
 Okénko do zahraničí 14.10.2019 

Po mezinárodních pohárech se v uplynulém víkendu týmy opět sešly na svých kuželnách, aby 

odehrály další ligové kolo. Pozornost si v tomto kole zaslouží třeba výkon Jitky Šimkové, 

Jirky Veselého, Milana Součka, Milana Svobody nebo Radka Hejhala. 

Rakousko  

Superliga ženy 

KSK Austria Krems 3136 2:6 3332 DKV Schlaining 

Šimková Jitka 602 3:1 580 Nemes Iren 

 

Jitce zatím zápas od zápasu roste výkonnost, bohužel sama utkání vyhrát nedokáže, a tak má Krems na 

kontě zatím jen jednu výhru. Jitka měla po šedesáti hodech 316 kuželek a po třech drahách již jasný 

bod pro družstvo. Stala se nejlepší hráčkou utkání. 

BBSV Wien 3383 6:2 3157 KSV Wien 

Neubauer Nathalie 553 1,5:2,5 530 Pýchová Barbora 

Wiedermannová Hana 606 4:0 493 Stradner Nicole 

Martinkevič Dana 603 2,5:1,5 554 Petrov Veronika 

 

Barbora první dráhu remizovala, na druhé prohrála o 38 kuželek. Další dvě dráhy ale dokázala vyhrát 

a ačkoli nedosáhla vyššího výkonu než soupeřka, získala bod pro družstvo. Díky výkonu Hany se ale 

KSV dostalo hned po první rundě do ztráty 136 kuželek. S průběhem utkání se ve druhé rundě 

pokusila něco udělat Veronika. První dráhu nad Danou získala, ale na druhé ztratila skoro 40 kuželek. 

Na třetí dráze došlo k remíze, ale poslední dráhu měla Dana pevně ve svých rukou. 

Superliga muži 

BSV Voith St. Pölten 3639 5:3 3586 SK FWT-Composites NK 

Dejda Filip 595 2:2 602 Luzan Janze 

 

Filip se se soupeřem přetahoval o každou kuželku. Druhou a třetí dráhu vyhrál o dvě a čtyři kuželky. 

Poslední dráhu však o 4 kuželky ztratil (140:144). I tak se mohl ale St. Pölten radovat z výhry nad 

silným soupeřem. 

KSK Austria Krems 3397 2:6 3497 KV Schwaz 

Sobčák Ondřej 591 2:2 590 Schrettl Marco 

Machala David 582 3:1 547 Arnold Hannes 

 

Austria Krems je v této sezóně zatím bez bodu. Ondřej měl po třech drahách jen bod a prohrával o 14 

kuželek. Poslední dráhu se mu ale podařilo o 15 vyhrát a soupeři sebrat bod. David nezískal bod jen za 

dráhu 127. 
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KSV Wien 3552 5:3 3522 SKC Kleinwarasdorf 

Blecha Milan 615 2:2 624 Janits Martin 

 

Milan zahajoval utkání v první rundě. Po třech drahách měl dva body jisté a vedl o 11 kuželek. Soupeř 

poslední dráhu zahrál velmi dobře (152:172) a Milana nakonec překonal. 

KSK Union Orth/Donau 3852 5:3 3550 Grün - Weiss - Micheldorf 

Kratochvíl Michal 565 2:2 549 Wögl Christian 

Veselý Jiří 673 4:0 575 Hrubý Petr 

 

Hráči Orthu to na domácí kuželně opravdu umí a žádný soupeř to tam nebude mít jednoduché. Michal 

se zatím v sezóně trápí. Se soupeřem ale v tomto utkání problém neměl. Před poslední drahou měl dva 

body a náskok 25 kuželek. Orth měl opravdu velmi silný závěr utkání. Jirka měl po třech drahách už 

515 kuželek a Petr se mu nejvíce přiblížil na poslední dráze (158:152). Matthias Zatschkowitsch na 

druhé dráze opět atakoval dráhu 200, chyběly mu tři kuželky. Nejlepším hráčem utkání se ale stal 

nejmladší Lukas Temistokle svým výkonem 675 kuželek. 

1. Bundesliga muži 

Polizei SV Wels 3338 2:6 3450 ASKÖ KSC Schneegattern 

Moreth Stefan 595 2:2 602 Petrů Pavel 

Dvořák Jiří 525 0:4 589 Mayer Herbert 

 

Pavel první dráhu prohrál, druhou i třetí vyhrál a dokázal si získat i náskok, z něj potom těžil i na 

dráze poslední, kterou opět získal soupeř. Pavel se stal nejlepším hráčem svého družstva. Jiří na 

soupeře nestačil ani na jedné dráze. 

 KSK Kremstalerhof 3201 4:4 3205 SK Sparkasse Lambach 

Sysel Josef 576 3:1 551 Plaha Roland 

Grömer Günter 538 3:1 515 Weiss Roman 

Zupan Rainer 509 0:4 581 Pešadík Miroslav 

 

Josef nastoupil v první rundě utkání a zajistil družstvu první bod. Roman nastoupil v druhé rundě a 

svému soupeři nestačil. Domácí získali oba body. Před poslední rundou měli hosté na kontě jen jeden 

bod a ztráceli 43 kuželek. Miroslav ale bezchybnou hrou dokázal získat bod pro družstvo, smazat 

ztrátu a vybojovat bod za remízu. 

KSK Sparkasse Jenbach 3215 0:8 3274 KV Schwaz II 

Klaus Michael 519 1:3 539 Haselwanter Patrick 

 

Ačkoli měli hráči Jenbachu jen o 10 kuželek horší průměr, podlehli hostům jasně 0:8. Michaelovi se 

toto utkání také příliš nepovedlo. Na třech drahách nepřekonal hranici 130 kuželek a je z toho první 

Michaelova prohra v této sezóně. 
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NÖ Landesliga 

KV Auersthal 3375 7:1 3245 KSV UU Amstetten 

Kaiser Manfred 544 0,5:3,5 611 Kellner Michal 

Pertl Stefan 560 4:0 523 Krejčí Milan 

Stloukal Miloš 594 3,5:0,5 533 Achleitner Christian 

Souček Milan 624 4:0 535 Redl Karl 

 

Jen předehrávka 11. kola mezi Auersthalem a Amstettenem byla v uplynulém týdnu v plánu v NÖ 

Landeslize. V první rundě utkání dobře hru zahájil Michal, který získal bod a dostal tým do vedení. 

Bohužel se jednalo o jediný bod pro hosty v celém utkání. Milan Krejčí se soupeři dokázal přiblížit jen 

na poslední dráze, ale bod z toho nakonec nebyl. Miloš i Milan Souček byli ve svých výkonech jistí a 

Milan odehrál dokonce tři dráhy přes 160 kuželek a stal se nejlepším hráčem utkání 

Německo  

1. Bundesliga muži 

SF Friedrichshafen 3629 5:3 3575 TSV Breitengüβbach 

Lotina Darko 571 2:2 595 Miroslav Jelínek 

Müller Nicolai 585 3:1 557 Parkan Robin/Stark Tobias 

 

První porážku v sezóně si od Bodamského jezera odvezl tým Breitengüβbach. Úvod utkání byl 

zajímavý a přinesl každému týmu po jednom bodu, stejně tak dopadla i prostřední část hry. Miroslav 

s Robinem nastupovali do hry na závěr, když hosté ztráceli 50 kuželek. Miroslav hned na první dráze 

dokázal 30 kuželek stáhnout (169), Robin ale první dráhu prohrál. Druhou dráhu prohrál jak Miroslav, 

tak Robin a 71. hodem byl Robin po drahách 132 a 134 střídán. Miroslav získal třetí dráhu a dostal se 

do vedení, na poslední dráze sice prohrál, ale získal bod pro družstvo. Tobias Stark získal bod na 

poslední dráze, ale s výsledkem se už nic nestalo. Domácí tým si vytvořil nový týmový rekord. 

FEB Amberg 3667 1:7 3716 Rot-Weiß Zerbst 

Wagner Milan 591 2:2 595 Weber Mathias 

 

Výsledek utkání 1:7 moc dobře neodpovídá průběhu utkání. Čtyři z šesti vzájemných soubojů dopadly 

rozdílem maximálně 6 kuželek. Jedním z nich byl i vzájemný duel mezi Milanem a Mathiasem 

Weberem. Milan vedl po třech drahách 2:1 a před poslední dorážkou byl o 24 kuželek před soupeřem. 

Bohužel poslední velmi špatná dorážka (26) rozhodla o vítězství soupeře. 

SKK Chambtalkegler Raindorf 3735 5:3 3665 Victoria Bamberg 

Svoboda Milan 631 2:2 635 Hejhal Radek 

Kotal Michael 611 3:1 578 Barth Daniel 
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Ani Bamberg nedokázal Rainford oloupit doma o body. První runda utkání, kde proti sobě nastoupili 

Radek s Milanem, ale naznačovala jiný průběh. Radek prohrál první dráhu (151:139), ale na dalších se 

vždy držel nad 160 kuželek. Milan před poslední drahou vedl 2:1 v poměru 488:475. Závěr hry se ale 

lépe vydařil Radkovi, který vyhrál bod pro družstvo. Prostřední část hry patřila domácím a Michael 

měl nad svým vrstevníkem téměř po celou dobu hry navrch. Ztratil až poslední dráhu, kdy už měl jistý 

bod pro družstvo.  

2. Bundesliga 

SC Luhe-Wildenau 3441 3:5 3541 SKC Gut HolzSpVgg Weiden 

Kessler Manuel 595 3:1 585 Junek David 

Wutz Daniel/Boško Ivan 578 0,5:3,5 635 Maier Marco 

Vícha Jiří 539 1:3 570 Greupner Dennis 
 

V tomto utkání se ani jednomu z českých hráčů nepodařilo získat bod. Nejblíže k němu měl David, 

který nakonec prohrál jen o 10 kuželek. Ivan střídal svého spoluhráče po 60 hodech a ačkoli předvedl 

dobré výkony 150 a 159 dokázal získat jen půl bodu. Jiří se trápil a po třech drahách bylo jasné, že bod 

nezíská. Poslední dráhou (157) výsledek alespoň vylepšil. Weiden vedl před poslední rundou o 155 

kuželek, a tak poslední dvojice domácích měla před sebou těžkou situaci. Domácí nakonec získali oba 

body, kuželky ale zůstaly na straně hostů.  

FSV Erlangen-Bruck 3340 2:6 3405 KV Liedolsheim 

Dvořák Radek 555 3:1 536 Leopold Hermann 

Bučko Michal 561 2:2 522 Smasal Erich 

 

V tomto utkání dokázali za domácí tým skórovat jen jeho dva čeští hráči. Utkání ještě provázel 

incident ohledně chybně uvedeného křestního jména jednoho z domácích hráčů na soupisce, ten pak 

nebyl připuštěn ke startu.  

Bayernliga Nord 

FAF Hirschau 1 3361 3:5 3439 Fortuna Neukirchen 1 

Šreiber Pavel/Benaburger 
Gerhard 

502 1:3 566 Hiltl Christopher 

Šreiber Štěpán 606 3:1 571 Meixner Andreas 

 

Pavel byl v tomto utkání střídán už šestým hodem. Štěpán podlehl soupeři na první dráze (139:152), 

na dalších drahách se Štěpán zlepšil a drahami 154, 151 a 162 si došel nejen pro výhru, ale i pro titul 

nejlepšího hráče domácích.  

 

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


