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Další víkend plný kuželkářského nasazení je za námi. V pátém kole rakouské superligy žen 

nepadla jediná šestistovka. Velmi blízko se jí ale přiblížila Renáta Babická. KSK Union/Orth 

vytvořil nový rekord družstva na kuželně hostů. Nejlepší český výkon v rakouských soutěžích 

zahrál Milan Blecha. V Německu se výkonem 658 zapsal na čtvrté místo v Top 10 víkendu 

Radek Hejhal. 

Rakousko  

    Superliga  ženy 

SKC EHG Dornbirn 3106 3:5 3139 ASKÖ STEYR Sportkegeln 

Annasensl Jasmin 522 2:2 526 Pavlíková Denisa 

 

Důležité utkání sehrálo družstvo Steyru se svým tabulkovým sousedem. Denisa nastoupila v první 

čtveřici proti německé hráčce. První dráhu Denisa prohrála těsně o 5 kuželek. Na prostředních drahách 

se ale zlepšila a dostala se do vedení 2:1 o 18 kuželek. Soupeřka Denisy se s výsledkem pokusila něco 

udělat až na poslední dráze, kterou o 14 vyhrála. Denise ale její náskok stačil a získala tak bod pro 

družstvo. Zbytek zápasu už měly v rukou spoluhráčky Denisy, které v závěru dokázaly zápas otočit ve 

svůj prospěch a Steyr v tabulce posunout z 8. na 7. místo. 

Sport Klub GÖC 3225 2:6 3313 BSV St. Pölten 

Szalanczi Kitti 522 0:4 594 Babická Renáta 
 

Druhý celek tabulky St. Pölten sehrál utkání s nováčkem soutěže, který se prozatím drží na 

předposledním místě. I přes tyto papírové předpoklady byl stav po 4 hráčkách 2:2 jen s náskokem 5 

kuželek pro hosty. Závěr zápasu byl ale v režii hostů. Renča nastoupila proti maďarské hráčce a 

nedovolila jí ani jeden setový bod. Druhou šedesátku měla Renča za 316 a stala se nejlepší hráčkou 

utkání. Její spoluhráčka na dráze porazila Slovinku Klaudii Pivkovou, která nahrála jen 535 po 

předchozích domácích výkonech 593 a 597. Renáta tuto sezónu ještě nehodila pod 590. 

SPG SKH/Post SV 1036 3269 2:6 3378 SK FWT Composites NK 

Vranitzky Ursula 507 1:3 565 Wendl Eva 
 

Eva nastupovala na dráhy v poslední čtveřici za stavu 3:1 a vedení o 80 kuželek pro Neunkirchen. 

Svou první dráhu sice prohrála, ale pak už soupeřce žádný bod nedovolila a svým výkonem pojistila 

výhru hostů o celkových 109 kuželek. Nejlepší hráčkou hostů se stala Slovinka Eva Sajko výkonem 

596. Tým Post SV je tak zatím stále bez bodu na posledním místě. 

DKV Schlaining 3209 3:5 3246 BBSV Wien 

Seybold Simone 533 1:3 573 Martinkevič Dana 

Marth Teodora 523 2:2 577 Wiedermannová Hana 
 

Celek DKV Schlaining, který figuruje na průběžném pátém místě, potrápil vedoucí BBSV Wien. Dana 

nastoupila na úvod utkání proti 16leté dorostence. První dráhu Dana prohrála, všechny další dráhy ale 
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získala pro sebe. Druhou šedesátku měla za 307. Prostřední dvojice nevnesla do hry jasnější světlo a 

před vstupem Hany do hry byl stav 2:2 a jen 6 kuželek ve prospěch hostů. Hana, stejně jako její sestra, 

měla horší začátek a prohrála první dvě dráhy. Pak se do toho ale opřela a druhou polovinu hry měla 

za 309. Hanina spoluhráčka prohrála a tak náskok, který Hana získala, byl pro výsledek BBSV 

klíčový. Hana se stala nejlepší hráčkou zápasu. V těsném závěsu pak byla její sestra. 

 

ASKÖ KSC Schneegattern 3238 6:2 3209 KSV Wien 

Wrabel Katharina 581 4:0 546 Petrov Veronika 

Zimmermann Rita 502 1:3 525 Procházková Pavlína 
 

KSV Wien zůstává po tomto kole na 6. místě. Veronika už dlouho nezažila utkání, kde by nezískala 

ani jeden setový bod. Na první dráze Verča ztratila dost kuželek, pak už se jednalo bohužel o těsné 

prohry. Pavlína ztratila jen jednu dráhu, kde se nedostala přes 120 kuželek.  

1.Bundesliga ženy 

KSK Austria Krems 3060 5:3 3039 KV Union Raiffeisen Mank 

Šebestová Vendula 515 3:1 475 Gansch Christine 

 

Krems se drží na třetí příčce a zaznamenal zatím jen jednu venkovní prohru. Tentokrát se jednalo o 

velmi vyrovnané utkání, které domácí opět dotáhly do vítězného konce. Vendula nastupovala v první 

dvojici a první dráhu zahrála velmi dobře (153). Dále měla její hra klesající charakter a druhou 

šedesátku nahrála jen 231. Na soupeřku tento výkon ale bohatě stačil a Vendula se svou spoluhráčkou 

položila základy pro výhru domácích. Výhru v závěru pojistila Slovenka Kravcová výkonem 559, 

který byl nejlepším výkonem utkání. 

KSC Sonnensee Ritzing 2981 4:4 2976 KSV Wien II 

Vranitzky Ursula 533 3:1 416 Hanušová Lenka 

 

Lenka si v tomto zápase prožila svou noční můru. Utkání se jí vůbec nevyvedlo, navíc střídačka zela 

prázdnotou a nemohl ji tak ani nikdo vystřídat. Ještě více hořkosti přidává fakt, že hosté měli výhru na 

dosah 5 kuželek. 

Superliga muži 

KSV Wien 3630 6:2 3549 KV Schwaz 

Blecha Milan 641 2:2 651 Gstrein Roland 

 

Utkání mezi sousedy v tabulce se odehrálo na kuželně ve Vídni. Z výhry a postupu na druhé místo 

v tabulce se radoval tým s českým zástupcem. Milan má zatím velmi dobré výsledky a jeden takový 

předvedl i tentokrát. Především na sudých drahách se mu dařilo (175 a 160). I přes takovýto výkon 

Milan bod pro družstvo nezískal. Jeho soupeř ho o 10 kuželek přehodil, i když doposud jeho výkony 

nepřekročily hranici 600 kuželek. 



 Okénko do zahraničí 21.10.2018 

KSK Austria Krems 3369 1:7 3444 BSV Voith St. Pölten 

Sobčák Ondřej 571 2:2 584 Tischler Alexander 

Dvorak Patrick 579 2:2 609 Dejda Filip 

Machala David 617 4:0 548 Seifert Leopold 
 

První výhru v soutěži vybojoval tým St. Pöltenu v Kremsu. V první rundě nastoupil Ondra, který se se 

soupeřem tahal o každou kuželku. Po třech drahách vedl 2:1 s nepatrným náskokem jedné kuželky. 

Poslední dráha rozhodla. Ondrův soupeř ji zahrál lépe a bral body. V druhé dvojici se na straně hostů 

představil Filip. Filipův výkon je poměrně stabilní a jeho nejnižší číslo bylo 598. Na začátku hry si 

Filip nechal soupeře trochu utéct a po 60 hodech ztrácel 13 kuželek. V druhé polovině už ale nenechal 

nic náhodě, zahrál 329 kuželek a získal další, již 4. bod pro družstvo. David byl jediný, který získal 

bod pro domácí. Svou hru korunoval poslední drahou 175 a stal se nejlepším hráčem utkání.  

KSV Schlaining 3563 2:6  3659 KSK Union Orth/Donau 

Jarfas Laszlo 592 2:2 601 Kratochvíl Michal 

Waldhauser Daniel 575 1,5:2,5 611 Veselý Jiří 

 

Tým Orthu si došel pro další vítězství v novém rekordu kuželny. Další rekord dne přidal hráč Martin 

Rathmayer, hrající za Orth, který nastoupil hned na úvod utkání a nahrál 669 kuželek (153-205-173-

138). Michal s Jirkou nastoupili spolu ve druhé rundě a oba získali bod pro družstvo. Michal musel 

bojovat až do konce, po třech drahách prohrával o 3 kuželky 1:2 na dráhy. Poslední dráhu ale zahrál 

164 a soupeř mu nestačil. Jirka se poslední slabší drahou (138) připravil o lepší číslo. Orth se touto 

výhrou posunul na průběžné třetí místo. 

1. Bundesliga muži 

Grün-Weiss Micheldorf 3312 5:3 3211 ASKÖ KSC Schneegattern 

Ecker Daniel 577 1,5:2,5 604 Petrů Pavel 

 

Tým Schneegattern čekal soupeř z nejvyšších – průběžně první Grün-Weiss Micheldorf. Pavel 

nastupoval uprostřed a se svým soupeřem sehrával až do poslední dráhy velmi vyrovnaný souboj. 

Poslední dráhu však vyhrál o 31 kuželek a bral zasloužený dílčí bod. Pavel výkonem ve svém družstvu 

vyčníval, druhý nejlepší hráč Schneegatternu měl o 67 kuželek méně. Pavel byl nejlepším hráčem 

utkání. 

 

ESV Bludenz 3262 5:3 3250 KSK Kremstalerhof 

Klingler Wolfgang 528 0:4 591 Sysel Josef 

 

Radost po sobotním utkání určitě neměli hráči Kremstalerhofu. Po dvou rundách vedli 3:1 o 86 

kuželek. Závěr utkání ale patřil domácím, kterým se podařilo smazat celé manko a dostat tým do 

vedení. Josef zahrál velmi dobře a stal se nejlepším hráčem hostů. Na výhru to však nestačilo. 
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KSK Sparkasse Jenbach 3417 6:2 3199 SK Sparkasse Lambach 

Lieb Dominik 532 2:2 548 Weiss Roman 

Schrof Josef 567 1,5:2,5 581 Hrubý Petr 

Klaus Michael 572 4:0 511 Lepka Rene 
 

Jenbach si své domácí území zatím velmi přísně střeží. Dalším týmem, který utrpěl porážku, byl 

Lambach. Roman nastoupil na úvod a ve své hře střídal lepší a horší dráhy. Po třech drahách se dostal 

do vedení, které dokázal uhájit až do konce, i když se soupeř dost přibližoval. Druhá dvojice 

Lambachu dostala tým do velké ztráty, se kterou Petr na konci už nedokázal nic udělat. Petr sehrál 

dobré utkání a po třech drahách měl jistý bod. Michael do družstva Jenbachu, které je poměrně 

vyrovnané, dobře zapadl a radoval se ze své druhé výhry. Výhrou se Jenbach posunul na druhé místo 

tabulky.  

KSK Kegelkasino Hallein 3240 6:2 3129 Polizei SV Wels 

Kirchberger Roland 572 2:2 569 Dvořák Jiří 

 

Prozatím jen samé prohry jsou na kontě týmu SV Wels. Jirka sice začal dobře a získal pro sebe první 

dvě dráhy. Třetí dráhu ale ztratil o 5 kuželek a náskok se mu nepodařilo udržet ani na dráze poslední. 

Prohrál velmi těsně. I tak se stal nejlepším hráčem svého družstva. 

NÖ Landesliga 

KSK Bad Erlach 3101 2:6 3201 KV Auersthal 

Lelong Eric 519 0:4 548 Stloukal Miloš 

Supper Alfred 475 0:4 590 Souček Milan 
 

KV Auersthal si připsal na své konto další výhru. Zajímavé je, že se jednalo o čtvrté venkovní utkání, 

Auersthal ještě nehrál domácí zápas. Miloš nastoupil na úvod utkání a první polovina hry se mu 

povedla lépe. V druhé půlce sice polevil, ale přesto každou dráhu vyhrál a získal první bod pro 

družstvo. Milan nastupoval do hry za stavu 2:2 a mírné ztráty (18 kuželek) pro Auersthal. Milanův 

výkon se zápas od zápasu zlepšoval, tentokrát zopakoval stejné číslo jako minule, což vůbec není 

špatné. Milan začal zostra drahou 168 a svým celkovým výkonem zajistil družstvu výhru o 100 

kuželek. Milan se stal nejlepším hráčem utkání a Miloš byl hned za ním. Po čtyřech odehraných 

kolech se Auersthal pohybuje na 5. místě tabulky. 

KSV UU. Amstetten 3334 6:2 3202 SPG ATV/SKV Schelnast Wr.N 

Kellner Michal 607 3:1 529 Schwarz Rupert 

Krejčí Milan 558 3:1 516 Prünner Rudolf 
 

Amstetten má odehráno již šest utkání a pohybuje se na druhém místě tabulky. Úvod zápasu zvládli 

lépe hosté a Michal ve druhé dvojici nastupoval za stavu 1:1 a 26 kuželek pro hosty. První dráhu o 

kuželku prohrál, ale další dráhu zahrál 172 a hned vedl o 50 kuželek. Zbývající dráhy pohodlně vyhrál 

a stal se nejlepším hráčem utkání. Závěr utkání zvládli lépe domácí a získali oba body. Milan zahrál 

vyrovnané dráhy a se soupeřem neměl velké starosti. 
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KSV Mistelbach 3107 2:6 3193 KSK Austria Krems II 

Hýbl Miloslav 560 3:1 502 Steindl Christian 

Weis David 524 3:1 572 Vychodil Jaroslav 

Schliefellner Wolfgang 506 1:3 535 Gondek Pavel 
 

Utkání mezi sousedy z přední části tabulky se odehrálo na kuželně v Mistelbachu. V první rundě 

nastoupili Miloslav s Jaroslavlem. Oba hráli dobře a své soupeře bez problémů porazili. Za stavu 1:1 

se do mírného vedení o 10 kuželek dostalo družstvo domácích. Pak už sbíral body hlavně Krems. 

Pavel v druhé čtveřici získal první tři body a měl jisté vítězství. Nejlepším hráčem utkání byl Jaroslav 

následovaný Miloslavem. 

Německo  

1. Bundesliga ženy 

Victoria Bamberg je stále bez porážky. Nejvyšším číslem kola (650) se blýskla Chorvatka Inés 

Maričić, hrající právě za Bamberg. 

1. Bundesliga muži 

TSV Zwickau 3594 5:3 3527 FEB Amberg 

Daniel Grafe 620 2:2 595 Wagner Milan 

 

Amberg sehrál utkání s aktuálně posledním celkem německé bundesligy. Začátek utkání se pro hosty 

vyvíjel dobře, získali první tři body a dostali se do mírného vedení o 16 kuželek. Milan svůj duel 

prohrál, nedařilo se mu příliš na lichých drahách (142 a 136), kde si soupeř získal dostatečný náskok. 

Závěr utkání patřil domácím, neboť nejlepší hráč TSV Zwickau Lars Pansa zahrál 634 kuželek a otočil 

utkání ve prospěch svého týmu. FEB Amberg v tabulce klesl z 6. na 7. místo. 

 

SKC Staffelstein 3748 8:0 3546 SKK Chambtalkegler Raindorf 

Hess Julian 607 4:0 542  Kotal Michael/Elmar Diermeier 

Dirnberger Mathias 622 2,5:1,5 613 Svoboda Milan  

Hejhal Radek 658 4:0 601 Schreiner Christian 

Jelínek Miroslav 617 3:1 569 Raab Alexander 

 

Až překvapivě jednoznačné bylo utkání ve Staffelsteinu. Michael nastupoval v úvodu utkání, ale příliš 

se na drahách nezdržel. První dráhu jen těsně prohrál a pro zranění byl 32. hodem střídán. Ve druhé 

rundě bojoval Milan až do poslední dráhy. První vynikající dráhu 173 remizoval a dvě následující 

těsně prohrál. Bod si tak připisovali domácí. Vedle na drahách hrající Radek podal opět skvělý výkon 

po drahách 171, 160 a 171 si na poslední dráze dovolil zvolnit na 156, i tak vyhrál jednoznačně 4:0. 

Mirek v poslední rundě si po úvodní šedesátce 321 dovolil ztratit jeden setový bod při své nejslabší 

dráze 130. Závěr ale napravoval s drahou 166. Po ztrátě Zerbstu v Breitengüβbachu minulé kolo je 

Staffelstein na druhé pozici pouze vinou horšího skóre. 
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2. Bundesliga 

Nibelungen Lorsch II 3396 2:6 3450 FSV Erlangen-Bruck 

Schneider Marcel 599 2:2 619 Bučko Michal 

 

Michal zahajoval utkání a hned na první dráze se potýkal se skvěle hrajícím soupeřem, který nahrál 

dráhu 167. Michal sice bod nezískal, ale nezůstal moc pozadu. Michalův soupeř pak na dvě dráhy 

zvolnil. Toho Michal náležitě využil a získal náskok, ze kterého čerpal až do konce. Soupeři pak 

nepomohla ani poslední dráha 173. Michal se stal nejlepším hráčem družstva a Erlangen-Bruck se po 

výhře posunul v tabulce na třetí místo. 

SKC Weiden 3546 5:3 3508 TSG Kaiserslautern 

Junek David 593 3:1 578 Nikiel Pascal 

 

O jedno místo v tabulce si polepšil i SKC Weiden po poměrně vyrovnaném utkání na domácí kuželně. 

David nastoupil v prostřední čtveřici a hned první dráhu těsně prohrál. Pak už ale soupeři nedopřál 

žádný bod. Třetí dráhu zahrál David 161 a zajistil si dostatečný náskok.  

Bayernliga 

FAF Hirschau 1 3387 5:3 3355 SKK Eschlkam 1 

Šreiber Štěpán 555 1:3 575 Pfeffer Thomas 
 

První výhra týmu FAF Hirschau v sezóně. Štěpán nastoupil ve druhé čtveřici a první tři dráhy prohrál. 

Ztráta kuželek ale nebyla nijak veliká. Tým Hirschau setrvává na 9. pozici. 

SC Luhe-Vildenau 1 3487 6:2 3445 Bavaria Karlstadt 1 

Boško Ivan 606 2:2 586 Endrich Andre 

Vícha Jiří 598 1:3 586 Burkard Kurt 

 

Ani tady nedošlo ke změně pozice v tabulce. Luhe-Vildenau stále drží první místo. Ivan zahrál velmi 

vyrovnané dráhy a to se mu vyplatilo. Soupeři pak nepomohla ani závěrečná dráha 171. Jirka se první 

tři dráhy držel při zemi a dovolil soupeři získat tři body. Na konci zahrál dráhu 169 a i přes vyšší 

výkon bod pro družstvo nezískal. 

 

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

 

 

 


