
3. kolo Okénko do zahraničí 22.9.2018 

Rakouský termínový kalendář hlásil na tento víkend „Den sportu“, a proto byly sehrány jen 

nějaké předehrávky či dohrávky utkání. V Německu se hrálo třetí kolo, kde si velmi dobře 

vedl Robin Parkan, když porazil 661 kuželek. Na konci Okénka je stručný přehled nejlepších 

výkonů Jihovýchodní Evropy. 

Rakousko  

    Superliga  ženy 

KSV Wien 3298 2:6 3403 DKV Schlaining 

Petrov Veronika 600 4:0 536 Seybold Simone 

Procházková Pavlína 548 4:0 502 Baumgartner Loan 

 

Jedním z předehrávaných zápasů bylo utkání 4. kola mezi KSV Wien a DKV Schlaining. Soupeřky 

našich holek tuto sezónu ještě neměly domácí utkání. Veronika nastoupila hned na úvod zápasu, 

zahrála velmi dobře a získala pro družstvo i slušný náskok. Verča předvedla vyrovnaný výkon - tři 

dráhy měla v rozmezí 152-156. Pouze druhá dráha byla o něco slabší 137. Její spoluhráčka sice bod 

nepřidala, ale do druhé rundy vstupovala Vídeň ve vedoucí pozici. Pavlína v druhé rundě přidala 

druhý a bohužel i poslední bod na konto KSV. Svůj výkon vytáhla především svou poslední dráhou, 

kterou měla za 153. Závěr zápasu zvládli lépe hosté a odvážejí si dva body do tabulky. 

1. Bundesliga muži 

KSK Kremstalerhof 3391 6,5:1,5 3288 ASKÖ KSC Schneegattern 

Ambach Johan 543 0:4 613 Petrů Pavel 

Sysel Josef 600 2:2 600 Eichler Bernhard 
 

Dohrávka 2. kola se hrála na kuželně v Kremstalerhofu. Oba týmy byly s českou účastí a přestože 

vítěz může být jen jeden, nás může těšit, že oba naši hráči byli nejlepšími hráči svých týmů a Pavel 

dokonce první hvězda zápasu. Lépe do zápasu vstoupilo družstvo hostů a všechny body Schneegaternu 

pochází právě od této první dvojice. Zbytek týmu předvedl mdlé výkony (525, 505, 518, 527). 

Kremstalerhof zvítězil hladce o 103 kuželek. 

NÖ Landesliga 

Teprve 20. 9. bylo dohráno kompletní 1. kolo NÖ Landesligy, která se hraje i s českou účastí. 

KV Wr. Neudorf 3258 6:2 3236 KSV UU. Amstetten 

Duschek Wilhelm 543 1:3 574 Krejčí Milan 

Reichenauer Peter 539 2:2 555 Kellner Michal 
 

Milan i Michal uhráli svému týmu bod a opět to byly jediné dva body pro hostující celek. Milanovi se 

povedla hlavně druhá polovina hry (152,155) a stal se nejlepším hráčem utkání. Michal sehrál se svým 

soupeřem vyrovnanější souboj, který do vítězného konce dotahoval poslední drahou.  
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KSK Austria Krems II 3338 7:1 3136 KSV Hainburg/Donau 

Vychodil Jaroslav 546 1:3 562 Palenik Johann 

Gondek Pavel 522 2:2 488 Kotzian Robert 

 

První zápas Austrie Krems v nové sezóně měl poměrně jasný a hladký průběh. Jediný bod ztratil 

Jaroslav, který ale hrál s nejlepším hráčem hostů. Pavel nenahrál příliš vysoké číslo, ale na soupeře to 

bohatě stačilo. 

KSV Mistelbach 3225 4:4 3234 KV Auersthal 

Hýbl Miloslav 601 4:0 533 Kaiser Manfred 

Schlieffelner Wolfgang 503 0:4 602 Stloukal Miloš 

Berger Michael 503 0:4 565 Souček Milan 

 

Další utkání s českou účastí na obou stranách, které dopadlo remízou. Hosté mohou za tento výsledek 

děkovat hlavně svým českým spoluhráčům. Zbytek týmu nezískal ani jeden bod a nepředvedl výrazné 

výkony. Celkový rozdíl byl pouze 9 kuželek ve prospěch hostů. Nejvyšší číslo domácích zahrál 

Miloslav a stal se druhou hvězdou utkání hned za Milošem, který odehrál svůj premiérový zápas 

v rakouské soutěži. Třetí nejvyšší číslo předvedl Milan. 

KSV Hainburg/Donau 3178 2:6 3347 KSV UU. Amstetten 

Panelik Johann 532 2:2 568 Krejčí Milan 

Szöke Geza 516 0:4 626 Kellner Michal 
 

Předehrávka 7. kola se tento týden hrála v Hainburgu. Stejně jako v prvním utkání sezóny byli i 

v tomto utkání naši hráči velkou oporou svého týmu. Tentokrát z toho byl už i bod do tabulky. Milan 

se o lepší číslo připravil slabou druhou dráhou (109), ale i tak měl druhý nejvyšší výkon utkání. I 

Michal zahrál velmi dobře a jeho soupeř neměl nejmenší šanci. Dokonce zahrál nejvyšší číslo utkání. 

Německo  

1. Bundesliga muži 

ASV 1860 Neumarkt 3638 6:2 3522 SKK Chambtalkegler Raindorf 

Neuner Sven 566 2:2 592 Kotal Michael 

Süss Daniel 597 1:3 638 Svoboda Milan 

 

Nováček soutěže Neumarkt si v tomto utkání došel pro první body do tabulky. Domácí hráči udávali 

tempo utkání již od první dvojice a hosté se dostávali do stále vyšší ztráty. Jediné dva body hostů 

vybojovali Michael s Milanem. Michael musel bojovat až do konce a o svém vítězství rozhodl až na 

poslední dráze. Milan prohrál hned svou úvodní dráhu, na kterou ale navázal skvělými drahami 178 – 

167. Stal se nejlepším hráčem svého družstva. 
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FEB Amberg 3470 1:7 3639 SKC Victoria Bamberg 

Wagner Milan 616 1:3 604 Wittke Christopher 

 

V pořadí druhou domácí porážku utrpělo družstvo Ambergu proti loňským vícemistrům ligy 

z Bambergu. Zápas měl poměrně jasný průběh a domácí dokázali získat pouze 4 setové body. Milan 

nastupoval na dráhy v druhé rundě za stavu 1:1 se ztrátou 38 kuželek pro domácí. Milan ztratil první 

dvě dráhy velmi těsně o 3 a 4 kuželky. Třetí dráhu vyhrál a dostal se i do vedení o 15 kuželek. 

Poslední dráhu potřeboval vyhrát, takže závěr utkání sliboval velmi napínavou podívanou. Milan 

zahrál dráhu slušných 151. Soupeři stále zbývaly 2 hody do konce. Na výhru potřeboval hodovku, 

která se mu povedla a Milan i přes vyšší výkon prohrál. Poslední dvojice soupeřů překonala Milanovy 

spoluhráče o 111 kuželek. Milan byl nejlepším hráčem svého družstva. 

TSV Breitengüβbach 3868 7:1 3667 KC Schwabsberg 1953 

Parkan Robin 661 3:1 644 Cekovic Damir 

 

Letošní první body do tabulky si připisuje i tým Breitengüβbach, který vyhrál hladce o 201 kuželek. 

Robin hrál vyrovnaně 328 a 332 a porazil nejlepšího hráče hostů. Robinův spoluhráč Christian Jelitte 

opět překonal hranici 700 kuželek (701) a stal se nejlepším hráčem tohoto ligového kola. 

SKC Staffelstein 3694 2:6 3762 SKC Rot Weiβ Zerbst 1999 

Hejhal Radek 597 1:3 655 Seitz Fabian 

Jelínek Miroslav 631 3:1 615 Benedik Boris 

 

Zerbst ladí formu na světový pohár v chorvatském Zaprešići a tento víkend se ho pokusilo zastavit 

družstvo Staffelsteinu. Radek nastupoval ve druhé rundě a ani jemu se nepodařilo získat bod pro 

družstvo. Neměl jednoduchý úkol. Soupeř Fabian Seitz totiž zahrál prvních 60 hodů znamenitě a při 

střídání drah mu na displeji svítilo 363 kuželek. Radek získal třetí dráhu, ale to bylo v tomto utkání 

vše. Mirek nastupoval v poslední dvojici a jemu i jeho spoluhráči se podařilo vyhrát, rozdíl kuželek 

byl ale příliš vysoký na to, aby se ještě dalo hrát o remízu. 

2. Bundesliga 

FSV Erlangen-Bruck 3536 5:3 3496 1. SKK Gut Holz Zeil 

Bučko Michal 639 3:1 563 Hopp Bastian 

 

Michal nastoupil ke hře hned na úvod a zahrál velmi dobře. Jeho výkon kolo od kola stoupá a snad to 

tak bude i nadále. Svým výkonem se stal nejlepším hráčem kola 2. Bundesligy. 

SKC Gut Holz SpVgg Weiden 3419 6:2 3411 KSC 1950 Hainstadt 

Junek David 597 3:1 588 Heinemann Denis 
 

Poměrně těsná výhra domácích o 8 kuželek a první body do tabulky. David ztratil hned první dráhu 

(148:175). Takový výkon Davidův soupeř už na dalších drahách nezopakoval, přesto byl závěr utkání 

jistě napínavý. Poslední dráhu získal David jen o 5 kuželek.   
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Bayernliga 

SC Luhe-Wildenau 1 3467 6:2 3342 Baur Burgkunstadt 1 

Boško Ivan 567 1:3 601 Carl Michael 

Vícha Jiří 568 2:2 597 Kalb Patrik 

 

V tomto utkání se českým hráčům nepodařilo získat body pro své družstvo, svými výkony ale příliš 

nezaostali za svými spoluhráči. Ivan získal na svou stranu pouze poslední dráhu a Jirka využil slabších 

drah svého soupeře. Na výhru to ale ani jednomu nestačilo. Tým Luhe-Wildenau se drží v čele 

tabulky. 

Lohengrin Kulmbach 1 3243 7:1 3123 FAF Hirschau 1 

Meuβgeyr Matthias 558 4:0 527 Šreiber Štěpán 

 

Štěpánovi se nepodařila hned úvodní dráha (117). Další dráhy už byly lepší, ale na soupeře to tentokrát 

nestačilo. 

Landesverband Südbaden 

KSG 77 Singen 1 3246 2:6 3332 KSC Wehr-Öflingen 1 

Merk Roland 530 2:2 532 Kudláček Jiří 

 

Jiří nastupoval do poslední rundy za příznivého stavu pro své družstvo. Se svým soupeřem Jirka 

bojoval až do poslední dráhy, kde se mu povedly 4 devítky v řadě, a dráhu o 6 kuželek vyhrál. 

 

Jihovýchodní Evropa 

I když v Srbsku byla odehrána už dvě kola, na internetu jsem zatím našla jen kolo první. Nejvyššího 

výkonu v tamní superlize dosáhl Čongor Baranj 702 kuželek. Za ženy to pak byla Andelković Jasmina 

výsledkem 615 kuželek.  

Pro Slovinsko platí to samé co pro Srbsko, výsledky jsou zatím jen z prvního kola. Nejlepších výkonů 

dosáhli hráči týmu Konstruktor Zvezič Boštjan 661 a Sajko Luka 657. Z žen byla nejlepší Modrinjak 

Nina 639 hrající za Brest. 

V Maďarských výsledcích a internetových stránkách aby se čert vyznal. Zatím jsem zaznamenala 

nejvyšší výkon u Zapletána Zsombora 656 hrajícího za Répcelaki SE. 

 

Martina Janyšková, email: martina.janyskova@kuzelky.cz 


