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Reprezentace do 19 let se o minulém 

víkendu zúčastnila tradičního 

mezinárodního turnaje Mayor Cup, 

který se koná každoročně ve slovenské 

Prievidze. Trenér David Konečný, který 

vede jako hlavní kouč tuto reprezentaci 

České republiky, sestavil pro tento 

turnaj dva výběry, které hodlal v rámci 

přípravy poměřit se seniorskými 

zahraničními týmy. A-tým se dokázal 

umístit na velice pěkném šestém místě, 

když dokázal zvítězit ve dvou ze čtyř 

utkání, B-tým pak obsadil konečné 

jedenácté místo, když si připsal rovněž 

dvě vítězství a tři porážky. Ostré zápasy se zahraničními soupeři ukázaly, na co se bude muset 

realizační tým našich lvíčat zaměřit – a to zejména na důraz v podkošových soubojích, střelbu pod 

tlakem a těsnou nátlakovou obranu. Mayor Cup 2015 však nakonec měl vítěze z Čech, když letošní 

mistr KK Brno potvrdil roli favorita, připsal si další cennou trofej, když ve finále přehrál svého 

jihomoravského souseda ze Znojma a vyslal tak svým domácím soupeřům jasnou informaci o tom, že 

titul v jejich rukou není náhodně a že rozhodně nebude lehké je z trůnu sesadit.  

Na základě rozhodnutí Výkonného výboru se v neděli 4. října bude konat Valná hromada Českého 

korfbalového svazu, a to v místě konání finálového turnaje letošního Českého poháru – ve znojemské 

hale, kde hraje své extraligové zápasy několikanásobný mistr ČR TJ MS YMCA Znojmo. Hlavní 

náplní této valné hromady je pak nutná změna stanov, kterou musí projít všechny spolky a doplňující 

volba členů revizní komise. 

Projekt Školního korfbalu zdárně pokračuje a pod vedením 

managera Školního korfbalu Petra Kronese jsou oslovovány 

další školy v moravskoslezském kraji, který je aktuálně 

nejdynamičtěji se rozvíjejícím korfbalovým regionem 

v rámci České republiky a kde je již do konce roku 2015 

naplánováno 104 soutěžních utkání ve čtyřech základních 

skupinách.    

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace, které prošly po několika letech výraznou změnou 

designu doplněnou i verzí pro mobilní telefony, je možné se dočíst, že korfbal se ukáže též Švýcarsku, 

kde zatím své kořeny nezapustil, a to v rámci Her generací, které budou pořádány v Lausanne a které 

mají představit důležitost sportu jako součásti zdravého životního stylu pro všechny bez rozdílu věku. 
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