
 Okénko do zahraničí 13.1.2020 

Ještě než se roztočí ligová kola v Česku, pojďme se podívat, jak se dařilo našim krajanům 

v zahraničí, kteří už zahájili jarní část sezóny. 

Rakousko  

    Superliga ženy 

SK FWT-Composites NK 3323 5:3 3289 KSV Wien 

Nguyen Monika 568 3:1 534 Pýchová Barbora 

Kozak Jennifer 545 1:3 592 Petrov Veronika 

 

Barbora otevírala skóre utkání. Barbora první dvě dráhy prohrála a ztrácela v polovině hry 35 kuželek. 

Na důležité třetí dráze sahala po bodu, ale nakonec dráhu 152:148 prohrála a bod měla jistý soupeřka. 

Na poslední dráze Barbora vyhrála o 5 kuželek. Prostřední část hry patřila hostům. Veronika první 

dráhu vyhrála o 20 kuželek. Na druhé dráze bod nezískala. Druhá šedesátka ale byla v její režii. 

Veronika se stala nejlepší hráčkou utkání. Závěr utkání lépe vyšel domácím. Eva Sajko získala nad 

soupeřkou 80 kuželek a domácí nakonec zvítězili o 34. 

BSV Voith St. Pölten 3406 6:2 3374 BBSV Wien 

Schöllbauer Bettina 565 0:4 596 Martinkevič Dana 

Babická Renáta 541 3:1 510 Bauer Josefine 

Neckham Jacqueline 577 2:2 569 Wiedermannová Hana 

 

Hráčky BBSV Wien zajížděly v prvním kole na kuželnu do St. Pöltenu. Do týmu St. Pöltenu se po 

kratší pauze vrátila Renáta Babická. Na začátku utkání zahrála skvěle Dana a stala se nejlepší hráčkou 

utkání. Před poslední dvojicí bylo skóre velmi vyrovnané 2:2 a o 7 kuželek si lépe vedli hosté. 

V poslední rundě nastoupila Renáta s Hanou. Renáta vyhrála první dvě dráhy a třetí prohrála jen o 

kuželku. Na poslední dráze zvítězila o osm a radovala se z bodu. Hana proti své soupeřce začala zostra 

drahou 163:142. Hana získala i další dráhu a v polovině hry vedla o 16 kuželek. Pak přišel obrat a 

domácí hráčka zahrála další šedesátku 309 kuželek. Hana tedy nakonec o osm prohrává a dva body si 

připisuje St. Pölten. 

Superliga muži 

BSV Voith St. Pölten 3639 2:6 3696 KSK Union Orth/Donau 

Vsetecka Philipp 616 3,5:0,5 567 Kratochvíl Michal 

Dejda Filip 619 1:3 628 Fritz Patrick 

Tischler Alexander 593 1:3 622 Veselý Jiří 

 

Úvod hry patřil domácím. Michal na první dráze remizoval, na třetí dráze se soupeři také velmi 

přiblížil, ale další bod již nezískal. Ve druhé rundě nastoupil na straně domácích Filip. Filip sehrál 

velmi vyrovnanou partii. Po šedesátce ztrácel jen 4 kuželky a stav byl 1:1. Další dvě dráhy ale Filip 

prohrál o 4 a o 1 kuželku. Druhá dvojice hostů získal oba body a dostala kuželky na svou stranu. 
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V poslední rundě nastoupil Jiří. Tomu se kromě třech drah kolem 145 kuželek podařila druhá dráha 

186 kuželek. I poslední dvojice hostů získala oba body a hosté zvítězili o 57 kuželek. 

 

KSV Wien 3665 7,5:0,5 3424 KSK Austria Krems 

Blecha Milan 639 3:1 594 Sobčák Ondřej 

Ertl Jürgen 674 3:1 600 Machala David 

 

Hosté se v tomto utkání dostali do velké ztráty (-118) již na úvod utkání. Ve druhé rundě se proti sobě 

postavili Milan a Ondřej. Milan začal drahou 171 kuželek a na třetí dráze překonal hranici 160 

kuželek. Ondřej prohrál první tři dráhy, když nepřekonal hranici 140 kuželek. Na poslední dráze ale 

předvedl Ondřej krásný výkon 183 kuželek. Davidův výkon měl stoupající tendenci od 140 po 161 

kuželek. Proti perfektnímu výkonu soupeře to ale stačilo jen na jeden setový bod na poslední dráze. 

SK FWT-Composites NK 3670 7:1 3385 Grün - Weiss - Micheldorf 

Gollubits Michael 595 2:2 551 Hrubý Petr 

 

V tomto utkání se proti sobě postavilo družstvo z první a poslední příčky tabulky. Petr nastoupil ve 

druhé rundě a nezačal příliš dobře (123). Na zbývajících drahách se už pohyboval kolem výkonu 140 

kuželek.  

1. Bundesliga muži 

KSK Kegelkasino Hallein 3115 2:6 3244 ASKÖ KSC Schneegattern 

Lamprecht Richard 475 0:4 551 Petrů Pavel 

 

Pavel se svým soupeřem neměl příliš mnoho práce a zvítězil na všech drahách, i když jednu dráhu 

zahrál pod 120 kuželek. 

KSK Kremstalerhof 3336 8:0 3197 KSK Sparkasse Jenbach 

Sysel Josef 592 3:1 544 Schrof Georg 

Grömer Günter 560 2,5:1,5 556 Klaus Michael 

 

Překvapivě jednoznačně dopadlo utkání v Kremstalerhofu. Josef nastoupil v první rundě a po šedesáti 

hodech měl 310 kuželek. Stal se nejlepším hráčem utkání. Michael nastoupil na závěr hry. První dráhu 

o 10 vyhrál. Na druhé bod ztratil a třetí dráhu remizoval. Poslední dráha se mu ale příliš nepovedla 

(132:122) a rozhodující bod získal soupeř. 
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ESV Bludenz 3198 3:5 3238 SK Sparkasse Lambach 

Hammerl Stefan 508 1:3 550 Weiss Roman 

 

Roman předvedl vyrovnanou hru v rozmezí 133 až 141 kuželek. Soupeř dokázal získat bod jen na 

jedné dráze. 

Německo  

1. Bundesliga muži 

 

Rot-Weiss Hirschau 3637 3:5 3686 TSV Breitengüβbach 

Rösch Robert 619 3:1 583 Miroslav Jelínek 

 

Miroslav vstoupil do hry v její druhé polovině. Stav byl pro hosty uspokojivý, o 44 kuželek drželi 

vedení 2:1. Miroslav začal dobře a první dráhu vyhrál 158:145. Druhou o dvě kuželky do plných 

ztratil. Bohužel na třetí dráze přišel propad a Miroslav dráhu prohrál vysoko 124:168. Na poslední 

dráze se vrátil ke své hře, avšak ztrátu již nedohnal. Hosté nakonec zvítězili o 49 kuželek. 

Victoria Bamberg 3881 7:1 3763 SKC Staffelstein 

Hejhal Radek 627 3:1 616 Dirnberger Mathias 

 

Radek nastoupil do utkání v první polovině hry. První dráhu prohrál 137:154. Na druhé dráze o pět 

kuželek do plných prohrál, ale lepší dorážkou 69:61 si zajistil bod. I na zbývajících drahách vyhrál a 

soupeře nakonec o 11 porazil. Bamberg Staffelstein nakonec hladce porazil a dostal se na druhé místo 

tabulky. 

SKK Chambtalkegler Raindorf 3696 8:0 3402 FEB Amberg 

Schmid Daniel 642 3:1 585 Wagner Milan 

Svoboda Milan 622 2:2 571 Hehl Timo 

Kotal Michael 591 2:2 574 Häckl Wolfgang/Hautmann Jan 

 

Domácí se v tomto utkání nenechali obrat ani o jeden bod. V první rundě nastoupil Milan Wagner. 

Milan W. se dostal do ztráty 25 kuželek už na první dráze. Na druhé o sedm vyhrál. Druhou šedesátku 

ale zvládl lépe soupeř (320:281). Milan Svoboda začal drahou 172, na dalších drahách už se držel 

kolem 150 kuželek. Michael také první dráhu získal a na druhé bod ztratil. Na třetí dráze porazil 174 

kuželek a dostal se do výraznějšího vedení. Na poslední dráze ale soupeř nepříjemně stahoval 

(128:165). Michael výhru uhájil a přidal další bod pro družstvo. 
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2. Bundesliga 

SKC Gut Holz SpVgg Weiden 3460 3:5 3516 FSV Erlangen-Bruck 

Schmidt Tobias 573 3:1 558 Dvořák Radek 

Greupner Dennis 562 0:4 632 Bučko Michal 

Junek David/Maier Marco 568 2:2 582 Straβberger Robin 

 

Domácí vstoupili do utkání velmi dobře. Oba hráči Weidenu dokázali získat bod a kuželky ve svůj 

prospěch. Radek svého soupeře potrápil, ale nakonec bod nezískal. Radek na první dráze o dvě 

kuželky prohrál. Druhou dráhu získal a dostal se do vedení. Druhou šedesátku ale prohrál 278:299. 

Druhá dvojice hostů pak utkání otočila a zdramatizovala. Michal zahrál první šedesátku 322 kuželek a 

ve druhé půlce jen mírně polevil. Svému soupeři nedovolil ani bod. David Junek hrající za domácí 

tým, po 62. hodech kvůli zranění střídal. Poslední dvojice hostů dotáhla utkání do vítězného konce. 

Victoria Bamberg II 3645 7:1 3466 SC Luhe-Wildenau 

Rüger Sebastian 574 1:3 577 Vícha Jiří 

 

Jediný bod hostů dokázal v tomto utkání získat Jiří. Ten se se soupeřem tahal o každou kuželku. Tři 

dráhy těsně vyhrál a zařídil pro hosty alespoň čestný bod. 

 

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


