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V rakouských a německých ligách se tento víkend hrálo už druhé kolo. I když je začátek 

sezóny, spoustu hráčů má skvělou formu. Za všechny jmenuji například Renču Babickou 

(635) a Radka Hejhala (650). V Maďarsku se tento víkend hrálo už 3. kolo, v Srbsku a 

Slovinsku ligy tento víkend odstartovaly.  

Rakousko  

    Superliga  ženy 

ASKÖ STEYR Sportkegeln 3250 6:2 3094 DKV Schlaining 

Pavlíková Denisa 554 4:0 477 Vegerbauer Martina 

 

Denisa slavila své první vítězství v Superlize, radost byla dvojnásobná, když Štýr vybojoval výhru a 

získal první body do tabulky. Denisa tentokrát nedala soupeřce šanci a vyhrála 4:0. I přes první slabší 

dráhu (128) nahrála velmi dobrých 554 kuželek a to pouze s jedinou chybou. Stala se druhou nejlepší 

hráčkou svého družstva.  

KSV Wien 3353 5,5:2,5 3286 Sport Klub Göc 

Petrov Veronika 563 4:0 510 Schrittwieser Nina 

Procházková Pavlína 570 2:2 570 Laibacher Vanessa 
 

Družstvo KSV Wien si také v druhém kole zlepšilo náladu, když porazilo další vídeňský celek Sport 

Klub Göc. Naše hráčky Verča s Pavlínou na tom mají velký podíl, protože zahrály dva nejlepší 

výkony svého družstva. S titulem nejlepší hráčka utkání je předběhla pouze soupeřka Klaudia Pivkova 

s výkonem 581. Zápas to ale nebyl úplně snadný, o čem svědčí to, že soupeřky našich hráček zahrály 

rekord družstva. Pavlína musela na závěr své hry pořádně přidat. Po 60 hodech to bylo 1:1 na dráhy a 

Pavlína ztrácela 11 kuželek. Třetí dráhu prohrála o pouhé dvě kuželky (133:135). Poslední dráhu ale 

zahrála skvěle (163) a dotáhla i celou ztrátu.  

BBSV Wien 3344 6:2 3116 SKC EHG Dornbirn 

Wiedermannová Hana 607 4:0 512 Baumgartner Lena 

Martinkevič Dana 
(Wiedermannová) 

571 3:1 489 Zumtobel Ursula 

 

Stejně jako v prvním kolem BBSV Wien zvítězilo poměrem 6:2, tentokrát zvítězily ještě jasnějším 

rozdílem. Už v první čtveřici Hana jasně nastolila pravidla hry a vyhrála téměř o sto kuželek. Její 

sestra ji v druhé rundě následovala a přidala dalších 80 kuželek. I když se soupeřkám podařilo něco 

málo z manka ubrat, nedokázaly s výsledkem už nic udělat. BBSV vyhrálo rozdílem 228 kuželek. 

 

SK FWT- Composites NK 3321 2:6 3434 BSV Voith St. Pölten 

Wendl Eva 552 3:1 530 Ebner Jessica 

Lengauer Monika 546 0:4 635 Babická Renáta (Navrkalová) 
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Cenné vítězství vybojoval celek St. Pöltenu na kuželně v Neunkirchenu. Do zápasu lépe vstoupil tým 

domácích. Eva se svou spoluhráčkou Monikou Nguyen vyhrály své utkání a získaly vedení o 33 

kuželek. Bohužel pro Neunkirchen to byly jediné dva body, které tým získal. Druhá dvojice hráček 

Pöltenu už získala kuželky na svou stranu a Renáta nastupovala do hry za příznivějších podmínek, než 

v minulém utkání. Renča byla ke své soupeřce nemilosrdná a po 60 hodech jí na tabuli svítilo číslo 

340 a soupeřka prohrávala už o 63 kuželek. V druhé polovině Renča mírně zvolnila a nakonec 

soupeřku porazila „jen“ o 89, stala se první hvězdou utkání a nahrála nejvyšší číslo tohoto kola. 

1.Bundesliga ženy 

KSV Wien II 3165 2:6 3216 1. KSK Gem. Bed. Wiener Neustadt 

Hanušová Lenka 531 2:2 535 Falusi Liliana 

 

Tým KSV Wien II si na svou první výhru v nové sezóně bude muset ještě počkat. Na první pohled 

jasné vítězství hostujícího celku, které však zapříčinily dvě těsné prohry domácích. Jednu z nich 

utrpěla Lenka hned na úvod zápasu. Lenka paradoxně získala dva setové body za své slabší dráhy, což 

svědčí o nevyrovnaném výkonu její soupeřky (113-153-126-143).  

BBSV Wien II 3131 6:2 3037 KSK Austria Krems 

Haberl Carina 494 2,5:1,5 513 Šebestová Vendula 
 

Naše hráčka nastupovala do hry v poslední dvojici spolu se Slovenkou Kravcovou. Družstvo Kremsu 

do té doby zaznamenalo pouze jeden vyhraný souboj a prohrávalo o 120 kuželek. To nejsou moc 

příznivé podmínky. Vendula začala svou hru výborně a první dráhu měla za 150, na druhé dráze přišel 

propad (107), ale i tak se Vendula podělila se soupeřkou o bod. Další dvě dráhy získala vždy velmi 

těsně soupeřka (129:126, 131:130) a Vendula i s náskokem 19 kuželek své utkání prohrála. Jana 

Kravcová vyhrála a spíše jen kosmeticky upravila výsledek utkání na konečných 6:2.  

Superliga muži 

ESV Leoben  3405  2:6  3569 KSK Austria Krems 

Stocker Armin 542 0:4 634 Sobčák Ondřej 

Leitner Roman 505 0:4 604 Machala David 

 

Velmi dobrý zápas se podařil mužům Austrie Krems. Nejen že vyhráli, ale zahráli také nový rekord 

kuželny, který překonali o 91 kuželek. Oba čeští hráči vyhráli bez zbytečných komplikací 4:0 a 

navázali na výkony z minulého týdne. Ondřej přehodil svůj loňský rekord kuželny a to o 4 kuželky. 

Neobvyklý byl zápas i v tom, že padlo celkem pět šestistovek, to se v Leobenu zatím ještě nikdy 

nepodařilo, maximum bylo dva výsledky nad 600. 

SK FWT Composites NK 3708 7:1 3529 BSV Voith St. Pölten 

Huber Lukas 632 2:2 612 Dejda Filip 
 

Vysokou porážku utrpělo družstvo St. Pöltenu. Výhru dokázal vybojovat pouze jediný hráč, nejlepší 

hráč St. Pöltenu. Filip zahrál lepší číslo, než minulý týden, ale na Lukase Hubera to nestačilo. Filip 



2. kolo Okénko do zahraničí 15.9.2018 

ztrácel už od první dráhy (170:155), druhou dráhu vyhrál o 2 kuželky, ale na třetí se mu soupeř opět 

vzdálil. Na poslední dráze musel Filip dotahovat ztrátu 31 kuželek. Na závěr Filip opravdu zabral 

(153:164), ale manko bylo příliš vysoké. V tomto utkání padlo nejvyšší číslo tohoto kola 658, zahrál 

ho hráč Neunkirchenu Slovinec Luzan Janze. 

 

KSK Union Orth/Donau 3618 2:6 3699 KSV Wien 

Rathmayer Martin 651 3:1 633 Blecha Milan 

Kratochvíl Michal 619 1:3 630 Pedevilla Andreas 
 

Na Orthu bylo sehráno utkání, kde proti sobě nastoupily týmy s českými zástupci na obou stranách. 

Milan zahájil utkání proti nejlepšímu hráči domácích, a tak jeho velmi dobrý výkon bohužel nestačil. 

Na formě domácích se podepsalo zranění náhradníka i nemoc Jirky Veselého. Michal se svým 

spoluhráčem v druhé dvojici, svá utkání dobře rozehráli, ale koncovka se nepovedla ani jednomu 

z nich. Matthias Zatschkowitsch měl už jen malou šanci s výsledkem něco udělat. KSV Wien tak mají 

cenný úlovek do sbírky, jsou prvním ligovým týmem, který po čtyřech letech uštědřil Orthu na 

domácích drahách porážku. 

1. Bundesliga muži 

SK Sparkasse Lambach 3386 3:5 3434 SKC EHG Dornbirn 

Weiss Roman/Haller Thomas 481 1:3 566 Ulbing Bernhard 

Hrubý Petr 642 3:1 578 Schelling Michael 
 

Poněkud nešťastné utkání sehráli hráči Lambachu doma proti soupeři z Dornbirnu. Hned na úvod se 

domácí dostali do velké ztráty 106 kuželek a nezískali ani bod. Ve druhé dvojici nastoupil Roman, 

který byl ale kvůli zranění od 1. hodu vystřídán, jeho náhradník si s nastolenou situací neporadil a tým 

se dostal do ztráty 186 kuželek. V poslední dvojici nastoupil Petr a zahrál náramně, podobně zahrál i 

Petrův spoluhráč a spolu dokázali stáhnout 138 kuželek. Bohužel ztráta byla příliš vysoká. 

 

Utkání KSK Kremstalerhof vs. ASKÖ KSC Schneegattern bylo odloženo na 22. 9. 2018. 

Landesverband Südbaden 

KSG Fortuna Waldkirch 1 3338 1:7 3530 KSC Wehr-Öflingen 1 

Klausmann Maike 520 0,5:3,5 598 Kudláček Jiří 

 

Jiří odehrál svůj premiérový zápas v Rakousku a i přes nervozitu v tomto utkání uspěl a dobře se uvedl 

v novém družstvu. Hned na úvod sezóny se týmu KSC Wehr-Öflingen 1 podařil nový rekord družstva. 
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Německo  

1. Bundesliga ženy 

V Bambergu bylo sehráno utkání mezi loňským mistrem a vícemistrem bundesligy (KC Schrezheim). 

Utkání skončilo 5:3 pro domácí, ale bylo velmi vyrovnané. Na kuželky skončilo shodně 3521:3521. 

Nejvyššího výsledku dosáhla hráčka hostů Simone Schneider 622. 

1. Bundesliga muži 

FEB Amberg 3514 2:6 3622 SKC Staffelstein 

Hüttner Matthias 584 1:3 650 Hejhal Radek 

Wagner Milan 599 2:2 590 Reiser Torsten 

Häckl Wolfgang 548 1:3 579 Jelínek Miroslav/Bischoff Florian 

 

Utkání s českými hráči na obou stranách se odehrálo v Ambergu. Na konci se z výhry radovalo 

družstvo Staffelsteinu. Velkou zásluhu na výhře hostů má Radek, který nastoupil hned na úvod a spolu 

se svým spoluhráčem (648) dali domácím jen malou šanci na vítězství. Ihned dostali své družstvo do 

vedení o 123 kuželek. Ve druhé rundě se za domácí předvedl Milan a uhrál jeden z celkových dvou 

bodů, které Amberg v utkání získal. Mirek nastoupil na závěr utkání, ale kvůli zranění paže musel po 

90. hodech odstoupit. Radek se stal nejlepším hráčem utkání. 

Utkání SKK Chambtalkegler Raindorf vs. TSV Breitengüβbach bylo odloženo na 3. 11. 2018. 

2. Bundesliga 

Rot-Weiss Hirschau 3590 8:0 3363 SKC Weiden 

Oettl Michael 595 4:0 523 Junek David 

 

Tým SKC Weiden, za který David hraje, neměl v sobotu svůj den. Dokonce dvakrát Davidovi 

spoluhráči se svými soupeři remizovali na kuželky, ale ani jednou to na zisk bodu nestačilo. David by 

na výhru ve svém utkání potřeboval zopakovat výkon z minulého týdne, bohužel tento výkon nestačil 

ani na jeden setový bod.  

TGS Kaiserslautern 3552 6:2 3510 FSV Erlnagen-Bruck 

Nikiel Andreas 587 0:4 624 Bučko Michal 
 

Michal zahajoval utkání a povedlo se mu to na výbornou. Soupeři nedal šanci a svůj tým poslal do 

vedení o 36 kuželek. Nebýt dvou velmi těsných proher na straně hostů mohl výsledek utkání vypadat 

úplně jinak. Michal se stal nejlepším hráčem svého družstva a celkově byl druhý za Peterem 

Sebastianem (632). 

Přestože utkání mezi SK Markranstädt a ATSV Freiberg bylo bez české účasti, rozhodla jsem se o 

něm napsat. V tomto utkání totiž padlo nejvyšší číslo tohoto kola (714). Nahrál ho hráč domácích 

Tobias Schröder. Na třetí dráze pokořil bájnou dvoustovku (178-161-202-173). Nebyla to ale jediná 
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sedmistovka tohoto zápasu. Tobiasův spoluhráč Marcus Bösewetter nahrál 710 kuželek. Tým SK 

Markranstädt vyhrál 6:2 s celkovým číslem 4057. 

Bayernliga 

TV Eibach 03 1 3375 1:7 3455 SC Luhe-Wildenau 1 

Cipra Sven 574 2:2 578 Boško Ivan 

Ringel Gerald 546 1:3 567 Vícha Jiří 

 

Baur Burgkunstadt 1 3485 6:2 3290 FAF Hirschau 1 

Krötter Sebastian 593 4:0 524 Šreiber Pavel 

Reiβner Tobias 567 1:3 589 Šreiber Štěpán 

 

 

 

 


