Elisabeth 

 Wiedermannová Dana 564 4:0 504 Rapf Ingrid 

 Plamenig Nicole 572 3:1 535 Procházková Pavlína 

Připadá mi to, že Veronika má tu pětku s devítkou na začátku čísla jaksi předplacenou 

(Přelouč 592, Jičín 596). Kolik to, Veroniko, stojí? Nebýt té třetí dráhy, která prý 

„nenamastila“ (136), tak to bylo krásné šestikilo. Škoda, že její spoluhráčka prohrála 

s Hankou rovných 80 kuželek. A to jí Hanka ještě ve druhé polovině hry (271) hodně šetřila! 

Ani Dana nepotřebovala k získání bodu zapnout naplno, zejména když už po první dráze 

(138) vedla o 20 bodů. Pavlína také hned první dráhu (129) prohrála o 20 a ani o málo lepší 

zbývající dráhy na jednu z nejlepších rakouských hráček nestačily. 

 

KSK Austria Krems 3059 2:6 3289 ASKÖ KSC Schneegattern 

 Šebestová Vendula 512 1:3 573 Wrabel Katharina 

 Kravcová Jana 555 3:1 549 Bürger Gabriele 



Vendula hrála bez chyby a i když se jí podařilo soupeřku porazit na druhé dráze (146:131), 

tak to opět tou poslední (115) dokonale zkazila!  

 

V utkání Schlaining – Composites nastoupily hned dvě z nejlepších světových hráček a bylo 

se na co dívat! Maďarka Iren Nemes nahrála 615 a to i s první dráhou jen 136 a Slovinka 

Eva Sajko se vyrovnanými dráhami dostala na číslo 613. 

 

1. Bundesliga ženy 

SK FWT Composites NK II 3201 6:2 3075 KSV Wien II 

 Artner Elfriede 532 2:2 571 Dosedlová Eva 

Eva je zkušená hráčka a tak si pohlídala hned první dráhu (158), na které nahrála 33 

kuželek! Na třetí dráze (139) jí soupeřka umožnila náskok ještě o 21 bodů zvýšit. Eva tak 

byla nejlepší hráčkou svého družstva a druhou hvězdou utkání. 

 

Superliga muži 
 

KSK Union Orth/Donau 3764 7:1 3538 SKC Sonnensee Ritzing 

 Kratochvíl Michal 646 2:2 603 Pete Sandor 

 Veselý Jiří 603 2:2 636 Gerdenitsch Roman 

Jirka se trochu pomaleji rozjížděl (136+149) a soupeř toho využil k získání náskoku. Pěkná 

čísla ve druhé polovině zápasu už k vítězství nestačila. Michal jel na prvních třech drahách 

jako po „lajně“ 152-157. Na té poslední víc přitlačil a bylo to parádních 185. Stal se tak 

druhou hvězdou utkání (Martin Rathmayer 655) a velkou měrou přispěl k rekordu družstva! 

 

BSV Voith St. Pölten 3627 5:3 3487 SPG SKH / Post SV 1036 

 Ebner Patrick 564 1:3 610 Holec Mojmír 

 Dejda Filip 602 1,5:2,5 567 Blecha Milan 

Mojmír si držel jen o málo staršího Rakušana pěkně od těla hned od začátku a co opravdu 

umí předvedl na třetí dráze (179). Na té poslední si však vybral oddechový čas (136). Filip 

nahrál ve druhém setu na Milana 53 kuželek (165:112) a tak bylo jasné, že Milan na číslo už 

bod nezíská. Na poslední dráze to potom byl boj o každý klacek a končil 152:152. 

 

KSK Austria Krems 3457 6:2 3344 SKC Kleinwarasdorf 

 Sobčák Ondřej 599 3:1 508 Schreiber Helmut 

 Machala David 592 4:0 541 Pinter Christian 

 Eck Günter 573 2:2 556 Holakovský Radek 

Ondrovi první tři dráhy nevycházely podle jeho představ a na kontě měl jen 418. Musel si tak 

napravit náladu poslední dráhou, která byla parádní – 181. To David měl se soupeřem 

mnohem více práce a na obrátce (297) vedl jen o 12 kuželek. Potom však soupeři zřejmě 

došly síly a tak Davidovi cestu k bodu částečně usnadnil. Radek měl dráhy „střídavě 



oblačno“! Nejvíc ztratil na té druhé, kterou prohrál 147:121. A když se nevyvedla ani ta 

poslední (131), tak šance na bod a pěkný výsledek zmizela. 

 

V utkání KSV Wien – FWT-Composites porazil slovenský hráč Peter Bugár (KSV Wien) 673 

kuželky a „vymazal“ tak obě posily na straně soupeře, srbské hráče Radovana Vlajkova 626 

a Miloše Simijonoviče 631. 

 

1. Bundesliga muži 

 

KSK Kremstalerhof 3342 8:0 3069 ATSV Hard 

Sysel Josef 562 3:1 487 Kuschny Jürgen 

Pepa sice hned první dráhu (136) o 4 kuželky prohrál, ale potom už mu soupeř přestal 

dělat problémy a tak Pepa vedl po třetím dějství už o 54 body!  

 

1. KC Saalfelden 3151 4:4 3225 SK Sparkasse Lambach 

Pressenteiner Hannes 471 0:4 586 Hrubý Petr 

Lauckner Hannes 551 2:2 535 Weiss Roman 

Petr zahrál spolehlivě všechny dráhy a dá se říct, že má hlavní podíl na bodu hostujícího 

družstva. Zahrát 210 v dorážce bez hodovky, to už musí hráč něco umět! Však také byl 

první hvězdou zápasu a to hned o 30 bodů! Na Romanovi asi byla znát prodělaná nemoc 

a delší pauza. Trénink ostrý zápas nahradit nemůže! Proto ho trochu potrápily nervy 

v závěru, kdy měl bod na dosah, ale nedosáhl. Má ale prostor na stálé zlepšování!  

 

Polizei SV Wels 3673 6:2 3475 SKC Koblach 

Dvořák Jiří 638 3:1 615 Nagy Laszlo 

Jirka prohrál o 12 kuželek hned tu první dráhu (150), ale to byla jeho nejslabší dráha a 

potom už soupeře „k lízu“ vůbec nepustil. Nebyl sice tentokrát nejlepším hráčem, protože 

jej o 8 bodů překonala posila jejich družstva Němec Stefan Moreth. Domácí družstvo má 

věkový průměr přes 57 let a tímto výkonem překonalo jak dosavadní rekord kuželny, tak i 

svůj rekord družstva! 

 

ASKÖ KSC Schneegattern 3236 5:3 3215 KSK Sparkasse Jenbach 

Petrů Pavel 582 4:0 505 Seder André 

Pavel byl první hvězdou utkání, ale nervy to pro něj určitě byly, protože jeho spoluhráč ve 

dvojici prohrál 63 kuželek. Musel tedy tuhle ztrátu stále nahrazovat a ještě něco navrch 

přidat, aby uhájil oba body pro družstvo. 

 

 

S l o v e n s k o 



Na Slovensku mě zaujal výsledek Mariána Ruttkaye, který na domácí dráze ve Vrútkách 

nahrál 647 při dorážce 249! A to dráhy ve Vrútkách nepatří mezi ty lehké! Mezi 

slovenskými ženami se blýskla výkonem 611 Dana Klubertová na domácí dráze 

v Podbrezové a zejména Lenka Stasinková, která opět ve Vrútkách porazila 627 kuželek 

s dorážkou 242! Že se i Mária Tomková dostala na 602 mě ani moc nepřekvapilo. 

 

Jihovýchodní Evropa 

Hrálo se pouze v Maďarsku, kde minulý týden v Szegedu porazil Tibor Szél 683, Norbert 

Kiss 659 a László Karsai 635 kuželek. Dařilo se rovněž hráčům Répcelaki, z nichž 

Zsombor Zapletán měl výkon 655 a Levente Kakuk 653. Mezi ženami se snad dají čekat 

trvale lepší čísla jen od Andrei Bogoly (560), která se vrátila z Rakouska a od Gabrielly 

Nemes-Juhász (584). Tentokrát jim však dobře sekundovala i Edina Tímár (588). Další 

výborné hráčky hrají v zahraničních ligách. 

V ostatních státech se liga začne až příští týden. 

 

Dne 10.9.2017 ve 16:50 hod. 

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


