Okénko do zahraničí č. 2 - 17/18
V tomto týdnu se rozjely ligové soutěže téměř v celé Evropě a hned na začátku byly na
mnoha kuželnách vidět velmi pěkné výkony. Mezi nimi se neztratily ani výkony našich hráčů.
Stabilní formu hned na začátku sezóny má ovšem jen málo hráčů či hráček.

Rakousko
Superliga ženy
KSV Wien

3411

3:5

3429

SK FWT Composites NK

Petrov Veronika

599

3:1

567

Genser Gabriele

Procházková Pavlína

557

1,5:2,5

585

Lengauer Monika

Už jsem psal minule, že Veronika má snad tu 59. předplacenou. Jenže tentokrát to vypadá,
že má spíš tu šestistovku začarovanou. Hrála jako obvykle bez chyby a o prvenství v celém
zápase jí připravila jen o 2 body její spoluhráčka Maria Ertl (asi slavila svátek). Pavlína pěkně
začala (148+144), ale potom jako by jí docházely síly. Přitom její soupeřka, kromě druhé
dráhy (161) nezahrála nic moc.
BBSV Wien

3423

8:0

3055

KSK Austria Krems

Vsetecka Lisa

547

3:1

557

Šebestová Vendula

Wiedermannová Hana

603

4:0

513

Mandl Maria

Wiedermannová Dana

587

4:0

446

Sandler Notburga

Vendula byla nejlepší hráčkou svého týmu a částečně jí konkurovala jen Slovenka Jana
Kravcová (540). Škoda té první dráhy (112)! Zato hned druhá byla vynikající – 171. Hanka
byla opět nejlepší hráčkou utkání a jediná, která překonala 600 bodů! Dana začala velmi
pěkně a první půlka 308 dávala naději na další šestikilo v utkání. Ve druhé polovině jí asi
bylo líto soupeřky, která se hodně trápila a vyrobila 16 chyb.
ASKÖ KSC Schneegattern

3291

5:3

3196

BSV Voith St. Pölten

Wrabel Katharina

580

3:1

552

Navrkalová Renáta

Z toho, co se dá vyčíst ze zápisu, mi vychází, že se Renátě asi nepodařilo pořádně chytit
ulici. Potom se ani s pouhou jednou chybou nedá pěkné číslo udělat. Tak snad příště!

1.Bundesliga ženy
KSV Wien II

3166

2:6

3175

SKC Leithaprodersdorf

Dosedlová Eva

583

3:1

515

Pawelzyk Grit

Eva zahrála výborně a byla první hvězdou celého utkání! Snažila se alespoň o celkovou
remízu pro družstvo, ale její spoluhráčka jí nedokázala více podpořit. Před Evou za druhou
půlku 307 se patří smeknout!

Superliga muži
SPG SKH/Post SV 1036

3474

3:5

3483

KV Schwaz

Blecha Milan

581

3:1

545

Eller Markus

Holec Mojmír

625

3:1

591

Gstrein Roland

Milan se do soupeře obul hned od prvních hodů (151+145) a i když se zřejmě na soupeře na
třetí dráze usmálo štěstí (148:153), tak mu to na víc než na pomocný bodík nestačilo. Mojmír
se pomaleji rozjížděl (148) a tak mu soupeř o jednu kuželku bodík sebral. Další dráhy
vypadají tak, že se Mojmír zdravě naštval a soupeř už jen koukal. Zejména na poslední
dráze (169) bylo na co! Mojmír se tak stal zaslouženě první hvězdou utkání a radost mu
může kazit jen to, že body nezůstaly doma.
KSK Union Orth / Donau

3637

7:1

3425

KSK Austria Krems

Fritz Patrick

596

1:3

615

Sobčák Ondřej

Kratochvíl Michal

596

3:1

545

Dvorak Patrick

Veselý Jiří

622

3:1

610

Machala David

Ondra to neměl vůbec lehké a na obrátce byl stav 310:309. Nerozhodla ani třetí dráha
(147:148) a tak rozhodovala až ta poslední. Určitě krásný souboj s hezkým koncem! Michal
se do soupeře pustil hned od prvního setu (145:130) a po obrátce už ho vůbec k ničemu
nepustil. Druhá půlka byla 312:274. Jirka s Davidem si vzájemně nedarovali ani jednu
kuželku a po třetím setu David prohrával jen o 7 bodů. Poslední dráha skončila 163:158. Oba
hráči tak předvedli souboj, který se určitě musel divákům a zejména těm domácím, hodně
líbit!
SKC Kleinawarasdorf

3604

6:2

3572

BSV Voith St. Pölten

Holakovský Radek

571

0:4

646

Bulka Matko

Galos Roland

579

0:4

622

Dejda Filip

Proti jednomu z nejlepších hráčů rakouské Superligy nedostal Radek ani tu nejmenší šanci!
Prohrál o 27 hned první dráhu a na obrátce byl rozdíl dvojnásobný. Filip se od soupeře
odpoutal až po obrátce, když druhou půlku měl 325. Ani tyto dva pěkné výkony hráčů hostí
jim však nepomohly k zisku bodů, protože za domácí hrající Maďar Peter Kovacs vytvořil
nový rekord kuželny 663 a tím výrazně pomohl i k rekordu družstva!

1. Bundesliga West muži
KSK Kremstalerhof

3317

6:2

3213

Polizei SV Wels

Sysel Josef

568

0,5:3,5

585

Dvořák Jiří

Jirka s Pepou si neodpustili ani jedno „dřevo“. Po třetí dráze sice už bylo o bodu rozhodnuto,
ale rozdíl v kuželkách byl jen 8. A kupodivu „vyhrál“ Jirka i na újezdy a to v poměru 1:6. I
s nimi se však dokázal stát první hvězdou utkání, které skončilo stejným poměrem jako na
jaře.
SK Sparkasse Lambach

3432

5:3

3370

ASKÖ KSC Schneegattern

Weiss Roman

567

3:1

527

Eichler Markus

Hrubý Petr

603

2:2

582

Petrů Pavel

Dříve do dřevěných kuželek starého tvaru jsme si říkali, že pět je dobrých. Nevím, od koho to
Roman odkoukal, ale za jeho „kuželkářského života“ už to neplatilo. Přesto takto začínal a
plné mu daly jen 75. Dorážka se 7 devítkami to hodně retušovala, ale asi ho i ukolébala,
neboť celá druhá dráha byla obdobou těch prvních plných. Potom už se na to dalo koukat a
za závěrečných 163 si zaslouží „palec nahoru“. V závěrečném souboji celého utkání Petr
prohrával na obrátce s Pavlem už 282:311 a body domácím pomalu mizely. Potom se však
karta otočila a možno říkat, že Pavel body Petrovi odevzdal v pokleku a na zlatém podnose!
Poslední dráha totiž skončila 157:127.

NÖ Landesliga muži
KV Auersthal

3206

6:2

3147

SPG ATV/SKV Schelnast

Souček Milan

570

3:1

523

Oriovics Daniel

Milan začal slušnou první dráhou 152, ale potom měl jeho výkon klesající tendenci až na
133. I to mu však stačilo na nejlepší výkon v celém utkání.
BSV Voith St. Pölten III

3341

7:1

3219

KSV-Mistelbach

Grgic Mijo

562

3:1

544

Hýbl Miloslav

Míla zahrál celkem vyrovnaně všechny čtyři dráhy 132-138, ale na soupeře, který měl 10
chyb to přesto nestačilo.
KSK Austria Krems II

3309

3:5

3344

KSK Union Orth / Donau II

Vychodil Jaroslav

609

3:1

569

Hubicek Roman

Gondek Pavel

522

1,5:2,5

548

Bitzinger Alois

Jarda zahrál velmi pěkně a kdyby nepovolil na té poslední dráze (138), tak se mohl ucházet i
o nejlepší výkon celého utkání. Pavlovi se vůbec nepovedl vstup do utkání a prvním dráhu
prohrál 108:146. Platí tedy že „pozdě je bycha honiti“.
TSK Langenrohr

3038

3:5

3109

KSV UU. Amstetten

Diem Christian

510

1:3

549

Kellner Michal

Zwinger Heinz

562

2:2

540

Krejčí Milan

Michal byl nejlepším hráčem svého družstva a celkem druhou hvězdou zápasu. Do této
pozice ho vyzdvihla zejména poslední dráha 152. Milan proti nejlepšímu hráči utkání začal
dost nešťastně a po 30.hodu prohrával už 151:121. Potom už si Heinz ten náskok hlídal.

Německo
V Zerbstu při prvním utkání Bundesligy padaly kuželky jako při hurikánu Irma. Philipp
Vsetecka 681, Jürgen Pointinger 676, Matthias Weber 666, Boris Benedik 656 a Matthias
Dirnberger 653. Pěkná čísla přes 650 je možné najít i v jiných utkáních třeba 2. Bundesligy.

Mezi ženami vynikají výkony Nory Sajermann 622 a Yvonne Schneider 612. Naopak se
nedařilo hvězdám Bambergu, kde si jen Corinna Kastner zapsala 609 bodů, Sina Beiβer má
pouze 569 a Ines Maričič 579.

1. Bundesliga 120 muži
Victoria Bamberg

3703

7:1

3578

TSV Breitengüsβach

Lupu Nicolae

636

3:1

589

Parkan Robin

Robin měl velmi vyrovnané dráhy 146-149, ale rumunského hráče, který měl první 3 dráhy
168-171, tím nemohl ohrozit.
FEB Amberg

3585

2:6

3633

SKC Staffelstein

Donhauser Manuel

578

1:3

613

Hažva Jaroslav

Klein Bernd

607

1:3

620

Jelínek Miroslav

Häckl Wolfgang

584

1:3

603

Vícha Jiří

Jarda vedl od první dráhy o 20 bodů a náskok si pečlivě hlídal i na té poslední dráze, na
které ho soupeř asi chtěl překvapit. Skončila však 167:171. To Mirek to měl o hodně těžší a
po třetí dráze ještě prohrával o celou devítku. Poslední dráha však skončila 151:173. Jirka
přenechal soupeři jen tu poslední dráhu, kdy už bylo o všem rozhodnuto. Do té doby už měl
v kapse 3 dráhy a 37 kuželek do plusu.

2. Bundesliga Nord/Mitte
FSV Erlangen-Bruck

3485

6:2

3477

SC Luhe-Wildenau

Bučko Michal

609

3:1

587

Boško Ivan

Kováč Zdeněk

534

1:3

626

Kessler Manuel

Ivan sice vyhrál první dráhu 138:159, ale potom jakoby usnul na vavřínech. Michal se
naopak po té první dráze oklepal a svůj výkon stále stupňoval až na posledních 164. Zdeněk
první dráhu vyhrál 152:149, ale potom všechny další v podstatě daroval nejlepšímu hráči
celého utkání.
Victoria Bamberg II

3466

7:1

3308

SKC Weiden

Seiler Florian

565

3:1

545

Junek David

O souboji Davida s Florianem rozhodla definitivně až třetí dráha. Do té doby David sice
prohrál obě dráhy, ale v kuželkách byl rozdíl jen 11. Třetí dráha skončila 156:138.

Bayernliga
Podrobné výsledky z Bayernligy se mi bohužel nepodařilo zatím zjistit. Na obvyklém webu
jsou jen celkové výsledky družstev.

Bezirksoberliga

Gallier-Condor Kulmbach

3004

2:6

3218

SKC Speichersdorf

Schwarz Andreas

476

0:4

582

Valeška Antonín

Bänsch Stefan

560

3:1

553

Běloch Jiří

Antonín se hned od první dráhy (143) pustil s vervou do soupeře i kuželek a když jich ve
druhém setu porazil 164 (tedy těch kuželek), tak o dalším osudu tohoto souboje bylo zcela
jasno! Stal se tak první hvězdou celého utkání! Jirka se se soupeřem přetahoval o každou
kuželku a tak nakonec musela rozhodnout až poslední dráha a snad i poslední hody do
dorážky. Skončila totiž 149:143.

Slovensko
Ve slovenské Extralize v Sučanech ozdobil utkání pěkným výkonem 626 Marek Knapko,
když zejména jeho druhá dráha 186 s dorážkou 78 byla parádní. Podobný výkon předvedl
v Košicích Martin Kuba ml., který opět na druhé dráze porazil v dorážce 84 kuželky, což mu
dalo tuto dráhu za 189 a celkem tak 621. V Podbrezové si Bystrik Vadovič připsal pěkných
673 a Tomáš Dilský 662 s dorážkou 268! Martin Kozák se na druhé a čtvrté dráze dostal
přes 170 a to mu vyneslo celkových 637 s dorážkou 235.

Jihovýchodní

Evropa

Chorvatsko: V 1.lize mužů se opět dařilo Damiru Fučkarovi, který porazil 650 kuželek a
jemu ve stejném utkání v Grmošici sekundoval Ivan Totič se 654 kuželkami. V družstvu
Zaprešiče opět předvádějí svoje umění Branko Manev (655) i Matija Mance (637). Ve
stejném utkání ještě Igor Šarkezi porazil 639 kuželek. V ženské lize se opět vedlo Klare
Sedlar a má tak zapsáno pěkných 608 bodů a jen o 3 menší výsledek si připsala Marijana
Liovič.
Srbsko: Hráči Beogradu hned o začátku útočí na čelo tabulky a tentokrát byl nejlepší Baranj
Čongor (641) a Goran Ostojič (626). K nim se přidali ještě Milan Jovetič z Partizanu, který
dosáhl na 627 bodů a Saša Juhas se 622 body.
Maďarsko: Už v minulém týdnu dosáhl Zsombor Zapletán na 660 bodů. V tomto týdnu ještě
4 kuželky přidal, ale Levente Kakuk má zatím zapsán nejlepší výkon kola 680 bodů.
V Szegedu se dařilo László Karsaiovi, který se svým velmi úsporným stylem porazil 651
kuželku.

Dne 17.9.2017 v 18:06 hod.
Karel Janovský, e-mail: karel42janovsky@gmail.com

