
Vítám vás v novém ročníku německé bundesligy 2020/2021. Hned z kraje si pojďme 

společně představit největší změny, které v Bundeslize z pohledu účasti českých hráčů 

nastaly. Robin Parkan odchází z TSV Breitengüssbach, aby podpořil svůj domácí klub KK 

PSJ Jihlava v boji v Interlize. Jiří Vícha přechází z SC Luhe – Wildenau do TJ Sokol Plzně. 

Jeho odchod následuje Ivan Boško, který rozšíří ašský tým. 2. Bundesligu opouští David 

Junek, který směřuje do TJ Baník Stříbro.  

 

1. Bundesliga 

O posledním zářijovém víkendu se odehrálo již třetí kolo 1. Bundesligy. Ze šesti utkání se 

podařilo jen dvěma domácím celkům bodovat. Nejvyšší nához z českých zástupců předvedl 

Radek Hejhal, který se svým týmem Victoria Bamberg remizoval na půdě soupeře TSV 

Breitengüssbach.  

 

TSG Kaiserslautern 3686 6:2 3669 SKK Raindorf 

Christian Engel 559 0:4 636 Milan Svoboda 

Andreas Nikiel 604 2:2 619 Michael Kotal 

 

Tým SKK Raindorf nestačil na svého soupeře z Kaiserslautern. O zisk dvou bodů pro 

Raindorfský tým se postarali čeští hráči Milan Svoboda a Michael Kotal. Milan nedal svému 

protivníkovi absolutně žádnou šanci, ziskem 4 drah a výkonem 636 poražených kuželek 

získal bod pro své družstvo. To Michael už to měl těžší. Větší nához v podobě 619 bodů 

znamenal další bod pro jeho tým.  

 

TSV Breitengüssbach 3772 4:4 3756 Victoria Bamberg 

Mario Nüsslein 656 2:2 658 Radek Hejhal 

Miroslav Jelínek + Julian Hess 602 2:2 643 Cosmin Craciun 

 

Kuželkářský souboj týmů TSV Breitengüssbach a Victoria Bamberg skončil nerozhodně. 

Lepší vstup do utkání se podařil klukům z Bambergu. Radek Hejhal zvítězil hned na prvních 

dvou drahách. Třetí ztratil o pouhý jeden klacek. Na poslední dráze se soupeřovo počítadlo 

zastavilo na 180 bodech, Radek porazil 160 kuželek. V součtu to tak znamenalo 658 kuželek 

pro Radka a výhra o dvě kuželky. 

Miroslav Jelínek spolu s R. Zesewitz dostali šanci zvrátit průběh dosavadního utkání 1:3 ve 

prospěch svého týmu. René svého soupeře trápil hned od začátku, když hned v úvodní 

šedesátce předvedl 173 a 187 kuželek. Soupeře z Bambergu nakonec zdolal vysokým 

náhozem 673 o 40 kuželek. Miroslavovi se bohužel nepodařilo na to navázat. V první třicítce 

ztratil 23 kuželek, a boj o cenné body byl proto svěřen týmovému kolegovi Julianu Hessovi. 



Ten sice vyhrál druhou a poslední dráhu, v konečném součtu však podlehl poměrem 

602:643. 

 

FEB Amberg 3527 6:2 3421 KC Schwabsberg 

Milan Wagner 573 2:2 559 Michael Schlosser 

 

FEB Amberg z utkání s KC Schwabsberg vyšel vítězně poměrem 6:2 a velkým rozdílem 106 

kuželek. Milan Wagner v tomto utkání dosáhl výsledku 573 poražených kuželek.  

 

 

2. Bundesliga 

FSV Erlangen - Bruck 3510 5:3 3443 Victoria Bamberg II 

Michal Bučko 593 2:2 597 Reinhold Trautner 

 

Michal Bučko výkonem 593 bohužel nestačil na svého soupeře. Před poslední drahou byl 

stav 2:1 pro Michala, poslední třicítku však ztratil a v konečném součtu prohrál o 4 kuželky.  

 

Přátelé, pokud jsem někoho nevědomky vynechala, budu ráda, pokud se mi ozvete na můj 

email marie.rihova@kuzelky.cz. Slibuji, že napravím.       Přeji vám, ať to padá.  

 

Marie Říhová 

mailto:marie.rihova@kuzelky.cz

