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Hráči v rakouských týmech měli o tomto krásném víkendu volno a mohli si tak užít Den 

sportu, který byl na sobotu v termínovém kalendáři v plánu. To hráči v Německu se střetli na 

kuželnách při druhém ligovém kole. Skvělý výkon předvedl například Robin Parkan nebo 

Radek Hejhal. 

Rakousko  

NÖ Landesliga 

KSV UU Amstetten 3340 6:2 3190 KSK Union Orth/Donau II 

Kellner Michal 583 4:0 460 Kianek Thomas 

Krejčí Milan 544 2:2 529 Nikolc Zoran 

 

Poslední utkání prvního kola NÖ Landesligy skončilo vítězstvím Amstettenu. Michal drahou 128 

nezačal hru příliš dobře. Na zbývajících drahách, ale držel laťku výš a nedostal se pod 150 kuželek. To 

mu vysloužilo druhý nejlepší výkon utkání a také 123 kuželek pro své družstvo. Milan střídal lepší a 

horší dráhy a ačkoli měl poslední dráhu nejslabší, soupeř už na něj nestačil. 

Německo  

1. Bundesliga muži 

TSV Breitengüβbach 3723 7:1 3460 Rot-Weiss Hirschau 

Parkan Robin 644 4:0 558 Rösch Robert 

Miroslav Jelínek/Hergeth 
Zoltan 574 0:4 626 Krieger Patrick 

 

Jasným vítězstvím domácích skončilo utkání Breitengüβachu proti nováčkům z Hirschau. Robin 

s Miroslavem nastoupili na závěr utkání za jasného stavu. Robin zahájil hru drahou 171 a po mírném 

propadu na druhé dráze (144) si ve zbytku utkání udržel vysokou kvalitu hry. Miroslav odehrál dvě 

dráhy s výsledkem 306 kuželek a poté následovalo taktické střídání. Čestný bod pro Hirschau tak 

získal jen Patrick Krieger. 

SKC Staffelstein 3810 6:2 3683 Victoria Bamberg 

Dirnberger Mathias 632 3:1 641 Hejhal Radek 

 

Bamberg zajížděl k venkovnímu utkání se Staffelsteinem. Cestu neměl dlouhou, Staffelstein totiž 

v této sezóně musí hrát své domácí utkání na kuželně TSG 05 Bamberg, jelikož kuželna ve 

Staffelsteinu nesplňuje nároky pro bundesligová utkání. Radek nastoupil k utkání v první trojici. Začal 

velmi dobrou drahou 182 a vytvořil si náskok 29 kuželek. Soupeř se po první prohrané dráze nevzdal a 

zbývající dráhy vždy o pár kuželek vyhrál. Hráči Bambergu za soupeři ze Staffelsteinu příliš 

nezaostávali. Rozhodující však byl set, kde hrál Timo Hehl (635) proti mladému hráči Barthovi, 

kterého následně střídal zkušený Lupu (557) a který skončil velkým rozdílem ve prospěch domácích. 
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FEB Amberg 3505 2:6 3656 SKK Chambtalkegler Raindorf 

Wagner Milan 588 1:3 612 Svoboda Milan 

Möhrlein Florian 572 2:2 598 Kotal Michael 
 

Milan s Michaelem nastoupili k utkání spolu v první rundě utkání. Oba dva nabídli v první půli 

soupeři příležitost k zisku bodů. V druhé polovině hry ale měli oba hráči Raindorfu mírně navrch a 

získali pro tým dva body. 

2. Bundesliga 

FSV Erlangen-Bruck 3364 1:7 3511 SKC Gut HolzSpVgg Weiden 

Bučko Michal 619 4:0 552 Junek David 

Dvořák Radek 555 1:3 593 Meier Marco 

 

Michal nastoupil v první dvojici utkání a od první dráhy měl nad Davidem převahu. Michal byl také 

jediný, který svému družstvu uhrál bod. Radek vyhrál první dráhu o 10 kuželek. Další dvě dráhy byly 

v režii jeho soupeře, poslední dráhu hrál Radek vyrovnaně se svým soupeřem a prohrál ji jen o 2 

kuželky. 

Utkání mezi týmy SC Luhe-Wildenau a Victoria Bamberg II bylo odloženo. 

Bayernliga Nord 

FAF Hirschau 1 3437 2:6 3457 SKK Eschlkam 1 

Šreiber Pavel 586 3:1 548 Pfeffer Florian 

Šreiber Štěpán 542 1:3 569 Maller Alexander 

 

Těsným rozdílem 20 kuželek dopadlo utkání pro FAF Hirschau. Utkání dobře rozehrál Pavel, který na 

první dráze porazil 170 kuželek a poslal svůj tým do mírného vedení. Štěpán měl slabší začátek hry a 

po 60 hodech jen 256 kuželek na kontě. Druhá polovina hry byla lepší, ale dostihnout soupeře se mu 

už nepodařilo.  
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