
 Okénko do zahraničí 13.1.2019 

Po sváteční pauze se zase naplno roztočilo kolo kuželkářských soutěží. Vánoční odpočinek 

zřejmě mnoha hráčům prospěl a do jarní části tak dobře vstoupili například Veronika Petrov, 

Pavel Petrů, Radek Hejhal, Michal Bučko i mnoho dalších. 

Rakousko  

    Superliga ženy 

ASKÖ STEYR Sportkegeln 3148 2:6 3297 SK FWT- Composites NK 

Pavlíková Denisa 522 2:2 553 Stocker Gerlinde 

 

Utkáním proti podzimnímu mistru z Neunkirchenu, zahájil tým ze Steyru svou jarní část sezóny. 

Denisa nastoupila v první čtveřici a ve své hře střídala lepší dráhy s horšími. Získala dva setové body, 

ale ztrátu 39 kuželek z druhé dráhy už nedokázala smazat.  

 

BBSV Wien 3249 3:5 3257 BSV Voith St. Pölten 

Wiedermannová Hana 536 3:1 520 Schöllbauer Betina 

Martinkevič Dana 560 3:1 512 Hauer Dominique 

Plamenig Nicole 578 3:1 538 Babická Renáta 

 

Stejně jako poslední domácí utkání, končí i to první jarní prohrou domácího týmu BBSV. Velmi těsně 

dopadlo utkání ve prospěch hostů ze St. Pöltenu. Jako první do hry zasáhla Hana a svému družstvu 

vybojovala bod. Její spoluhráčka podlehla nejlepší hráčce utkání Srbce Zorice Barac (593) a BBSV se 

dostalo do ztráty 44 kuželek. Ve druhé čtveřici hrála Dana. I ta získala pro domácí bod a také 48 

kuželek. Před poslední rundou bylo skóre 2:2 a kuželky stále v mírný prospěch hostů (+22). 

V poslední rundě nastoupila Renata, která bohužel prohrála o 40 kuželek. Nicole Plamenig její 

spoluhráčka Lisa Vsetecka (509) v honbě za kuželkami příliš nepodpořila a St. Pölten se tak mohl 

radovat z výhry a z posunu na druhé místo v tabulce. 

 

KSV Wien 3467 7:1 3271 SKC EHG Dornbirn 

Petrov Veronika 597 4:0 494 Zumtobel Ursula 

Procházková Pavlína 582 3:1 545 Torremante Caroline 

 

Vstup do jarní sezóny se velmi vydařil hráčkám KSV Wien. Veronika ani Pavlína neměly se svými 

protihráčkami potíže a svými velmi zdařilými výkony přispěly k výhře o 196 kuželek. Veronika se po 

zásluze stala nejlepší hráčkou utkání. 
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1. Bundesliga ženy 

KSV Wien II 3234 6:2 3173 KSK Austria Krems 

Rapf Ingrid 529 1:3 535 Šebestová Vendula 

Hanušová Lenka 561 3:1 504 Janits Maria 
 

Hned na úvod druhé poloviny sezóny na sebe opět narazily dva celky s českými hráčkami. Tentokrát 

se z výhry radovaly hráčky z Vídně, kdy nejlepším výkonem dosavadní sezóny porazily hosty o 61 

kuželek. Vendula s Lenkou nastoupily v první rundě a obě zvítězily. Lence se zadařil pěkný výkon, a i 

když prohrála hned první dráhu, zabrala a vybojovala bod pro družstvo a 57 kuželek k tomu. 

Superliga muži 

KSK Union Orth/Donau 3730 6:2 3570 BSV Voith St. Pölten 

Kratochvíl Michal 585 1:3 606 Spreng Manuel 

Temistokle Lukas 637 3:1 619 Dejda Filip 

Veselý Jiří 631 3:1 573 Pracser Gerhard 

 

Velkým rozdílem skončilo utkání mezi dvěma celky s českými hráči. Hned na úvod utkání padlo 

nejvyšší číslo, které nahrál Chorvat Matko Bulka - 656 kuželek. Ve druhé čtveřici nastoupili dva Češi 

Michal a Filip. Oba svůj souboj prohráli. V poslední rundě, do které Orth vstupoval v mírně lepší 

pozici (2:2 +26 kuželek), se představil Jirka. Spolu s Matthiasem Zatschkowitschem spolehlivě 

přehráli soupeře a zajistili týmu vítězství o 160 kuželek. 

ESV Leoben 3274 2:6 3467 KSV Wien 

Hatz Udo 563 1:3 627 Blecha Milan 
 

Třetí celek tabulky KSV Wien zahájil jarní část na kuželně v Leobenu proti poslednímu týmu soutěže. 

I tady favorité porazili soupeře vysoko o 193 kuželek. Milan zahájil jaro drahou 171 a se svým 

celkovým číslem se stal nejlepším hráčem utkání. 

SKC Sonnensee Ritzing  3446 6:2  3303 KSK Austria Krems 

Gerdenitsch Roman 603 2:2 582 Sobčák Ondřej 

Papp Bela 543 2:2 552 Machala David 
 

Vítězstvím neskončilo utkání v Riztingu pro hráče z Kremsu. Ondra se stal nejlepším hráčem týmu, a i 

když první dvě dráhy získal pro sebe, musel na konci přijmout prohru. Jeho soupeř se v druhé 

polovině hry výrazně zlepšil a Ondra mu již nestačil. David sice naopak první dvě dráhy prohrál, ale 

v druhé části přidal a dokázal dohnat svou ztrátu. Drama to jistě bylo až do konce, protože o vítězství 

rozhodlo 9 kuželek. Krems stále drží osmou příčku v tabulce. 
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1. Bundesliga muži 

1. KC Saalfelden 3156 5:3 3071 KSK Kremstalerhof 

Pessenteiner Hannes 533 3:1 504 Sysel Josef 

 

Ne příliš vysoká čísla zahráli hráči na kuželně v Saalfeldenu. Josef nastoupil v poslední rundě utkání a 

na svou stranu dokázal získat pouze jeden bod na poslední dráze. 

 

SK Sparkasse Lambach 3337 1:7 3488 ASKÖ KSC Schneegattern 

Dobias Andreas 595 1:3 639 Petrů Pavel 

Weiss Roman 535 1:3 568 Aigner Franz 

Hrubý Petr 579 4:0 539 Eichler Markus 
 

Skvělým výsledkem se na jarní sezónu naladilo družstvo Schneegatternu. Ve druhé čtveřici nastoupil 

Pavel a Roman. Pavel zahrál své nejlepší číslo sezóny a velmi dobře hrajícího soupeře porazil o 44 

kuželek. Romanovi se naopak utkání příliš nevydařilo a bod nezískal. Čestný bod pro domácí získal 

v závěru hry Petr. Tým Schneegaternu se po výhře vyhoupl na páté místo tabulky. 

 

KSK Kegelkasino Hallein 3179 6:2 3070 KSK Sparkasse Jenbach 

Siller Josef 538 3:1 516 Klaus Michael 
 

Michael se až do třetí dráhy zlepšoval a za vítězství na třetí dráze bral první bod. Bohužel na poslední 

dráze přišel výpadek v podobě 111 kuželek a Michael přišel o možnost vybojovat bod pro družstvo. 

Prohrou v tomto utkání se Jenbach propadl na čtvrtou příčku v tabulce. 

 

Německo  

1. Bundesliga muži 

SKK Raindorf 3659 6:2 3503 ASV Neumarkt 

Svoboda Milan 603 1,5:2,5 596 Beier Daniel 

Kotal Michael 599 3:1 582 Drexler Stephan 

 

Milan zahajoval utkání a hned na úvod předvedl dráhu 161 a dostal se tak do vedení o 29 kuželek. 

Druhou dráhu remizoval a třetí prohrál jen o 5 kuželek. Soupeři se závěr hry podařil a získal pro sebe i 

poslední dráhu. Milan i přes lepší výkon bod nezískal. Stejně tak prohrál i Milanův spoluhráč na dráze. 

Zbytek utkání byl ale v režii domácích. Michael ve druhé rundě zahajoval stejně jako Milan drahou 

přes 160 kuželek (164). Michael vyhrál první tři dráhy a bod ztratil až za dráhu 137 v závěru utkání a 

těsně tak nedosáhl na 600 bodů. 
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SKC Victoria Bamberg 3698 5:3 3586 FEB Amberg 

Müller Thomas 582 2:2 625 Wagner Milan 

 

Úvod utkání vyšel lépe hostujícímu celku, který získal vedení 1:2 o 16 kuželek. Ve druhé polovině 

utkání se představil Milan. Ten zahajoval krásnou drahou 176. Vyhrál i druhou dráhou a získal vedení 

o 64 kuželek. Soupeři se sice podařilo zbývající dvě dráhy získat pro sebe, ale Milan svůj náskok 

neztratil a získal další bod pro domácí. Bohužel jeho spoluhráči prohráli svá utkání proti skvěle 

hrajícím Kunzemu a Fritzmannovi (oba 663), kteří zajistili výhru svému týmu. 

 

KC Schwabsberg 3588 5:3 3584 TSV Breitengüβbach 

Cekovic Damir 593 1:3 608 Parkan Robin 

 

Napínavé utkání sehráli hráči Breitengüβbachu na kuželně ve Schwabsbergu. Robin nastoupil do hry 

na závěr za stavu 2:2 a mírné ztráty pro hosty -9 kuželek. Robin svou úlohu zvládl a získal bod a 15 

kuželek pro své družstvo. Jeho spoluhráč však prohrál o 10 a hosté tak svoji ztrátu pouze snížili a 

prohráli o 4 kuželky.  

Rot-Weiβ Zerbst 3754 6:2 3741 SKC Staffelstein 

Pointinger Jürgen 639 2:2 640 Hejhal Radek 

Benedik Boris 601 3:1 589 Jelínek Miroslav 

 

Další napínavé utkání sehrál první celek tabulky proti týmu na druhém místě. O výhře domácích 

rozhodly jednotlivé hody. Úvodní duely dopadly lépe pro domácí, kteří se dostali do velmi mírného 

vedení o 8 kuželek. V prostřední části utkání se karta obrátila a oba souboje vyhráli hosté. Radek 

dokonce zvítězil pouze o jedinou kuželku, když soupeř posledním hodem shodil jen 4 kuželky místo 

pěti, které potřeboval pro remízu. Do závěru utkání vstupovali lépe hosté s náskokem 26 kuželek. 

V závěru hry zasáhl do bojů i Mirek. Ten ale neměl svůj nejlepší den a proti soupeři vybojoval jen 

jednu dráhu. Jeho spoluhráč také nedokázal zvítězit a body tak zůstaly v Zerbstu. 

 

2. Bundesliga 

1. SKK Gut Holz Zeil 3453 4:4 3462 FSV Erlnagen-Bruck 

Löhr Patrick 589 1:3 635 Bučko Michal 

 

Přestože hráči Erlangen-Bruck vyhráli pouze dva duely, získaly bod do tabulky za remízu. Velmi tomu 

přispěl parádní výkon Michala, který nahrál celkem 635 kuželek. Michal jako jediný překonal hranici 

600 kuželek a stal se první hvězdou utkání. 
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KSC Hainstadt 3605 5:3 3500 SKC Weiden 

Heinemann Denis 552 2:2 587 Junek David 
 

Poměrně vyrovnané utkání co se setových bodů týká (13:11), nakonec skončilo prohrou hostů o 105 

kuželek. Příčinou byla prohra jednoho z Davidových spoluhráčů o více než 100 kuželek. David první 

dvě dráhy prohrál. Ve druhé polovině se ale zlepšil (307) a vybojoval bod pro družstvo. 

Bayernliga 

FAF Hirschau 1 3370 6:2 3333 Lohengrin Kulmbach 1 

Šreiber Pavel 574 3:1 572 Lutz Alexander 

Šreiber Štěpán 573 1:3 593 Meußgeyer Matthias 

 

Pavel prohrál první dráhu o kuželku a o výhru tak musel bojovat až do poslední kuželky. Svou nejlepší 

dráhu si schoval na závěr a zaslouženě tak vyhrál. Štěpánovi se dařilo spíše v první polovině hry, ale 

na nejlepšího hráče hostů to tentokrát nestačilo. 

 

Baur Burgkunstadt 1 3472 7:1 3319 SC Luhe-Wildenau 1 

Kalb Patrick 629 2:2 584 Boško Ivan 

Calr Michael 589 2:2 566 Vícha Jiří 

 

Ivan nastoupil v první rundě a narazil na nejlepšího hráče utkání. Sám se však stal nejlepším hráčem 

družstva a to se slabší třetí drahou (125) připravil o ještě lepší výsledek. Jirka před poslední drahou 

vedl 2:1 o 5 kuželek. Poslední dráhu však o 28 kuželek prohrál. 

 

 

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


