
Okénko do zahraničí č. 1 - 16/17 

Nová kuželkářská sezóna začala a tak je tu opět čas otevřít okénko a podívat se jím do 

zahraničních kuželen. Na některých je však ještě temno a soutěže třeba v Německu začnou 

až příští týden. Také v Rakousku se hrála jen Superliga a 1. Bundesliga žen. Podívejme se 

však nejdříve na zajímavé letní přestupy. O těch českých bylo již napsáno v posledním čísle 

KuLi. Posilou pro KSV Wien tak zřejmě bude Veronika Petrov, Robin Parkan je už 

mezinárodně dostatečně „profláklou“ osobou a tak v TSV Breitengüssbach jistě vědí, koho si 

do týmu přivedli. Hodně zajímavé bude sledovat výkony Mojmíra Holce v SPG SKH-Post SV 

1036 Wien, Davida Junka v FEB Amberg a Jana Bína v Aufwärts Donauperle Straubing. 

Z těch zahraničních je určitě zajímavý přestup Maďarky Nory Sajermann do SKK 98 Poing, 

Slovinky Evy Sajko do SK Wessely Dämmtechnik a rakouského reprezentanka Philippa 

Vsetecky do  KC Schwabsberg. Hodně chtějí zřejmě posilovat v KSV Wien, kde kromě již 

zmíněné Veroniky Petrov nakoupili do družstva mužů i Slováka Lubomíra Bugára a Maďary 

Rudolfa Balasze a Peteho Sandora. Slovenské reprezentantky Katarina Valigurová a 

Dagmar Kyselicová si zřejmě chtějí spolu ochutnat rakouský chlebíček ve  SPG SKH-Post 

SV 1036 Wien. A nakonec jsem si nechal největší bombu, protože přestup současné 

mistryně světa Chorvatky Ines Maričič do družstva Bambergu určitě přestupovou bombou je! 

Němci se tak zřejmě chtějí pojistit, aby jim zase sestry Wiedermannovy a spol. nevyfoukly 

Pohár Champions League pod nosem! No uvidíme! A teď k odehraným utkáním. 

 

R a k o u s k o 

Superliga ženy 

ASKÖ Steyr Sportkegeln 3209 1:7 3332 SK Wessely Dammtechnik 

Hudi Zsofia 558 2:2 578 Wendl Eva 

Budaine Kun Anna Eva 530 1:3 566 Sajko Eva 

Eva trochu pokazila poslední dráhu (114), ale i tak byla ze všech nejlepší a tedy první 

hvězdou celého utkání. První start za nové družstvo se povedl i Evě Sajko, která byla hned 

za naší Evou druhou hvězdou utkání. 

 

BSV Voith St. Pölten 3317 6:2 3260 SPG SKH/Post SV 1036 

 Navrkalová Renáta 614 4:0 551 Neubauer Nathalie 

 Schweizer Julia 584 4:0 546 Valigurová Katarina 

 Neckham Jacqueline 526 3,5:0,5 490 Kyselicová Dagmar  

Renáta předvedla opět bezchybný výkon a jen na třetí dráze (135) si dovolila číslo nižší než 

153. Byla nejen nejlepší hráčkou svého družstva, ale o celých 30 kuželek i první hvězdou 

celého utkání! O Slovenkách se dá říci, že Katarina předvedla svůj standardní výkon, ale na 

druhou hvězdu utkání to nestačilo a Dáda zřejmě platila nováčkovskou daň a pouze poslední 

dráhou si spravila chuť. 



 

EKC EHG Dornbirn 3168 2:6 3312 BBSV Wien 

 Wüschner Stefanie 510 1:3 561 Wiedermannová Dana 

 Annasensl Jasmin 500 0,5:2,5 581 Wiedermannová Hana 

Dana i Hana měly svoje soupeřky tak trošku jako na rozcvičku. Přitom se Dana jaksi 

nemohla pořádně rozjet a až na poslední dráze (170) předvedla co v ní vlastně je! Hanka 

darovala soupeřce půl bodu hned na první dráze (133), ale potom už předváděla svůj 

standardní výkon. Obě se tak velkou měrou zasloužily za nový rekord družstva žen na 

kuželně! 

 

Superliga muži 

 

BSV Voith St. Pölten 3615 6:2 3465 SPG SKH/Post SV 1036 

 Spreng Manuel 552 1:3 585 Holec Mojmír  

 Buchinger Gernot 610 1,5:2,5 625 Blecha Milan 

 Kotyza Jan 573 3:1 568 Newetschny Thomas 

Milan byl hned za Maťko Bulkou (667) druhou hvězdou utkání a tedy nejlepším hráčem 

svého družstva. Mojmír předvedl, že určitě bude posilou Post SV, protože skončil v družstvu 

za Milanem jako druhý. Jen to vypadá, že mu jaksi na čtvrté dráze už docházely síly. Jenda 

se pomalu rozjížděl, jako by se obával obnovy zranění, ale na třetí a čtvrté dráze (307) už to 

byl zase on, jak ho známe z minula! 

 

KSK Austria Krems 3335 3:5 3362 KSV Mistelbach 

 Sobčák Ondřej 578 3:1 499 Schlieffelner Wolfgang 

 Petr Alexander 549 0:4 614 Metelka Radim 

 Messavilla DI Johan 520 0:4 602 Dejda Filipp 

 Machala David 594 3:1 577 Nikolic Zoran 

Ondřej příliš práce neměl a tak za velmi dobrou se dá označit jen jeho třetí dráha (157). 

David byl nejlepším hráčem svého družstva, ale definitivní rozhodnutí o bodu pro družstvo 

mu přineslo až jasné vítězství na poslední dráze 164:145. Radim byl první hvězdou utkání, 

když korunu si nasadil už ve druhé dráze (170) a potom si jen náskok udržoval. Filip mu však 

zle konkuroval a kdyby si nasazenou laťku udržel i na třetí dráze (jen 136), tak byl první 

hvězdou on! Takto na něj zbylo jen pomyslné stříbro.  

 

KSV Wiener Linien 3463 3:5 3508 SK Wessely Dammtechnik 

 Kaufmann Dieter 551 0:4 619 Holakovský Radek 

 Strohmayer Peter 614 3:1 573 Němec Jiří 

Radek jel jako stroj, všechny dráhy byly nejméně 150 a tak jeho soupeř byl bez šance! Po 

zásluze se tak stal druhým nejlepším hráčem svého družstva! Jirka si jen na první dráze 

(162) pamatoval, jak to obvykle hraje, ale potom už přenechal body soupeři téměř zdarma.  



 

SKC Kleinwarasdorf 3342 2,5:5,5 3408 KSK Union Orth/Donau 

 Galos Roland 523 0:4 563 Kratochvíl Michal 

 Janits Martin 576 3:1 584 Vícha Jiří 

Michal měl slabší třetí dráhu (122), ale jinak předváděl solidní výkony. Jirka si vzpomenul na 

lepší časy jen na začátku své hry (160) a to mu stačilo jen na jeden pomocný bodík. Zbylé tři 

dráhy opanoval jeho soupeř. 

 

Výše jsem vzpomněl posily pro družstvo mužů KSV Wien a tak pro zajímavost v prvním 

utkání na domácích drahách Pete Sandor porazil 624 a Rudolf Balasz 631 kuželek a jejich 

družstvo porazilo ESV Leoben 6:2. Oba hráči byli nejlepšími v utkání. 

 

1.Bundesliga ženy 

 

KSK Austria Krems 3125 6:2 3056 KSV Wien II 

 Šebestová Vendula 546 4:0 454 Rapf Ingrid 

 Sandler Nortburga 515 1:3 581 Procházková Pavlína 

 Mandl Maria 452 1:3 506 Dosedlová Petra 

Vendula po půlce (300) asi poznala, že jí od soupeřky nebezpečí nehrozí a tak zvolnila. 

Pavlína se také na prvních dvou drahách (150+157) do soupeřky s gustem zakousla a 

vypadalo to na rekord, ale 3.dráha jí příliš nevyšla (128) a tak se stala za Slovenkou Janou 

Kravcovou až druhou hvězdou utkání. Petra předvedla výkon na úrovni své minulé sezóny a 

i 8 chyb nesvědčí o zlepšení. 

 

1. Bundesliga muži 

 

ESV Bludenz 3284 1:7 3400 KSK Kremstalerhof 

Klingler Wolfgang 525 0:4 594 Sysel Josef 

Pepa si solidním výkonem na třech drahách a výbornou druhou dráhou (170) zajistil druhý 

nejlepší výsledek v utkání, když jej o 31 kuželek překonal jen domácí Mario Gruber. 

Pepovo družstvo se tak zapsalo v kuželně na tabuli s novým rekordem!  

 

SKC Koblach 3345 6:2 3203 SK Sparkasse Lambach 

Gosch Martin 539 2:2 542 Weiss Roman 

Nagy Laszlo 552 3:1 553 Hrubý Petr 

Roman se o bod strachoval určitě až do posledního hodu, protože druhou půlku prohrál 

290: 257. Petr se opět přesvědčil, že jedna výborná dráha (155) bod nezajistí.  

 

BSV Land OÖ 3272 7:1 3134 Polizei SV Wels 

Krubner Gerhard 555 3:1 522 Dvořák Jiří 



Kuželna v Linzi zřejmě není příliš padavá, když nejlepší výkon v  utkání zahrál domácí 

Erwin Floh 561.  I tak se dá konstatovat, že Jirkovi se vydařila jen 3.dráha (147). 

 

 

 

S l o v e n s k o 

Na Slovensku po zahájení Interligy se už nedají očekávat tak zajímavé výsledky, ale 

podle prvního kola usuzuji, že na nových drahách v Rakovicích a ve Staré Turé to soupeři 

vůbec nebudou mít lehké. První 2 body tak získaly družstva Tatranu Sučany A, 

Lokomotivy Vrútky a MKK Stará Turá a po jednom bodě si v Rakovicích připsaly domácí a 

Fiľakovo. Ale abych nezapomněl na Nikol Tatouškovou, která je stále občankou ČR ale i 

SR, tak musím zmínit její parádní výkon v Podbrezové za družstvo C v utkání 1.Slovenské 

ligy, kde se blýskla výkonem 623 a byla tak nejlepší ze svého družstva! Co by za to jiný 

třeba interligový hráč dal! 

 

Jihovýchodní Evropa 

Ve státech bývalé Jugoslávie se dosud nehrálo a první kola jsou na programu příští týden. 

Zaznamenal jsem však zajímavost v Chorvatsku, kde Damir Fučkar přestoupil ze 

Zaprešiča do Grmošici Zagreb. 

 

V Maďarsku se hrálo 2.kolo, když to první bylo odehráno již minulý týden. Zajímavé 

výsledky lze nalézt na kuželně v Szegedu, kde domácí hráči kralovali nad družstvem 

Salgózd po výkonech: Tibor Szél 636, Béla Fehér 635, Igor Kovacič 628 a László Karsai 

623. Výbornými výkony se předvedli na domácí dráze v Répcelaki Zsombor Zapletán 668,  

Levente Kakuk 616 a Molnár Pál 632. Vysoká čísla přinesla i utkání v Györu, kde u 

Richarda Dánoczyho je zápis 664 a ve Ferencvárosi u Petera Botházy 672. Druhé kolo 

však už taková čísla nepřineslo a i když výsledek družstva Szegedu ještě neznám, tak jen 

jedna šestistovka je trochu málo! 

Mezi ženami se předvedla samozřejmě Anita Méhész výkonem 622 na domácí dráze a 

překvapivě i Airizer  Emese s číslem 652. 

 

Dne 11.9.2016 ve 17:21 hod. 

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


