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Minulý víkend proběhla 

v rotterdamské hale Ahoy 

nejvíce divácky sledovaná akce 

letošního roku, když finále 

nizozemské nejvyšší soutěže 

sledovalo více než deset tisíc 

diváků přímo ve vyprodané 

hale a další desítky tisíc diváků 

sledovaly i živý internetový 

přenos. Vyrovnaný souboj 

nejlepších týmů nakonec rozhodl 4 vteřin před koncem Johannis Schot, který tak zajistil další titul pro 

velkoklub PKC Papendrecht. 

Zhruba třetinová až poloviční návštěva se očekává v listopadu letošního roku na finálovém turnaji 

Mistrovství světa, které se bude konat v Belgii. Přípravu zahájí naše reprezentační družstvo pod 

vedením trenérů Honzíčka a Kracíka již ve druhé polovině května a nominace širšího výběru má, po 

mnohých omluvách zkušených hráčů, následující podobu a jsou v ní zastoupeni hráči ze všech 

extraligových klubů: Podzemský, Žák, Malačka, Veselý a Zábojová ze Znojma, Pešák, Krejčí, Bláha a 

Klacková z Českých Budějovic, Čermáková, Čejková, Motáková, Kolářová z Kolína, Jonáková E., 

Jonáková Š. a Fridrichová z Brna a konečně trojice Vyroubal, Havlová a Nasadilová z Prostějova. 

Již zítra začíná jakýsi nultý ročník Světového poháru 

univerzitních týmů, který je novým formátem korfbalové 

soutěže a který se bude konat v anglickém Norwichi. Jako již je 

téměř zvykem, na poslední chvíli se odhlásil tým Ruska, a tak 

zde můžeme najít dva týmy Velké Británie a dva týmy 

Nizozemska, doplněné o Taiwan, Hong Kong, Turecko a Čínu. 

Svého vítěze pozná tento turnaj v sobotu 18. dubna, kdy jsou na programu finálové zápasy. Českým 

zástupcem na tomto turnaji bude zkušený mezinárodní rozhodčí Ondřej Fridrich, který si zde rozšíří 

své úctyhodné číslo v počtu odřízených mezinárodních zápasů, kterých má na svém kontě aktuálně 80.  

Již tento pátek 17.4. je pak na programu velký turnaj o Pohár starostky Slezské Ostravy, který se 

uskuteční v hale FBC Ostrava a na kterém se představí celkem devět týmů ze základních škol 

Bohumínská, Chrustova a Pěší z tohoto městského obvodu, a to ve třech kategoriích.  

Jeden milion rozdělí Fond MAGNESIA GO celkem šesti vybraných nadějných sportovců z České a 

Slovenské republiky. Finanční podpora má být oceněním a povzbuzením, díky kterému se talentovaní 

sportovci, které čeká přestup z juniorské do seniorské kategorie, mohou posunout na ještě lepší 

sportovní úroveň a jít dál za těmi nejvyššími sportovními cíli. Přesné podmínky a zejména přihlášku 

pro uchazeče o podporu lze nalézt na stránkách www.magnesiago.cz. 
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