
 Okénko do zahraničí 9.9.2019 

První sobota v září 2019 neznamenala začátek ligových soutěží jen pro české ligové hráče. 

K prvnímu utkání nastoupili i hráči a hráčky v Rakousku. V průběhu letní pauzy došlo 

k několika změnám a v rakouské soutěži se v tomto roce nebudeme vídat například s Pavlínou 

Procházkovou, Lenkou Hanušovou, Denisou Pavlíkovou nebo Evou Wendl, které přestoupily 

zpátky do Česka. Za svou první zahraniční zkušeností se ale vydaly Jitka Šimková a Barbora 

Pýchová. Po roční pauze se do rakouské soutěže vrací Miroslav Pešadík. Velmi 

diskutovaným, v rámci široké kuželkářské veřejnosti, se však stal odchod srbského hráče 

Vilmoše Zavarka. Ten se po dlouhém angažmá ve slovenské Podbrezové rozhodl pro novou 

kariéru v dresu italského klubu KK Neumarkt.  

Rakousko  

    Superliga ženy 

KSK Austria Krems 3219 6:2 3112 ASKÖ STEYR Sportkegeln 

Šimková Jitka 528 2:2 501 Wögl Lisa-Marie 

 

Austrii Krems budeme v tomto ročníku vídat v rámci nejvyšší rakouské soutěže, kam postoupila i 

přesto, že se v minulém ročníku umístila až na třetím místě 1. Bundesligy. Jitka Šimková, která do 

Rakouska, přestoupila z jihomoravského krajského přeboru, dostala důvěru hned v prvním kole. Tato 

třiadvacetiletá hráčka se se svou vrstevnicí přetahovala v utkání o každou kuželku. Závěr hry ale měla 

Jitka ve svých rukou. Na poslední dráze získala na svou stranu 26 kuželek a svůj první bod. Přispěla 

tak k první výhře svého družstva v tomto ročníku. 

KSV Wien 3387 6:2 3374 SK FWT- Composites NK 

Pýchová Barbora 554 0:4 613 Sajko Eva 

Petrov Veronika 593 4:0 544 Schweizer Julia 

 

Už se zdálo, že Veronika zůstane po odchodu Pavlíny Procházkové do prvoligového Přerova, bez 

české parťačky. Českou společnost jí ale bude dělat Barbora, která minulou sezónu ukončila jako 

dorostenecká týmová mistryně světa. Barču v prvním utkání potkala těžká soupeřka. Nejblíže měla 

Barča k zisku bodu na třetí dráze (154:159). Na úvod sezóny se jedná ale o velmi dobrý výkon. I když 

tomu začátek utkání nenaznačoval, body si doma uhájily hráčky Vídně. Veronika své družstvo 

podpořila nejlepším výkonem domácích. Závěr utkání musel být velmi napínavý. Celkem domácí 

zvítězili o 13 kuželek. 

BBSV Wien 3282 5:3 3201 BSV Voith St. Pölten 

Wiedermannová Hana 602 4:0 539 Schöllbauer Bettina 

Martinkevič Dana 586 4:0 510 Hauer Dominique 

 

Nerozlučnou sesterskou dvojici budeme pravidelně v dresu BBSV Wien vídat i letos. Hana s Danou se 

postaraly o dvě nejvyšší čísla utkání a velkou měrou se podílely na první letošní výhře svého týmu. 
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Superliga muži 

Grün - Weiss - Micheldorf 3356 1:7 3551 SK FWT-Composites NK 

Hrubý Petr 529 0:4 631 Luzan Janze 

 

Nováčka soutěže Grün - Weiss – Micheldorf čekal v prvním utkání loňský mistr Rakouska. Ačkoli 

byli domácí po první dvojici ve vedení o 10 kuželek, nakonec museli přijmout porážku skoro o dvě 

stě. Petr Hrubý, kterého jsme v minulé sezóně vídali v dresu bundesligového Lambachu, příliš 

nezvládl první utkání v novém týmu a prohrál svůj souboj se slovincem o 102 kuželek. 

KSK Austria Krems 3503 1:7 3590 KSV Wien 

Sobčák Ondřej 600 3:1 570 Pedevilla Andreas 

Ohnesorgen Manuel 591 1,5:3,5 615 Blecha Milan 

Machala David 608 2:2 621 Vonderheidt Patrick 

 

Ani čtyři výkony domácích v rozmezí 591-608 kuželek nezajistily domácím body. Příliš silným 

soupeřem se ukázal tým KSV Wien. V obou klubech je, co se české účasti týče, vše při starém. 

Ondřej, David i Milan jsou stále oporami svých manšaftů.  

KSK Union Orth/Donau 3846 6:2 3761 BSV Voith St. Pölten 

Fritz Patrick 621 2,5:1,5 608 Dejda Filip 

Kratochvíl Michal 555 1:3 602 Langbauer Thomas 

Veselý Jiří 642 0:4 688 Vsetecka Philipp 

 

Skvělých výkonů dosáhli hráči v utkání kola. Nejvyššího výkonu dosáhl na závěr utkání Philipp 

Vsetecka, který se do Rakouska vrátil po angažmá v německém Zerbstu. Jirka Veselý i přes velmi 

slušný výkon neuhrál ani bod. Přes 680 kuželek se dostal i Lukas Temistokle (686). Dalšími skvělými 

výkony utkání ozdobili Martin Rathmayer (663) a Matthias Zatschkowitsch (679). Filip svůj bod 

prohrál až na poslední dráze, kde mu soupeř utekl o 16 kuželek. Michal se na začátek sezóny držel při 

zemi.  

1. Bundesliga muži 

SK Sparkasse Lambach 3491 5:3 3462 ESV Bludenz 

Weiss Roman 531 2:2 574 Gruber Mario 

Pešadík Miroslav 616 3:1 554 Hammerl Stefan 

 

Lambachu se podařilo vývoj prvního utkání zvrátit až poslední dvojicí. Roman nezvládl hlavně 

poslední dráhu, kde ztratil skoro čtyřicet kuželek (119:158). Miroslav spolu s Michaelem Artnerem 

získali pro tým v závěru 120 kuželek a postarali se tak o první body do tabulky. 

SKC Koblach 3214 5:3 3156 Polizei SV Wels 

Strasser Thomas 484 1:3 533 Dvořák Jiří 
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Tým hostů ztratil 64 kuželek hned v úvodu utkání. Zbytek utkání byl vyrovnaný. Jiří nastoupil 

v poslední dvojici a podařilo se mu soupeře o 49 kuželek porazit. 

ASKÖ KSC Schneegattern 3330 7:1 3210 KSK Kegelkasino Hallein 

Petrů Pavel 570 3:1 521 Kirchberger Roland 

 

Souboj mezi šestým a třetím týmem loňského ročníku. Začátek utkání nenaznačoval, že domácí 

nakonec zvítězí o 120 kuželek. První dvojice získala jeden bod a dostala tým do ztráty 22 kuželek. 

Pavel se do hry dostal v poslední dvojici a korunoval utkání nejlepším výkonem utkání a to se o lepší 

výkon připravil poslední dráhou 118 kuželek. 

KSK Sparkasse Jenbach 3383 6:2 3263 KSK Kremstalerhof 

Klaus Michael 613 3,5:0,5 545 Zupan Rainer 

Schrof Josef 564 3:1 534 Sysel Josef 

 

Ani toto utkání nemělo od začátku jasný směr. Výrazněji do průběhu promluvila druhá dvojice, kde 

hrál Michael. Ten měl po třiceti hodech na kontě 311 kuželek. Nakonec soupeře porazil o 68 kuželek. 

Josef se v poslední dvojici snažil zvrátit průběh utkání, ale střídal horší a lepší dráhy. Tento 

nepřesvědčivý výkon na vítězství nestačil. 
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