
Okénko do zahraničí č. 15 - 17/18 

V prvním týdnu roku 2018 se většinou hrály různé turnaje nebo pohárové zápasy. Výjimkou 

v tomto směru byly ligové soutěže v Rakousku. Měl-li někdo čas, bylo možno i na internetu 

najít videa ze zajímavých turnajů s účastí vynikajících hráčů a trochu se i poučit. 

 

R a k o u s k o 

Superliga ženy 

KSV Wien 3303 2:6 3383 BBSV Wien 

Petrov Veronika 565 1,5:2,5 578 Pumpler Dominique 

Procházková Pavlína 593 4:0 541 Kaufmann Sabrina 

Veronika se dost pomalu rozjížděla (127) a tak hned na úvod prohrála 23 kuželky. Na dalších 
drahách si zřejmě uvědomila, jak to má správně hrát, ztrátu srovnala, ale její soupeřka si na 
ní na poslední dráze toho dovolila až příliš (143:160). Pavlína ladila přes vánoční přestávku 
svojí formu tak dobře, že zahájila nový rok nejlepším svým výkonem v této sezóně a 
zaslouženě se stala první hvězdou celého utkání. Škoda prvního a posledního setu! Šestikilo 
bylo na dosah! 
 

ASKÖ KSC Schneegattern 3256 8:0 2950 KSK Austria Krems 

Berger Marianne 527 2:2 507 Šebestová Vendula 

Ve Schneegatternu snad umí zahrát jen Pavel Petrů a tak ani číslo Venduly není úplně 
nejhorší. Jen se mi těch chyb (18) zdá trochu příliš. Z hráček družstva hostů byla nejlepší 
Jana Kravcová s 512 poraženými kuželkami. 
 

SK FWT Composites NK 3348 6:2 3258 DKV Schlaining 

Wendl Eva 562 3:1 521 Petene Bruszt Krisztina 

Eva si v prvním družstvu nevedla vůbec špatně, neměla vyloženě slabou ani jednu dráhu a 
se svými spoluhráčkami držela krok. Nejlepší v celém utkání však byla její spoluhráčka Eva 
Sajko s výkonem 613 kuželek. Na straně soupeřek jí zdařile konkurovala Iren Nemes se 610 
poraženými kuželkami. 
 

SPG SKH / Post SV 1036 3256 2:6 3304 BSV Voith St. Pölten 

Neubauer Nathalie 555 1:3 603 Navrkalová Renáta 

Renáta zahrála výborně druhou dráhu (170) a když ani na ostatních neměla výsledky pod 
140, tak se zaslouženě stala první hvězdou celého zápasu! V této sezóně je to její druhé 
šestikilo, když ani v posledním loňském utkání na domácí kuželně k tomu mnoho 
nescházelo. Z domácích hráček byla nejlepší Katarina Valigurová s 565 body. 
 
Tabulka: 

1 BBSV Wien 10 64:16 20 

2 ASKÖ Schneegattern 10 54:26 17 

3 SK FWT Composites NK 10 47,5:32,5 14 



5 BSV Voith St. Pölten 10 40:40 9 

8 KSV Wien 10 29,5:50,5 6 

10 KSK Austria Krems 10 18,5:61,5 2 

 

Superliga muži 

SKC Kleinwarasdorf 3577 6,5:1,5 3428 KSK Austria Krems 

Holakovský Radek 603 3:1 556 Sobčák Ondřej 

Pinter Christian 606 2:2 606 Machala David 

Radkovi se podařila pěkná poslední dráha (170), kterou se dostal přes 600. Ostatní sety byly 

o poznání slabší. Ondra mu stačil konkurovat jen v prvním a ještě trochu ve druhém setu. 

Potom už si Radek do toho nenechal mluvit. David v poločase prohrával 2:0 a 327:287 a 

vypadalo to beznadějně. Na třetí dráze se domácí hráč asi nechal ukolébat výrazným 

vedením a David tak stáhnul 13 kuželek. Při posledním setu asi domácím divákům klesla 

pěna na pivu. David se vypjal k jednomu ze svých nejlepších výkonů (182) a do posledního 

hodu nebylo nic rozhodnuto! 

 

SKC Sonnensee Ritzing 3368 7:1 3272 KSK Union Orth / Donau 

Torreiter Roman 546 3:1 518 Kratochvíl Michal 

Kleindl Paul 560 2:2 552 Veselý Jiří 

Michal zahrál první 3 dráhy velmi vyrovnaně 132 – 137, ale na té poslední se mu vůbec 
nedařilo (117). Byl to jeho nejhorší výsledek v této sezóně. Jirka je také zvyklý na mnohem 
vyšší čísla, ale tady se mu nevedlo zejména na třetí dráze (121). 
 

SPG SKH / Post SV 1036 3299 0:8 3492 BSV Voith St. Pölten 

Blecha Milan 566 1,5:2,5 573 Dejda Filip 

Holec Mojmír 529 0:4 571 Tischler Alexander 

Filip hrál bez chyby a zejména na třetí dráze (164) získal potřebný náskok. Milan se sice 

v posledním setu ještě pokusil o zvrat (158:132), ale na víc než snížení náskoku to nestačilo. 

Ani jeden z nich se však nemůže pochlubit, že by to byl jejich pěkný nebo alespoň průměrný 

výkon! Totéž platí i o výsledku Mojmíra, který se na všech drahách motal kolem 130. A tak 

mě napadá otázka: „Co jste hoši o Vánocích, co jste dělali?“ 

 

Tabulka: 

1 BSV Voith St. Pölten 10 50:30 18 

2 KSK Union Orth / Donau 10 55:25 16 

3 SK FWT-Composites NK 10 46:34 14 

5 SKC Kleinwarasdorf 10 41,5:38,5 12 

6 KSV Wien 10 42:38 10 

9 KSK Austria Krems 10 27,5:52,5 2 

10 SPG SKH / Post SV 1036 10 22:58 2 



 

1. Bundesliga West muži 

KSK Sparkasse Jenbach 3240 6:2 3128 ASKÖ KSC Schneegattern 

Boran Wolfgang 566 2:2 581 Petrů Pavel 

Pavel byl nasazen proti nejlepšímu hráči domácích a tak se musel opravdu snažit. Soupeře 

se mu podařilo zlomit až v posledním setu, který skončil 136:165. Do té doby měl na své 

straně o hodně kratší konec pomyslného provazu. Konec dobrý, všechno dobré si potom 

mohl Pavel říct, protože byl opět nejlepším hráčem celého zápasu. 

 

SKC Koblach 3436 8:0 3154 Polizei SV Wels 

Iles Stevan 561 2:2 505 Dvořák Jiří 

Napsal bych, že Jirka neměl „svůj den“, ale zdravotní problémy se čas od času podepíší na 

každém z nás a nikdo není toho ušetřen!  

 

ATSV Hard 3121 2:6 3178 KSK Kremstalerhof 

Feuerstein Martin 515 1:3 546 Sysel Josef 

Pepa si hned na první dráze vytvořil dostatečný náskok 20-ti kuželek a soupeři dovolil 

korekci až v posledním setu.  

 

SK Sparkasse Lambach 3482 6:2 3383 1. KC Saalfelden 

Weiss Roman 594 2:2 584 Lauckner Hannes 

Hrubý Petr 569 1:3 552 Pressenteiner Hannes 

Roman hrál velmi pěkně hned od začátku, ale se soupeřem to neměl vůbec lehké. 

V poločase byl stav 1:1 a 303:299. Potom sice oba hráči trochu zvolnili, ale ani po 

posledních plných nebylo rozhodnuto. Petr se asi trochu těžko rozhýbával a tak první 3 dráhy 

byly jen něco přes 130. Soupeř sice neměl o mnoho víc, ale vždy mu nějaká kuželka navíc 

spadla. Teprve na poslední dráze se Petr zřejmě dostal do tempa (165), soupeři nadělil 30 

kuželek, ale na zisk bodu už bylo pozdě. 

 

 

Tabulka: 

1 SKC Koblach 12 70:26 20 

2 Grün Weiss Micheldorf 12 60:36 16 

3 KSK Sparkasse Jenbach 12 58:38 16 

4 SK Sparkasse Lambach 12 58,5:37,5 15 

5 Polizei SV Wels 12 54:42 15 

6 ASKÖ KSC Schneegattern 12 53:43 14 

8 KSK Kremstalerhof 12 47:49 11 

 

 



 

 

 

N ě m e c k o 

V Německu ligové soutěže začínají až příští týden, ale hned první novoroční týden se 

odehrálo několik utkání Poháru DKBC, v nichž účinkovali i čeští hráči. 

 

SKK Raidorf 3527 8:0 3331 Grün-Weiβ Mehltheuer 

Kotal Michael 566 2,5:1,5 575 Groβer Thomas 

Hejhal Radek 587 4:0 493 Lorenz Dirk 

Svoboda Milan 590 2:2 580 Kelz Alexander 

Michal pěkně začal (161), ale hned na druhé dráze se mu přestalo dařit (121) a prohrál 27 

kuželek. Do druhé poloviny šel tak s mínusem 15-ti kuželek a byly z toho nervy! Radek si do 

obrátky udělal luxusní náskok 301:242 a tak si zřejmě s chutí zatrénoval. Milan to měl o 

poznání složitější. První set skončil 143:144 a ve druhém to bylo podobné 137:136. Ve třetím 

se Milanovi dařilo o hodně lépe (161) a tak měl před závěrem náskok 20 kuželek. 

 

SKC Weiden 3575 6:2 3551 KC Schrezheim 

Junek David 611 3:1 591 Lutz Fabian 

David se asi těžce loučil s vánoční pohodou a podle toho vypadaly i jeho první dvě dráhy 

(141+137). Potom se přece jen rozhýbal a druhá polovina už přinesla pěknou podívanou pro 

všechny přítomné diváky (162+171). Jeho spoluhráč Markus Schanderl byl s výkonem 665 

nejlepším hráčem celého utkání. 

V pohárovém utkání v Liedolsheimu porazil známý německý reprezentant Alex 

Schondelmaier (SKC Unterharmersbach) celkem 704 kuželky, když zejména jeho první dvě 

dráhy byly parádní (192+195). 

 

Závěrem něco málo osobního. Ze zdravotních důvodů nemohu dlouho sledovat monitor a 

tedy ani číst z internetu. Nezbývá mi proto nic jiného než Okénko přestat zpracovávat. Slíbil 

jsem, že tuto sezónu ještě dokončím, ale pokud by měl někdo zájem pokračovat v práci 

Petra Holého a mojí, velice rád mu Okénko přenechám a v začátku mohu i pomoci. Má-li 

tedy někdo čas a chuť se událostem v zahraničních kuželkách věnovat, může se přihlásit u 

Petra Streubela.  

 
 
Dne 7.1.2018 v 16:32 hod. 

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


