
Okénko do zahraničí č. 26 - 16/17 

V tomto týdnu se v kuželkářském světě ještě dohrávaly některé nižší soutěže v Rakousku 

nebo se hrály přípravné zápasy reprezentačních družstev. Zajímavosti by se daly zjistit i 

v domlouvaných přestupech, ale to si raději počkejme až na to, co bude uvedeno na 

stránkách NBC. Předpokládám, že příští Okénko vyjde až začátkem další sezóny. 

 

R a k o u s k o 
 

1. Bundesliga West muži 
 

KV Schwaz 3282 7:1 3086 SK Sparkasse Lambach 

 Arnold Hannes 535 3:1 537 Hrubý Petr 

Už jsem asi psal, že ve „stříbné aréně“ ve Schwazu se žádná velká čísla nedají čekat. Petr 

sice prohrál první dvě dráhy, ale ne o moc a když na 3.dráze získal slušný náskok (129:148), 

tak se zdálo, že přece jen bod urve. Domácí hráč však dostal asi nějakou „injekci“ do žil, 

vzpomněl si na svoje mnohem lepší domácí výkony a bylo po nadějích. 4.set 150:142. Pokud 

by se domácím podařilo postoupit, tak jsem velice zvědav na jejich působení v Superlize.  

 

KSK Kremstalerhof 3344 6:2 3226 SKC Koblach 

 Sysel Josef 591 3:1 588 Strasser Thomas 

Pepa si vzal asi oddechový čas na druhé dráze (140) a právě tam mu soupeř utekl o 25 

bodů. Musel tedy hodně zabrat ve zbývajících setech, aby ztrátu dohnal. Dosáhl tak na druhý 

letošní nejlepší výsledek na domácí dráze a svému družstvu pomohl udržet naději na postup. 

 

Polizei SV Wels 3533 7:1 3308 Grün – Weiss - Micheldorf 

 Dvořák Jiří 652 4:0 535 Futschik Thomas 

Jirka měl nejslabší 3. dráhu – „jen“ 154. Ale i kdyby na ní totálně vyhořel a měl pouhých 104, 

stále by byl nejlepším hráčem celého utkání. Mne už k jeho výkonu nic výstižnějšího 

nenapadá, snad jen to, že to byl jeho nejlepší výkon v této sezóně na domácí dráze! 

 

Tabulka: 

1 KV Schwaz 21 104:64 29 

2 KSK Kremstalerhof 21 102:66 29 

3 SKC Koblach 21 101:67 28 

5 Polizei SV Wels 21 96:72 23 

6 SK Sparkasse Lambach 21 79:89 20 

Poslední kolo 29.4. bude hodně zajímavé. První KV Schwaz jede na dráhy třetího SKC 

Koblach a druhý Kremstalerhof bude hostem čtvrtého Grün-Weiss-Micheldorf (27 bodů). 

 



Psal jsem, že Wels a Lambach se ještě utkají v poháru a tak díky Petrovi Hrubému zde 

mohu uvést i výsledek tohoto utkání. 

Polizei SV Wels 2498 6:0 2363 SK Sparkasse Lambach 

 Dvořák Jiří 650 3:1 623 Hrubý Petr 

Byl to souboj nejlepších hráčů obou družstev. Na obrátce byl stav 1:1 a 323:325. Ve třetím 

setu však Petr tlak Jirky nevydržel a rázem prohrával o 17 kuželek. V domácím družstvu 

nahráli všichni hráči přes 600 a vytvořili si tak nový rekord kuželny. 

 

NÖ Landesliga muži 
 

KSK Austria Krems II 3211 7:1 3119 SPG ATV/SKV Schelnast 

Gondek Pavel 521 2:2 519 Trenkwalder Markus 

Šuba Miroslav 576 3:1 486 Oriovics Daniel 

Utkání z minulého týdne (14.4.). Pavel se zřejmě v letošním roce potýká s hledáním dobré 

formy a tak první půlka byla docela slušná (280), ale potom se zdá, jako by mu došly síly 

(123+118). Mirek si dovolil luxus na druhé dráze (121) a tak se na těch zbývajících musel 

hodně snažit, aby si vybojoval titul „první hvězda utkání“. 

 

KSV-Mistelbach ii 3040 2:6 3196 KSV UU. Amstetten 

Hýbl Miloslav 543 2:2 575 Redl Karl 

Merl Werner 514 0:4 561 Kellner Michal 

Konlechner Johann 518 2:2 511 Krejčí Milan 

Míla sice nadějně začal (147), ale když mu soupeř ve druhém setu utekl 127:158 a na dalším 

ještě 12 kuželek přidal, tak už na nějaký zvrat zbyla jen teoretická naděje. Michal trošku 

oddychoval na druhé dráze (127), ale na dalších drahách (294) uhrál druhý nejlepší výsledek 

v utkání. Milan ještě po 90. hodu vedl 1:2 a 372:374, ale na poslední dráze se soupeř vypjal 

k velmi dobrému výkonu a vyhrál jí 146:137. 

 

KV Auersthal 3163 5:3 3119 KSV Hainburg/Donau 

Ševela Jan 539 2:2 496 König Norbert 

Souček Milan 592 4:0 502 Neckam Josef 

Kdyby se počítaly jen chyby, tak by Jenda prohrál 0:11. Rozhodují však poražené kuželky a 

tam mu stačilo vyhrát první dráhu 153:101 a získat ještě pomocný bod na té další. Milan si 

zase nahrál v této sezóně na domácí dráze svoje druhé nejlepší číslo a jen trošku slabší 

druhá dráha (134) ho připravila o šestikilo. I tak byl první hvězdou celého utkání!  

 

Tabulka: 

1 SK Wessely Dämmtechnik II 20 102:58 30 

2 KV Auesthal 20 101,5:58,5 30 

3 KSV UU. Amstetten 20 91,5:68,5 26 



6 KSK Austria Krems II 20 79:81 21 

11 KSV Mistelbach II 20 60:100 11 

Do konce soutěže zbývají ještě 2 kola. 

 

OÖ. Liga muži 

Union St. Roman 1 2040 1:5 2265 ASKÖ KSC Schneegattern 1 

Raschhofer Alfred 507 1:3 624 Petrů Pavel 

Pavel vzal soupeři „vítr z plachet“ hned na první dráze (172) a obracel za celkem 337. I když 

na druhé polovině trochu polevil, tak na druhého hráče v utkání nahrál 44 kuželek! Zbývají 

sice sehrát ještě 2 kola, ale obě utkání hraje Schneegattern na domácím kuželně a je tak 

téměř jistým postupujícím. Nevýhodou však bude, že mají jen 4 hráče a pro vyšší soutěž a 

mám dojem, že i pro kvalifikaci, jich potřebují 6. 

S l o v e n s k o 
Ve Fiľakovu a v Rimavské Sobotě se hrálo mezistátní utkání Slovensko – Maďarsko a jak 

v mužích, tak i v ženách zvítězili Maďaři 1:7. Ze slovenských hráčů stojí za pozornost výkon 

Petera Nemčeka 652 (406+246). U Maďarů byl nejlepší Zsombor Zapletán se 667 (411+256) 

poraženými kuželkami. Myslím si, že Slováci ani Maďaři nepostavili některé velmi dobré 

hráče a více se zkoušelo. Totéž asi platí o utkání žen, kde na nejlepší výsledek dosáhla 

Maďarka Gabriella Rósza-Drajkó 609 (371+238) a Klaudia Pivková 600.  

 

J i h o v ý c h o d n í    E v r o p a 
Srbsko: V Apatinu se 22.4.2017 utkali Srbové s Němci a byly to boje o každičkou kuželku. 

Raději sem uvedu celou tabulku z odpoledního utkání a každý si jistě udělá obrázek sám. Je 

třeba vědět, že se jedno utkání hrálo dopoledne a při něm nebyly tak výrazné výsledky jako 

v tomto odpoledním. 

Srbsko 3874 3:5 3873 Německo 

Ernješi Robert 620 2:2 625 Reiser Torsten 

Baranj Čongor 663 1:3 670 Weber Mathias 

Tepša Daniel 665 1:3 667 Seitz Fabian 

Jagličič Uroš 629 2:2 642 Schneider Thomas 

Kovačič Igor 625 1:3 674 Hoffmann Timo 

Zavarko Vilmos 672 4:0 595 Schondelmaier Alex 

Zaujaly mě u jednotlivých hráčů celkové plné a dorážka. Pouze Alex Schondelmaier a Daniel 

Tepša měli plné 398 a 399. Všichni ostatní měli přes 400 a nejvíce Weber 432. Dorážku měl 

jen Kovačič 199 a opět Alex 197. Nejlepší dorážku měl Daniel Tepša 266. Mezi ženami také 

vyhrály Němky 3:5 a 3450:3531. Přes 600 nahrály jen Srbky Kristina Ljubenkovič 609, Maja 

Dukič 606 a Němka Corinna Kastner 607. Sina Beiβer nehrála.  

 



 Omlouvám se všem, kteří čekali, že Okénko vyjde v pondělí. Působil jsem však v sobotu a 

v neděli na MČR v České Třebové a tak mám 24 hodin zpoždění (bývalý železničář, co 

chcete jiného?).  

Závěrem bych rád popřál nejprve všem našim reprezentantům na MS v Dettenheimu takové 

výkony, jaké si oni sami přejí a výsledky takové, jaké si zase přejeme my všichni. Všem 

kuželkářům, jejich rodinám i přátelům a všem našim příznivcům přeji hezké léto, krásné 

zážitky o dovolené a hodně načerpaných sil do nové sezóny 2017/2018. 

 

Dne 24.4.2017 ve 21 :11 hod. 

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


