
1. kolo Okénko do zahraničí 8.9.2018 

Vážení čtenáři, dovolte mi vás přivítat v novém soutěžním ročníku 2018/2019. Letní přestávka 

utekla jako voda a s nadcházejícím podzimem je potřeba se dát zase do „práce“. Tak jako pro 

6 českých hráčů bude letošní sezóna premiérou v zahraniční soutěži, bude i pro mě psaní těchto 

článků novou zkušeností. Pan Karel Janovský ze zdravotních důvodů skončil, a proto jsem se 

nabídla se svou pomocí. Děkuji Karlovi, že pro nás v uplynulých třech letech psal toto Okénko 

a vyhledával zajímavé informace a přeji mu do dalších let pevné zdraví.  

Jak jsem se již zmínila výše, 6 českých hráčů se vydalo na zkušenou do zahraničí a obohatí 

hlavně rakouské soutěže. Lenka Hanušová se představí v dresu KSV Wien, kde si zahraje 1. 

Bundesligu, Denisa Pavlíková bude působit v ASKÖ Steyr Sportkegler v Superlize, Michael 

Klaus, který bude v Rakousku i studovat si zahraje 1. Bundesligu za KSK Sparkasse Jenbach a 

Miloš Stloukal oblékne dres KV Auersthal. V německých soutěžích se představí Jiří Kudláček 

za KSC Wehr-Oflingen a Štěpán Šreiber za FAF Hirschau. Obstát v novém týmu je vždy trochu 

obtížné, a proto přeji všem nováčkům pevné nervy.  

Ráda bych všem hráčům do nové sezóny popřála hodně štěstí, mnoho osobních rekordů a 

týmových úspěchů.  

Pokud byste mě chtěli kontaktovat, prosím učiňte tak prostřednictvím email 

martina.janyskova@kuzelky.cz 

 

Rakousko  

    Superliga  ženy 

KS FWT Composites NK  3422 7:1 3205 ASKÖ STEYR Sportkegeln 

Nguyen Monika 598 4:0 522 Pavlíková Denisa 

Wendl Eva 595 3:1 560 Langbauer Christine 

 

Denisa je jedním z letošních nováčků a v zahraničí působí poprvé. Na úvod sezóny předvedla trochu 

nervózní výkon. Její hra ale měla až do třetí dráhy stoupající tendenci, bohužel to na soupeřku, která 

všechny tři body získala, nestačilo. Poslední dráha se Denise nepovedla (112) a její soupeřka už 

dohrávala v klidu. To Eva vstoupila do sezóny úspěšně a soupeřce dovolila zisk jen jednoho bodu. 

Nahrála druhé nejvyšší číslo utkání a spolu s Monikou Nguyen se postaraly o vynikající vstup týmu do 

zápasu. 

BSV St. Pölten 3312 2:6  3455 BBSV Wien 

Futschek Caroline 555 1,5:2,5 563 
Martinkevič Dana 

(Wiedermannová) 

Babická (Navrkalová) Renáta 591 4:0  549 Kaufmann Sabrina 

Hauer Dominique 528 0:4  610 Wiedermannová Hana 
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Ligových utkání v St. Pöltenu jsem se v sobotu v hledišti zúčastnila osobně. I když to znamenalo 7 hodin 

v autě, rozhodně toho nelituji. Na kuželnu do St. Pöltenu přijely držitelky loňského mistrovského titulu, 

což slibovalo velkou podívanou. Všechny české hráčky své duely vyhrály a předvedly výbornou formu. 

Dana v první dvojici zahajovala utkání proti domácí dorostence. Vyhrála první a třetí dráhu a získaný 

náskok jí stačil k výhře nad soupeřkou. Poslední dráhu dámy remizovaly a podělily se tak o bod. 

V poslední rundě nastoupila Renáta i Hana. I přes tejpy na zápěstí zahrála Renáta velmi dobře a porazila 

soupeřku 4:0 na dráhy a s velkým rozdílem se stala nejlepší hráčkou svého družstva. Průběh hry u druhé 

dvojice byl velmi podobný, Hana zvítězila také 4:0 a o titul nejlepší hráčky družstva a celého utkání ji 

připravila jen o jednu kuželku lépe hrající spoluhráčka Lisa Vsetecka. 

SKC EHG Dornbirn 3199 6:2 3096 KVS Wien 

Wüschner Stefanie 522 1:3 540 Petrov Veronika 

Annasensl Jasmin 542 4:0 506 Procházková Pavlína 

 

Tým KSV čekala na úvod sezóny dlouhá cesta až do západního cípu Rakouska. Veronika zahajovala 

utkání a až na jedno zaváhání si jednotlivé sety pohlídala a zvítězila. Po první čtveřici KSV sice 

prohrávalo, ale jen malým rozdílem (21). Druhá čtveřice už dala tušit, že tento zápas nebude pro hráčky 

Vídně vítězný. Prostřední dvojice nezískala bod a zvýšila ztrátu na 98 kuželek. Pavlíně se v poslední 

rundě nepodařilo získat ani jeden setový bod. Veronika se stala nejlepší hráčkou svého družstva. 

1.Bundesliga ženy 

KSK Austria Krems 3141 7:1  2941 KVS Wien II 

Wenczler Monika 516 2,5:1,5  494 Hanušová Lenka 

Šebestová Vendula 513 3:1  501 Horvath Renate 

 

Ani po přestupu Evy Dosedlové do Rosic nezůstalo družstvo KSV Wien II bez českého zastoupení. Tým 

doplnila Lenka a nastoupila hned k prvnímu utkání. Lenka zahajovala zápas a po nevydařeném úvodu 

vše napravovala. Bohužel to nedokázala dotáhnout až do konce a poslední dráhu prohrála o 9 kuželek. 

Vendula zahrála pod své poměry, ale dokázala si jednotlivé sety pohlídat a vyhrát. První hvězdou utkání 

byla Slovenka Jana Kravcová (564). 

Superliga muži 

BSV Voith St. Pölten 3663 4:4  3614 KSK Union Orth/Donau 

Dejda Filip 598 2:2 601 Rathmayer Martin 

Vsetecka Markus 588 1:3 624 Veselý Jiří 

Bulka Matko 660 4:0 549 Kratochvíl Michal 

 

První zápas dne v St. Pöltenu sliboval velkou podívanou, kdy proti sobě hrál první a druhý celek loňské 

Superligy. Utkání zahajoval Filip, který nedokázal dohnat ztrátu z první poloviny a prohrál o pouhé 3 

kuželky. O tom, zda Filip získá alespoň půl bodu, rozhodoval poslední hod. Na remízu potřeboval hodit 

devět, ale z velké ulice padlo tentokrát jen šest. Zápas se pro hosty vyvíjel dobře hlavně po druhé 

čtveřici, kde hosté sebrali domácím oba body a získali náskok 36 kuželek. Jirka si hravě poradil se svým 

soupeřem a svou hru zakončil drahou 170. Jeho spoluhráč 19letý Lukas Temistokle se s číslem 640 stal 
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nejlepším hráčem svého družstva. To na Michala připadl v poslední rundě těžký úkol v podobě Chorvata 

Matko Bulky. I když Michal nepodcenil letní přípravu, bojoval spíše sám se sebou, než se soupeřem. Po 

první třicítce byla většina náskoku pryč a utkání se zdramatizovalo. Michalův spoluhráč na dráze splnil 

svůj úkol a porazil soupeře, Michalovu ztrátu se mu ale nepodařilo kompenzovat. Chorvat se 

nenápadnou hrou stal první hvězdou zápasu a s číslem 660 i nejlepším hráčem celého prvního kola. I 

když hráči Orthu pomýšleli na lepší výsledek, remíza s loňským mistrem na jeho drahách je úspěch. 

KSV Wien 3449 5:3 3322 ESV Leoben 

Blecha Milan 605 3:1 566 Plank Gerhard 

 

Tým SPG SKH/Post SV 1036, ve kterém Milan působil minulou sezónu, sestoupil do 1. Bundesligy a 

Milan se letos představí v dresu KSV Wien. Do prvního utkání nastoupil hned na úvod a poměrně 

jednoznačně zvítězil. Méně zdařilou první dráhu vylepšil druhou šedesátkou (333). Nahrál druhé 

nejvyšší číslo utkání, kdy lepší byl jen jeho spoluhráč Srb Antal Arpad a to jen o jednu kuželku. 

KSK Austria Krems 3577 5:3 3464 SKC Sonnensee Ritzing 

Sobčák Ondřej 649 4:0 542 Mileder Sascha 

Machala David 619 2:2 595 Kleindl Paul 
 

Ondra zahájil sezónu moc pěkným číslem. Hlavně závěr se mu náramně povedl. Poslední dráha 191 a 

snadné vítězství nad soupeřem o 107 kuželek. David měl v poslední čtveřici jasný úkol a to získat bod 

nad soupeřem, protože náskok kuželek měl Krems už dostatečný. To se povedlo a první bod do tabulky 

byl na světě. Pro zajímavost uvedu, že v daném utkání porazil tým Kremsu 98 devítek. 

1. Bundesliga muži 

KSK Kremstalerhof 3411 7:1 3267 1. KC Saalfelden 

Sysel Josef 654 4:0 592 Horvath Robert 

 

Poměrně jednoznačný zápas od začátku až do konce. Kramstalerhof s českým zastoupením vyhrál 

vysoko a velkým rozdílem. První hvězdou utkání se jednoznačně stal Josef, který vstoupil do nové 

sezóny ve velkém stylu. 

ASKÖ KSC Schneegattern 3357 4:4 3291 SK Sparkasse Lambach 

Aigner Franz 543 1:3 549 Weiss Roman 

Wrabel Wolfgang 548 3:1 524 Hrubý Petr 

Petrů Pavel 604 3,5:0,5 506 Speigner Gerhard 
 

Další zápas, který měl na obou stranách české zastoupení, dopadl remízou. Roman nastoupil v první 

rundě a spolu se spoluhráčem získali oba body a vedení o 9 kuželek. Ve druhé čtveřici se představil Petr, 

který předvedl nevýrazný výkon a prohrál. Hráči Lambachu už sahali po vítězství, ale vysoká výhra 

Pavla v poslední rundě zajistila Schneegatternu alespoň remízu. 
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Německo  

1. Bundesliga ženy 

V ženské soutěži nemáme české zastoupení, ale pro zajímavost uvedu pár výsledků. Mistryně světa Sina 

Beißer (598) se svými kolegyněmi z Bamberku (Maričič 597, Antal 599) dál válcují své soupeřky. Nový 

bundesligový rekord však vyfoukla Vanessa Welker hrající 2. Bundesligu za Kaiserslautern, když na 

kuželně v Mohuči nahrála famózních 685 kuželek. 

 

1. Bundesliga muži 

ASV 1860 Neumarkt 3456 1:7 3577 FEB Amberg 

Daniel Süss 561 1:3 599 Wagner Milan 

 

Za FEB Amberg se letos předvede Milan Wágner, který dříve působil ve FAF Hirschau. Milan při své 

premiéře v novém týmu dokázal vyhrát bez větších problémů, ale svými drobnými zaváháními se 

připravil o lepší číslo a zastavil se těsně před branami 600 kuželek. Nováček soutěže Neumarkt na úvod 

podlehl Ambergu vysoko 1:7. 

TSV Breitengüßbach 3819 2:6 3884 SKC Victoria Bamberg 

Parkan Robin 633 1:3 692 Wittke Christopher 

 

V Breitengüßbachu se odehrálo na úvod sezóny derby a bylo se na co dívat. Domácí zahráli vysoké 

číslo, které však stačilo pouze na dva z celkových osmi bodů. Ani 708 poražených kuželek domácího 

Christiana Jellite úspěch nepřineslo. I Christopher Wittke a Florian Fritzman (691) předvedli výkony 

světové úrovně a spolu se svými spoluhráči vytvořili nový rekord drah. Robin nastupoval v poslední 

čtveřici, kdy se zdálo, že se zápas pro domácí vyvíjí dobře. Domácí měli dvě výhry a mírně vedli na 

kuželky (o 25). Robin začal velmi dobře (182), ale soupeřovo tempo pak nedokázal udržet. Ani jeho 

spoluhráč nedokázal čelit soupeřovu tlaku a společně ztratili 90 kuželek. Se svým výkonem byl Robin 

druhý nejlepší ve svém týmu.  

SKC Nibelungen Lorsch 3489 1:7 3528 SKK Chambtalkegler Raindorf 

Patrick Günther 566 2:2 577 Kotal Michael 

Frank Gutschalk 589 1:3 633 Svoboda Milan 
 

Raindorf zvítězil v tomto duelu vysoko 7:1, i když celkový rozdíl kuželek tak velký nebyl (39) a ani 

setové body nehovoří tak jasnou řečí (L 11:13 R). České duo hrálo spolu ve druhé čtveřici. Bronzový 

medailista z Cluje Michal si pro diváky připravil napínavou podívanou a své vítězství vybojoval až na 

poslední dráze, kde dotahoval svou ztrátu. Milan na druhou stranu získal první tři dráhy a mohl si dovolit 

přenechat soupeři poslední bod. Milan byl nejlepším hráčem svého družstva i celého utkání. 

SKC Staffelstein 3718 6:2 3506 TSV Zwickau 

Hejhal Radek 637 3:1 605 Penzel Ingo 

Jelínek Miroslav 621 4:0 504 Dahmen Mario 
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Bronzový celek minulého ročníku hostil nováčka v soutěži a vůbec se s ním nemazal. Po první dvojici 

si týmy rozdělili po bodu a Staffelstein prohrával o 10 kuželek. V prostřední dvojici nabrala hra úplně 

jiné obrátky, podílely se na ní dvě z nových posil Staffelsteinu Marcus Gerdau (667) a Radek Hejhal. 

Radek si na úvod hry dovolil ztratit bod, pak ale vyhrál všechny zbývající. Na třetí dráze rozhodl ve svůj 

prospěch až posledním hodem. Miroslav měl v poslední dvojici práci jednoduchou a zvítězil velkým 

rozdílem.  

2. Bundesliga 

FSV Erlangen-Bruck 3510 4:4 3485 Viktoria Bamberg II 

Bučko Michal 609 3:1 593 Siedelmann Steffen 

 

Michal první dráhu vyhrál a získal malý náskok, druhou dráhu ale prohrál a náskok byl také pryč. 

Zbývající dvě dráhy si pohlídal a zvítězil jasně 3:1. Stal se také první hvězdou utkání. 

SKC Weiden 3402 3:5 3487 TSV Großbardorf 

Junek David 609 2:2 600 Menninger Matthias 

 

David nahrál stejné číslo jako Michal Bučko a zápas měl podobný průběh. David také první dráhu získal 

a dostal se do vedení o 18 kuželek. Náskok ale hned další dráhou ztratil a na třetí se dostal do mínusu. 

Na poslední dráze ale zahrál velmi dobře a od soupeře si vzal vše zpět a zvítězil. Stal se také první 

hvězdou zápasu. 

Bayernliga 

SC Luhe-Vildenau 1 3428 6:2 3321 Viktoria Fürth 1 

Boško Ivan 571 1:3 594 Kammerer Ingo 

Vícha Jiří 580 3:1 562 Wölfing Benjamin 

 

FAF Hirschau 1 3302 4:4 3302 TV Eibach 03 1 

Šreiber Pavel 557 3:1 511 Cipra Sven 

Šreiber Štěpán 553 3:1 530 Stollar Julian Luka 

 

 

 


