
Jan Bína nominován na Mistrovství světa mezi muži 

Měsíc květen je v kuželkářském kalendáři již tradičně vyhrazen pro vrcholné mezinárodní 
soutěže, které přicházejí na řadu ihned po národních šampionátech. Letos se jedná o trojici 
klání a jejich dějištěm bude německý Dettenheim.  

 

Jičínsko bude mít hned dvojnásobnou účast! Na světovém poháru žactva (12.-14.5.2017) čeká 
velká mezinárodní premiéra Ondru Černého z SKK Hořice! Poté bude následovat na 
německých drahách Mistrovství světa dorostu (14.-19.5.), kde slavili s reprezentací České 
Republiky v předchozích letech velké úspěchy zástupci SKK Jičín. A právě na ně se bude 
snažit navázat při své premiéře mezi muži Jan Bína! Český reprezentant před touto sezónou 
odešel z SKK Jičín do nejvyšší německé soutěže, kde se během sezóny stal oporou celku 
Donauperle Straubing. Mnoha výkony nad hranicí šesti set poražených kuželek na sebe 
upoutal pozornost reprezentačních trenérů. Ti mu nyní dávají šanci v A týmu reprezentace ČR 
i pro nadcházející Mistrovství světa družstev! V konečné osmičlenné nominaci je šest 
legionářů, jeden hráč z Interligy a jediný zástupce z nejvyšší české soutěže. Honza Bína je 
v plné přípravě a věří, že jako benjamínek týmu dostane v některém z utkání příležitost 
v základní šestičlenné sestavě. České Reprezentanty čeká v základní skupině Dánsko proti 
kterému jsou jasnými favority, dále Maďarsko, které je tradičně jedním z hlavních favoritů 
celého šampionátu a Francie se kterou svede ČR zřejmě klíčovou bitvu o postup do 
čtvrtfinále! 

 

Mistrovství světa družstev – 19.–27. 5. 2017 

• Vedoucí: DOBEŠOVÁ Naděžda 
• Technický vedoucí: HOLUBOVÁ Jana 
• Média: DAŘÍLEK Lukáš 
• Trenér: KEPRT Luděk 
• Trenér: SLABÁK Jaroslav 
• Fyzioterapeut: POCHMONOVÁ Jaroslava 

 
Ženy: 

• HEJHALOVÁ Olga (KK Zábřeh) 
• KANTNEROVÁ Alena (KK Slovan Rosice) 
• NAVRKALOVÁ R. (BCV Voith St. Pölten) 
• PETROV Veronika (KSV Wien) 
• TATOUŠKOVÁ Ni. (ŽP Šport Podbrezová) 
• TOPIČOVÁ Natálie (KK Slovan Rosice) 
• WIEDERMANNOVÁ Dana (BBSV Wien) 
• WIEDERMANNOVÁ Hana (BBSV Wien) 

Muži:  

• BÍNA Jan (SKK Jičín/Donauperle Straubing) 
• HAŽVA Jaroslav (SKC Staffelstein) 
• HEJHAL Radek (SKK Podbořany) 
• JELÍNEK Miroslav (SKC Victoria Bamberg) 
• JIROUŠEK Pavel (TJ Loko Česká Třebová) 
• PARKAN Robin (TSV Breitengüssbach) 
• SVOBODA Milan (Chambtalkegler Raindorf) 
• VESELÝ Jiří (KSK Union Orth/Donau) 

        Jiří Kapucián 


