
Okénko do zahraničí č. 20 - 15/16 

V tomto týdnu se toho mnoho na rakouských kuželnách neudálo, protože nejvyšší 

soutěže měly pauzu. A tak největší událostí týdne bylo asi utkání ve Straubingu, kde se 

hosté postarali o rekord výkonem 3997 poražených kuželek. Naproti tomu nepříliš 

potěšující je zpráva z nižších německých soutěží. 

 

R a k o u s k o 
V Rakousku měla superliga i 1.bundesliga přestávku a pokračovat se bude až 1.10.2016. 

 

OÖ liga muži 
ASKÖ Schneegattern 1 2259 5:1 2091 KSK Kremstalerhof 2 

Petrů Pavel 593 4:0 491 Zezelj Gojko 

Pavel byl opět nejlepší na place, pouze s jednou chybou a nejhorší dráhou 144 nedal 
soupeři sebemenší šanci. 

NÖ Landesliga muži 

KV Auersthal 3263 5:3 3172 Wessely Dammtechnik II 

Ševela Jan 609 4:0 503 Schuster Hermann 

Souček Milan 511 1:3 552 Schwarzer Roland 

Jenda byl daleko nejlepším hráčem v celém utkání a to o celých 51 bodů! Soupeř se ho 

pokusil ohrozit jen na třetí dráze, která ale skončila 166:154. Naproti Milanovi se vůbec 

nevedlo a jeden pomocný bodík získal jen díky slabší soupeřově druhé dráze. Přitom 

zahrál bez chyby, což bývá při takovém výsledku vždy ke vzteku. 

 

                                          N ě m e c k o 

1. Bundesliga 120 muži 

AD Straubing 3908 3:5 3997 SKV Rot Weiß Zerbst 1999 

Gerdau Marcus 643 1:3 685 Seitz Fabian 

Hejhal Radek 642 2:2 669 Weber Matthias 

Bína Jan 637 3:1 651 Stoklas Uros 

Hoffmann Armin 660 2:2 648 Weiss Manuel 

Jirouš Michal 677 1:3 696 Benedik Boris 

Weinmann Jens 649 2:2 648 Schneider Thomas 

Radek začal velmi dobře a po půlce vedl 2:0 a 329:319, ale potom soupeř vytáhl všechny 

svoje trumfy a druhou polovinu vyhrál 313:350. Jenda prohrál druhou dráhu 135:177, na 

dalších drahách však ustál Stoklasovy útoky a parádní čtvrtou dráhou (182) si bod pojistil. 

Michal hrál proti nejlepšímu hráči celého utkání a dokázal ho udolat jen na druhé dráze 



(170:163). Na 3.dráze potom Benedik ukázal, že stále opravdu umí a vyhrál jí 179:197. 

Čísla, která padala v tomto utkání, se na kuželnách jen tak nevidí a proto uvádím celou 

výsledkovou tabulku. 

 

FSV Erlangen Bruck 3552 2:6 3619 SKC Nibelungen Lorsch 

Bučko Michal 604 2:2 603 Walter Holger 

Michal si náskok z první půlky 319:301 téměř celý prohrál až na poslední dráze a zřejmě 

rozhodovaly úplně poslední hody obou hráčů. 

 

SKC Staffelstein 3666 8:0 3405 TSV Breitengüßbach 

Hažva Jaroslav 580 3:1 545 Stark Tobias 

Vícha Jiří 608 4:0 552 Kirizsan Albert 

Hergeth Zoltan 623 3:1 575 Parkan Robin 

Vypadá to, že ve Staffelsteinu si se soupeři celkem snadno poradili. Jarda mu povolil jen 

jeden pomocný bodík až na poslední dráze (147:148) a Jirka musel zabojovat jen na 

druhé dráze (142:141). Robin naopak získal bodík jen na třetí dráze (158:159), když na 

ostatních drahách koukal soupeři na záda pěkně z povzdálí.  

 

2. Bundesliga Nord - Mitte 120 muži 

Rot-Weiß Hirschau 3595 3:5 3610 Victoria Bamberg II 

Krieger Patrick 613 2:2 609 Jelínek Miroslav 

Mirek nechal soupeři na druhé dráze náskok 15 bodů a to se potom velice těžko dohání. 

O tomto utkání se dá říci, že jej rozhodovali dotahováci a to až na posledních drahách. 

V předchozích dvojicích co jeden získal, to jeho spoluhráč ztratil. 

 

2.Bundesliga Süd – West 120 muži 

Sportclub Regensburg 3382 2:6 3488 SKK Raindorf 

Hueber Ralph 549 2:2 572 Svoboda Milan 

Milan soupeři utekl na lichých drahách a když na těch sudých příliš neprohrál, tak mu to 

k zisku bodu stačilo. 

Bayernliga muži 

SC Luhe – Wildenau I 3373 5:3 3320 1.SKK Gut Holz Ziel 1 

Boško Ivan  566 3:1 524 Hopp Bastian 

Ivan nastupoval jako dotahovák a neměl vůbec snadnou práci, protože musel udržet 

náskok, který družstvo získalo v předchozích rundách, když jeho spoluhráč na vedlejších 

drahách dost ztrácel. 

Zajímavé nebo spíše trochu varující jsou zprávy z nižších soutěží v Německu. 

Z důvěryhodného zdroje vím, že majitel jednoho klubu nepřihlásil družstvo do soutěže 

Regionalligy, ale hráče zpět do českých klubů nepustil. Alespoň tedy zatím. Včera se 



mělo hrát i utkání Bayernligy v Kasendorfu, ale technika si vzala neplánovanou 

dovolenou, takže hrát se bude někdy jindy. 

 

S l o v e n s k o 

1. Liga východ 

ŽP Šport Podbrezová C 3394 6:2 3355 MKK Magnezit Jelšava 

Tatoušková Nikola 591 2:2 579 Lipták Ľudovít 

Nikola si opět zahrála 1.ligu za „céčko“ a když si v první polovině vytvořila dostatečný 

náskok (309:287), tak trochu povolila a přenechala soupeři 2 pomocné body. A jestli si 

myslíte, že v tom utkání se našel lepší hráč, tak na to rychle zapomeňte! 

Jihovýchodní Evropa 

V Chorvatsku se hrálo 2. ligové kolo a ze zajímavých výsledků jsem vytáhl utkání 

Zaprešič – Grmoščica 6:2. Ani jeden hráč domácích nešel pod 600 a nejvíce nahráli: 
Branislav Bogdanovič 648, Luka Bolanča 642 a Branko Manev 632. Mezi hosty vévodí 
výkon Milana Uzelace 663 a Damir Fučkar nakoulel 642. V dalších utkáních se nejvíce 
dařilo Zoranu Jagičovi ze Željezničaru, který porazil 659 kuželek a Andreji Kovačovi 
z Mertojaku napočítali 644. Mezi ženami se vytáhla Ana Augustinovič se 618 poraženými 
kuželkami. 
Maďarská liga měla na programu už 4.kolo a nejvyšší čísla padala opět v Szegedu. Tibor 
Szél 649, János Márton a Norbert Kiss 642 a László Karsai 640. Vasasszonyfa hostila 
Répcelaki a nejvíce kuželek v tomto utkání porazil Levente Kakuk (Répcelaki) 612. 
Výsledky ženské ligy jsou na internetu vždy o něco později a tak v minulém týdnu mě 
zaujal výkon Anity Méhész z Rákoshegyi (čtvrtfinalistka MS) 630. 
Superliga v Srbsku svedla ve třetím kole do souboje družstva Beogradu a Crvené 
Zvezdy. Za domácí Beograd nakouleli Čongor Baranj 669, Goran Ostojič 646, Miloš 
Simijonovič 645 a Saša Juhas 644. Z hostů byl nejlepší Jovan Kerečki s výkonem 652. 
 

Dne 25.9.2016 ve 17:41 hod. 
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