Okénko do zahraničí č. 4 - 18/19
Prodloužený víkend a s tím i krásné babí léto lákaly k rodinným výletům. Kalendář
kuželkářských soutěží však na toto nebral zřetel a tak většina hráčů z předních ligových
klubů jak u nás, tak i v zahraničí musela nastoupit do zápasů. Nezaznamenal jsem však
žádné opravdu mimořádné výkony a tak asi většina hráčů byla spokojená se ziskem bodů a
s vítězstvím družstva. Věřím, že ty mimořádné výkony mají naši hráči ještě uschované
v rukávu a vytřesou je z něj v tu pravou chvíli.

Rakousko
Superliga ženy
SKC EHG Dornbirn

3149

3:5

3158

SK FWT-Composites NK

Wüschner Sabrina

476

1:3

538

Wendl Eva

Eva se zlepšovala téměř na každé dráze až po pěkných závěrečných 146. Mladá soupeřka
tak od ní dostala šanci jen v prvním setu. Utkání se rozhodovalo opravdu až v posledních
hodech, kdy zejména Eva Sajko porazila soupeřku o 80 bodů a hráčky hostujícího družstva
se tak zaslouženě radovaly.
BSV Voith St. Pölten

3385

7:1

3173

ASKÖ Steyr Sportkegeln

Babická Renáta

608

4:0

511

Wögl Lisa-Maria

Ebner Jessica

545

4:0

501

Pavlíková Denisa

O tom, že Renáta umí, snad nikdo v kuželkářském světě nepochybuje. Také tentokrát se
vytáhla a na druhou nejlepší hráčku tohoto utkání Srbku Zoricu Barac nahrála 31 kuželku!
Denise se nedařilo a zřejmě se potřebuje v rakouské Superlize trošku více rozkoukat.
SPG SKH /Post SV 1036

3241

2:6

3344

KSV Wien

Neubauer Nathalie

566

2:2

577

Pracházková Pavlína

Steiner Fiona

522

0:4

590

Petrov Veronika

Pavlínka se ukázala jako veliká bojovnice! Ještě po 90. hodu prohrávala 2:1 a o 9 kuželek,
ale pěknou poslední dráhou doslova vydřela bodík pro svoje družstvo. Za zmínku stojí i její
druhá dráha 160, ve které soupeřku porazila o 10 kuželek. Když nastoupila poslední čtveřice
hráček, tak ještě domácí hráčky doufaly v nějaký ten bodík. Veronika se svojí spoluhráčkou
Marií Ertl je však ihned připravily o iluze. Veronika na závěr podepsala svůj výkon nejlepší
dráhou v celém utkání 177!!!
Sport Klub GÖC

3337

4:4

3332

BBSV Wien

Szalanczi Kitti

545

1:3

578

Martinkevič Dana

Schönholz Daniela

555

1,5:2,5

562

Wiedermannová Hana

Dana na výbornou první dráhu (166) domácí hráčky odpověděla hned dvěma pěknými sety
(150+153) a sebrala tak své soupeřce vítr z plachet. Hana to na závěr utkání neměla vůbec
lehké. Její spoluhráčka výrazně prohrávala 597:500 s nejlepší hráčkou utkání slovenskou
Klaudií Pivkovou a tak Hanka potřebovala vyhrát alespoň o 12 kuželek. Soupeřka jí to však

nedovolila a domácí hráčky se tak zapsaly na tabuli rekordů svým nejlepším výkonem!
Gratulujeme!

1.Bundesliga ženy
KSK Austria Krems

3057

7:1

2975

SV Schwarzach

Šebestová Vendula

551

4:0

460

Tautermann Anita

O vítězství Venduly nebylo od prvních hodů vůbec pochyb a svým výkonem se stala první
hvězdou celého utkání!

Superliga muži
KSV Wien

3628

2:6

3710

SK FWT-Composites NK

Blecha Milan

578

1,5:2,5

592

Eβmeister Christoph

Milan prohrál se soupeřem větším rozdílem hned první dráhu 140:155 a na dalších tu ztrátu
marně honil. Nejlepším hráčem utkání byl v družstvu hostů Srb Radovan Vlajkov s výkonem
660 poražených kuželek.
KSK Austria Krems

3352

1:7

3498

KSK Union Orth/Donau

Sobčák Ondřej

589

3:1

531

Kratochvíl Michal

Petr Alexander

537

1:3

588

Veselý Jiří

Machala David

579

1:3

561

Rathmayer Josef

Michalovi se od začátku utkání vůbec nevedlo a tak Ondra vyhrál hned první dráhu 141:126.
Na té druhé to bylo ještě horší a rozdíl v poražených kuželkách narostl na 67. O prvním a jak
se později ukázalo i posledním, bodu pro domácí bylo rozhodnuto. Ondra byl nejlepším
hráčem domácího družstva. Ve druhé dvojici probíhal souboj podobně jen v opačném gardu.
Jirka vedl v poločase nad domácím hráčem o 45 kuželek a i když na další dráze 13 prohrál,
tak v posledním setu si to vzal zpět i s úroky! David dostal šanci pouze v prvním setu, než se
rakouský veterán rozehrál (142:118). Potom vždy na každé dráze prohrál o 1 až 3 kuželky.
Prostě smůla!
BSV Voith St. Pölten

3534

3:5

3586

KV Schwaz

Dejda Filip

609

3:1

585

Gstrein Roland

Dost jsem se zmýlil, když jsem si myslel, že družstvo KV Schwaz bude v Superlize jen do
počtu. I Filip v tomto utkání poznal, že musí i na domácí dráze pořádně zabrat, aby bodík
získal. Podařilo se mu hned na první dráze urvat do plusu 17 bodů (153:136), ale další set
zrovna jako ten poslední jen remízoval 160 a 146. Z domácích hráčů tak připsali body na své
konto jen ti, kteří překonali hranici 600 poražených kuželek a hosté si vytvořili nový rekord
družstva! Gratulujeme!

1. Bundesliga West muži
ESV Bludenz

3329

5:3

3124

Polizei SV Wels

Berkmann Jürgen

528

1:3

537

Dvořák Jiří

O vítězství domácího družstva bylo prakticky rozhodnuto hned na začátku utkání, když
náhradník v družstvu Welsu prohrál o 181 kuželku! Domácí hráč Mario Gruber totiž vytvořil
nový rekord kuželny 641. Jinak se v Dornbirnu velká čísla nedělají a tak ani Jirka jistě
neočekával překonání 600 bodů a byl určitě spokojený se ziskem bodu pro družstvo. Hráči
Welsu si asi ještě nějakou chvíli budou zvykat, že hra na segmentech je přece jen trochu jiná
než na jejich starém saduritu.
ASKÖ KSC Schneegattern

3342

8:0

3120

1. KC Saalfelden

Petrů Pavel

596

4:0

514

Jovanovski Romeo

Romeo nemohl počítat s ničím jiným, než že dostane pořádnou nadílku. Pavel se domácího
primariátu nehodlá vzdát a tak se do soupeře pustil hned od začátku. Na druhé dráze sice
trošku polevil (133), ale Romea stejně k vyrovnanějšímu souboji nevyprovokoval. A tak si
začal opět hrát ty svoje čísílka přes 150.
Grün – Weiss - Micheldorf

3320

6:2

3306

SK Sparkasse Lambach

Futschik Thomas

574

1:3

582

Weiss Roman

Wögl Christian

551

3,5:0,5

522

Hrubý Petr

Roman se zřejmě plně zotavil a podal opět svůj obvyklý výkon. Ani jednu dráhu nezahrál
špatně a stal se tak nejlepším hráčem nejen svého družstva, ale i celého utkání! Petr zatím
s těmi cizími dráhami hodně zápasí a ne vždy úspěšně. I tentokrát se mu povedla jen ta třetí
(144), což bylo dost škoda, protože ještě byla šance na zisk alespoň jednoho bodu.
SKC EHG Dornbirn

3211

2:6

3270

KSK Kremstalerhof

Wüschner Marcel

495

1:3

560

Sysel Josef

Pepa zahrál pouze třetí dráhu pod 140 a tak mu na ní domácí hráč uzmul jeden pomocný
bodík. Nejvyšší číslo v celém utkání bylo 563 a tak z tohoto pohledu není Pepův výkon vůbec
špatný!

NÖ Landesliga muži
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

Utkání se hrálo už před 10 dny a je zajímavé velmi pěknými výkony našich hráčů. Míla si
zejména na prvních dvou drahách vytvořil slušný základ, když je zahrál jako přes kopírák (2x
157) a Miloš se pouze slabší třetí dráhou (132) připravil o mnohem lepší číslo. Milan se sice
jako dotahovák snažil strhnout vítězství na stranu hostujícího družstva, ale poslední dráha
mu moc nevyšla (133) a tak se body dělily.
KSV Hainburg / Donau

3178

2:6

3347

KSV UU. Amstetten

Palenik Johann

532

2:2

568

Krejčí Milan

Szöke Geza

516

0:4

626

Kellner Michal

Milan se o mnohem lepší výsledek připravil na druhé dráze (109). Na zbývajících drahách
snad hrál někdo úplně jiný! Michal se dostal do formy, jakou by mu mohl každý kuželkář
závidět! Nejlepší dráhu měl 160 a nejslabší 153, což samo o sobě hovoří za vše! Byl
samozřejmě první hvězdou celého zápasu a druhým nejlepším byl právě Milan! A to je také
známka mimořádného výkonu!
ESV Wacker Wr. Neustadt

3203

6:2

3172

KV Auersthal

Feszl Gerhard

506

1:3

561

Stloukal Miloš

Steiner Jürgen

514

0:4

582

Souček Milan

Miloš se nějak těžce rozehrával (115) a tak první dráhu o 1 kuželku prohrál. V dalším setu
však vše napravil (168) a tak si v klidu došel pro zasloužený bodík. Milan hned na první
dráze (156) sebral soupeři veškerou naději na vyrovnaný souboj a tak si mohl na těch
dalších hrát tak nějak pro svoji radost ze hry! I tak byl první hvězdou celého zápasu a hned
za ním se umístil Miloš.
KSV UU. Amstetten

3415

5:3

3263

KSK Austria Krems II

Kellner Michal

612

3:1

481

Ploiner Herbert

Krejčí Milan

597

2:2

515

SteindlChristian

Michal začal ve velkém stylu (168), ale potom se asi vyhříval na vavřínech, až ho soupeř
probudil. Dál už to byla zase Michalova velmi pěkná hra. Milan si zřejmě na začátku myslel,
že mu bude stačit jen průměrný výkon (139), ale když ho soupeř vyvedl z omylu a získal
náskok 13 bodů, tak se rychle vzpamatoval a body získal nazpět i s úroky, které by mu i
lichváři záviděli. Pomohl tak svému družstvu k novému rekordu! Gratulace!
KSV Mistelbach

3285

7:1

3234

BSV Voith St. Pölten III

Hýbl Miloslav

566

2:2

532

Schmidt Christian Mario

Míla hrál do poločasu ve velkém stylu (313), ale potom asi zapomněl, jak ty kuželky vlastně
hraje. Stejně z toho bylo nejvyšší číslo celého zápasu!

Německo
1. Bundesliga 120 muži
TSV Zwickau

3451

2:6

3619

TSV Breitengüβbach

Heinig Lars

589

1:3

637

Parkan Robin

Robinovi se podle jeho představ nepovedla jen ta první dráha (143), ale na těch zbývajících
doslova kraloval a stal se tak první hvězdou zápasu!
Victoria Bamberg

3805

2:6

3827

SKC Staffelstein

Kunze Dominik

624

2:2

633

Hejhal Radek

Craciun Cosmin

614

1:3

643

Jelínek Miroslav

Radek si do poločasu vytvořil velice slušný náskok (300:325), ale zkušený domácí hráč ho
začal na zbývajících drahách nebezpečně stahovat. Mirek se sice pomaleji rozehrával (144),
ale od druhé dráhy už začal mít výrazně navrch. Vítězství v Bambergu je pro každé družstvo
velmi cenné, protože tam žádní „nazdárkové“ nehrají!
SKK Raindorf

3548

5:3

3443

FEB Amberg

Kotal Michael

592

1:3

588

Wehner Michael

Schmid Daniel

600

3:1

546

Wágner Milan

Svoboda Milan

616

3:1

577

Möhrlein Florian

Michal i jeho soupeř se střídali v nevyrovnaných výkonech na jednotlivých drahách. Štěstí se
potom přiklonilo na soupeřovu stranu, když třetí set vyhrál o 1 kuželku. Milan Wágner sice
začal velmi pěkně (161), ale potom se už do svých hodů nemohl dostat a tak z toho byly jen
slabší výsledky v jednotlivých setech. Milan Svoboda zahrál tak, jak jsme u něho zvyklí.
Neměl vyloženě slabší dráhu ani žádnou výrazně nejlepší a byl druhou hvězdou celého
zápasu.

2. Bundesliga Nord/Mitte
TSV Groβbardorf

3501

5:3

3417

FSV Erlangen-Bruck

Helmerich Christian

620

3:1

563

Bučko Michal

Michal byl domácímu hráči až do poločasu více než vyrovnaným soupeřem a vedl 297:298.
Potom v protihráči zřejmě „chytly saze“, zahrál 2x přes 160 a Michal se naopak trápil.
Victoria Bamberg II

3424

2:6

3454

SKC Weiden

Puff Marcel

525

0:4

556

Junek David

David nezahrál špatně, ale v Bambergu lze dělat vyšší čísla. Pochvala tedy dnes jen za zisk
bodu pro družstvo.

Bayernliga
FAF Hirschau 1

3356

2:6

3432

SC Luhe-Wildenau

Šreiber Pavel

547

4:0

500

Wutz Daniel

Benaburger Dominik

572

1:3

588

Boško Ivan

Ronz Benedikt

538

0:4

581

Vícha Jiří

Šreiber Štěpán

584

1:3

617

Maier Marco

U Pavla lze jako dobré hodnotit druhou a čtvrtou dráhu. Na těch lichých by ho trošku lepší
soupeř snadno přehrál. Štěpán byl nejlepším hráčem domácího družstva a tak měl smůlu, že
proti němu nastoupil nejlepší hráč celého utkání. Pokud by zahrál poslední set stejně dobře
jako ty předchozí, tak mohl mít na kontě i 600 bodů! Ivan v poločase vedl 296:318, ale ve
druhé půlce zápasu oba hráči polevili a nedostali se přes 140. Jirka byl nasazen na

nejslabšího hráče domácích a tak jen na druhé dráze (159) musel ukázat, co skutečně umí,
protože se soupeři mimořádně dařilo.

Slovensko
Ve slovenské Extralize mužů si vede velmi dobře družstvo Podbrezové, které zatím neztratilo
ani bod a ve 4.kole na domácích drahách hned 4 hráči překonali 600 bodů. Nejvíce kuželek
porazil Martin Kozák 656. Na druhém místě tabulky je Spišská Nová Ves, která to zřejmě
myslí vážně s návratem do Interligy. Zatím prohrála jen 3:5 v Piešťanech. Zajímavostí je i to,
že na nové kuželně v Trenčíně se v Extralize ještě nikomu nepodařilo překonat 600 bodů.

Jihovýchodní

Evropa

Maďarsko: Nejsem čert (zatím) i když mě mnozí do pekel posílají, ale i přesto se pokusím
něco z výsledků maďarských hráčů sem napsat. V minulém týdnu se totiž na kuželně
Répcelaki hrálo velmi zajímavé utkání mezi domácím družstvem a družstvem Szegedu.
Výsledek 3,5:4,5 pro hosty ze Szegedu vypovídá o hodně napínavém utkání mezi nejlepšími
maďarskými hráči. Z těch domácích nahráli Levente Kakuk 650, Zoltán Horváth 635 a
Zsombor Zapletán 620 kuželek. Za družstvo Szegedu nahráli nejvíce János Brancsek 646,
László Karsai 626, Norbert Kiss 618 (prohrál s Kakukem) a Jovan Čalič 603 (prohrál se
Zapletánem). Mezi ženami není mnoho zajímavých výkonů, protože ty nejlepší hrají většinou
za rakouské kluby.
Srbsko: V krajině mistra světa je v Superlize odehráno 2.kolo a v něm si nejlépe vedli Miloš
Simijonovič se 639, Goran Bukva se 633 a Čongor Baranj se 625 poraženými kuželkami.
Zajímavostí je i to, že se ve Vrbasu konal turnaj žactva a dorostu, zřejmě něco podobného
jako náš PMN, na kterém startovali i děti narozené v roce 2007.
Chorvatsko: Ve 3.kole chorvatské 1. kuželkářské ligy zahráli velmi dobře Alen Kujundžič
650, Ljubo Žuljevič 645, Luka Bolanča 636, Darko Kasumovič 644, Dimitar Dimitrovski 643 a
věčně mladý Damir Fučkar 648. Ligu vede bez porážky Zaprešič. Mezi ženami se opět
blýskla Ana Jambrovič s výkonem 617 bodů.
Čtenáře, kteří postrádají Martinu a já se jim nedivím, tak mohu ujistit, že toto byl můj
mimořádný vstup do letošních Okének, protože Martina odjela hrát o Pohár NBC do
srbského Apatinu.
Dne 30.9.2018 v 18:00 hod.
Karel Janovský, e-mail: karel42janovsky@gmail.com

