
 Okénko do zahraničí 2.3.2020 

O tomto víkendu se v Rakousku velmi dařilo českým ženám a nejlepším výsledkem se blýskla 

Dana Martinkevič (645). Parádní výkon se podařil také Milanu Blechovi (685). V Německu už 

tři kola před koncem znají vítěze 1. Bundesligy. Je jím opět obhájce titulu  SKV Rot Weiβ 

Zerbst 

Rakousko  

    Superliga ženy 

BSV Voith St. Pölten 3542 8:0 3248 DKV Schlaining 

Babická Renáta 618 3:1 566 Nemes Iren 

 

Renča se po návratu už parádně rozehrála. Po 60 hodech měla nahráno 340 kuželek (178,162) a se 

soupeřkou tak neměla problém. St. Pölten v tomto utkání vytvořil nový rekord kuželny.  

BBSV Wien 3428 8:0 3079 Sport Klub GÖC 

Wiedermannová Hana 598 4:0 505 Laibacher Vanessa 

Martinkevič Dana 645 4:0 495 Schrittwieser Nina 

 

Další utkání, které skončilo kanárem, se odehrálo ve Vídni. Domácí porazili hosty o 349 kuželek. Hana 

kromě drah kolem 140 kuželek, předvedla dráhu 175 kuželek. Dana pak zahrála nejlepší výkon utkání, 

když zahrála první dráhu 141 a zlepšovala se až po poslední dráhu 178.  

KSK Austria Krems 3109 2:6 3248 KSV Wien 

Šimková Jitka 599 2:2 597 Petrov Veronika 

Aschauer Theresa 516 0:4 590 Pýchová Barbora 

 

Velmi kvalitní výkony předvedly i další české hráčky hrající za Krems a KSV Wien. Tři nejlepší výkony 

utkání předvedly Jitka, Veronika a Barbora. Jitka s Veronikou prohrála první dráhu o 10 kuželek. Na 

druhé dráze vyhrála a dostala se do vedení o 5. Třetí dráhu si opět připsala Veronika a před poslední 

rozhodující dráhou vedla o 7. Na poslední dráze vyhrála Jitka poměrem 145:136, zvítězila zde o 9 a 

získala bod pro družstvo o pouhé dvě kuželky. Barbora měla se soupeřkou klidnější souboj, když vyhrála 

všechny 4 dráhy a o 74 kuželek.  

Superliga muži 

BSV Voith St. Pölten 3583 6:2 3451 KV Schwaz 

Dejda Filip 590 1:3 581 Gstrein Roland 

 

Na první dráze Filip zvítězil o 38 kuželek. Hned na další skoro 20 ztratil a ani na zbývajících drahách 

další bod nezískal. I když svůj náskok do konce neztratil, bod pro družstvo musel odevzdat soupeři. 
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KSK Austria Krems 3448 3:5 3449 Grün - Weiss - Micheldorf 

Sobčák Ondřej 571 3:1 564 Hrubý Petr 

Machala David 584 2:2 573 Bruckner Klaus 

 

První vítězství týmu Grün-Weiss-Micheldorf v této sezóně. Rozdílem pouze jedné kuželky, o kterou 

dokázali nahrát víc, než domácí tým. Oba tyto týmy se nacházejí na pozicích ohrožených sestupem. 

Ondřej s Petrem se na úvod hry postavili proti sobě. První dráha patřila Petrovi 144:133. Zbývající ale 

dokázal získat Ondřej a získal i první bod pro družstvo. David získal první a třetí dráhu a před závěrem 

vedl o 15 kuželek. I když poslední dráhu ztratil 154:150, náskok udržel a vyhrál. 

KSK Union Orth/Donau 3803 5:3 3661 SKC Kleinwarasdorf 

Kratochvíl Michal 634 1:3 661 Wendl Franz 

Veselý Jiří 657 3:1 593 Pinter Christian 

 

Začátek utkání měli lepší hosté, získali oba body a dostali se do mírného vedení. Ve druhé rundě už 

domácí získali první bod. Michal první dráhu prohrál o 9, druhou získal (174:169) a v polovině hry byl 

stav 1:1. Ve druhé polovině hry, ale získal soupeř oba body. Jiří začal skvěle dráhou 180. Svému soupeři 

nakonec dovolil jen jeden bod a to na třetí dráze, kde zvítězil soupeř o jednu kuželku.  

KSV Wien 3750 8:0 3489 ESV Leoben 

Blecha Milan 685 3:1 603 Leitner Roman 

 

Milan v minulém kole nahrál 663 kuželek a v tomto se opět překonal. Druhou šedesátku nahrál 363 

kuželek. Stal se s velkým náskokem nejlepším hráčem utkání. 

1. Bundesliga muži 

 

KSK Kremstalerhof 3228 6:2 3100 USC Team 81 Eugendorf 

Sysel Josef 577 3:1 496 Ehrenreich Peter 

 

Josef se svým výkonem stal nejlepším hráčem utkání. Svou první šedesátku nahrál 307 kuželek. 

KSK Sparkasse Jenbach 3390 7:1 3185 Polizei SV Wels 

Klaus Michael 560 3:1 502 Duda Daniel 

Schrof Josef 555 2:2 572 Dvořák Jiří 

 

Michael po třech drahách vedl 2:1, ale soupeř s ním držel krok. Na poslední dráze má soupeř v zápisu 

jen 84 kuželek. Michael zahrál dráhu 142 a s velkým náskokem zvítězil. Jiří byl jediný, který za tým 

Wels získal bod pro družstvo. Již na první dráze získal dobrý náskok a setový bod přidal i za třetí dráhu.  

 

ASKÖ KSC Schneegattern 3283 2:6 3343 SK Sparkasse Lambach 
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Anderle Daniel 494 0:4 571 Pešadík Miroslav 

Petrů Pavel 590 4:0 545 Weiss Roman 

 

Lambach získal v tomto kole cenné vítězství, po kterém se bodově dotáhl na Schneegattern a Jenbach. 

Teď mají tyto tři týmy shodně 24 bodů a jsou na druhém, třetím a čtvrtém místě. Všichni tři čeští hráči 

nastupovali na závěr utkání. Miroslav získal všechny dráhy a stal se nejlepším hráčem hostů. Pavel se 

pak utkal s Romanem a nedovolil mu jediný setový bod. Lambach dokázal v tomto utkání zvítězit 

především díky mnohem větší vyrovnanosti výkonů v družstvu, než jaké předvedli hráči domácího 

družstva. 

NÖ Landesliga 

KSV UU Amstetten 3205 5:3 3176 KSK OMV Gänserndorf 

Kellner Michal 540 3:1 517 Maier Kevin 

Krejčí Milan 568 2:2 575 Sedlacek Eduard 

 

Michal nastoupil na začátku utkání a po třech drahách věděl, že získal bod pro družstvo. Prohrál až 

poslední dráhu o tři kuželky. Milan se stal nejlepším hráčem domácích, ale proti nejlepšímu hráči utkání 

nakonec prohrál. Milan ztratil 16 kuželek hned na první dráze, a ačkoli pak dvě dráhy získal, na poslední 

dráze prohrál a soupeřův náskok již nedohnal. 

KV Wr. Neudorf 3211 3:5 3247 KV Auersthal 

Reichenauer Alex 532 1:3 565 Stloukal Miloš 

Halwachs Karl 547 1:3 601 Souček Milan 
 

Neudorf se nachází až na 11. příčce tabulky, přesto jej hosté porazili jen o 36 kuželek. Oba čeští hráči 

k vítězství přispěli svými body a Milan i pořádnou porcí kuželek.  

BSV Voith St. Pölten III 3397 6:2 3364 KSK Austria Krems II 

Eigner Martin 569 3:1 538 Vychodil Jaroslav 

Büchinger Maximilian 548 3:1 542 Gondek Pavel 

 

Austria Krems II nakonec nedokázala získat bod na kuželně v St. Pöltenu. Oba čeští borci získal jen po 

jednom setovém bodu. Jaroslav získal setový bod až na poslední dráze a kromě třetí dráhy hrál se 

soupeřem poměrně vyrovnanou hru. Pavel naopak získal bod hned za první dráhu. Třetí a čtvrtou dráhu 

prohrál velmi těsně o 3 a 4 kuželky. 
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    Německo  

1. Bundesliga 

Nibelungen Lorsch 3512 2:6 3665 SKK Raindorf 

Gutschalk Frank 632 3:1 589 Kotal Michael 

Schmitt Michael 529 0:4 630 Svoboda Milan 
 

Rainford v tomto kole hrál proti jednomu z týmů ze sestupových příček. Michael s Milanem nastoupili 

v první dvojici. Michael zahájil hru dobře výhrou na první dráze, kde nahrál 160 kuželek. Na zbývajících 

drahách už se mu nepodařilo tento výkon zopakovat a soupeř mu to neodpustil. Milan s výhrou proti 

svému soupeři problémy neměl. Milan svou hru korunoval drahou 174. Raindorf se tři kola před koncem 

nachází na 5. příčce. Raindorf obhajuje třetí příčku na kterou mu teď chybí 4 body. 

TSV Breitengüßbach 3776 6:2 3557 FEB Amberg 

Parkan Robin 614 2:2 616 Wehner Michael 

Nüβlein Mario 641 3:1 609 Wagner Milan 

Jelínek Miroslav 587 0,5:3,5 629 Hüttner Matthias 
 

Domácí tým možná očekával jasnější a klidnější průběh utkání, než jaký doopravdy byl. O vítězi se 

nakonec rozhodovalo až v poslední rundě. Robin s Milanem nastoupili na začátek utkání. Robin prohrál 

první dráhu jen o 4 kuželky. Další dvě dráhy získal a před závěrem tak vedl 2:1 o 23 kuželek. Na poslední 

dráze ale soupeř předvedl výkon 172 kuželek a Robin proti němu svou nejhorší dráhu 142. Robin tedy 

musel týmový bod přenechat nakonec soupeři a to o pouhé dvě kuželky. Milan měl silného protivníka a 

svůj setový bod vybojoval až na poslední dráze, kde porazil 176 kuželek. Miroslav se soupeřem 

remizoval první dráhu po výkonu 150 kuželek na dalších drahách mu již nestačil. Před závěrečnou 

rundou byl stav 2:2 a domácí vedli jen o 15 kuželek. Koncový hráč Ambergu své utkání pro zranění 

nedohrál a domácí hráči Stark a Jelitte předvedli nejlepší výkony utkání (658, 648). 

Rot-Weiß Zerbst 3916 6:2 3821 Victoria Bamberg 

Weiβ Manuel 662 4:0 621 Hejhal Radek 

 

Zerbst si případnou výhrou v tomto utkání mohl již tři kola před koncem zajistit obhajobu mistrovského 

titulu, což také udělal. Radek v tomto utkání zahrál tři vyrovnané dráhy přes 150 kuželek. Na druhé 

dráze nahrál 166 kuželek. Proti Weiβově sobotní formě to bylo ale nedostačující. Nejlepší výkon utkání 

předvedl na závěr Igor Kovačič výkonem 685 kuželek.  

2. Bundesliga 

FSV Erlangen-Bruck 3509 5:3 3350 SC Luhe-Wildenau 

Bučko Michal 601 2:2 607 Kessler Manuel 

Dvořák Radek 616 4:0 510 Vícha Jiří 

Beimüller Lukas 590 4:0 520 Erben Gert/Boško Ivan 
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Domácí tým zahájil utkání ztrátou obou bodů. V první rundě nastoupil Michal, který nakonec prohrál 

jen těsně. Do ztráty se dostal hlavně na třetí dráze 121:136. Radek s Jiřím nastoupili ve druhé rundě. 

Radkovi se povedla zejména druhá polovina hry, když nahrál 324 kuželek. Jiří na dvou drahách 

nepřekonal 120 kuželek. Ivan na závěr střídal svého spoluhráče po 60. hodech. Střídání to ale nebylo 

příliš povedené. Ivan nahrál 255 kuželek.   

Bayernliga Nord 

FAF Hirschau 3364 6:2 3345 TV Eibach 03 

Šreiber Pavel 564 2:2 562 Brendel René 

Šreiber Štěpán 568 3:1 533 Ringel Gerald 

 

FAF Hirschau v domácím utkání porazilo vedoucí tým tabulky. Pavel i Štěpán k výhře přispěli dvěma 

týmovými body. Pavel dvě první dráhy prohrál. Ve druhé polovině se karta otočila a Pavel dotáhl i ztrátu 

a zvítězil o dvě kuželky. Štěpán prohrál první dráhu, zbývající získal, a tak i bod pro družstvo. 

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


