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Uplynulý víkend se konalo v Ostravě 

první přípravné soustředění 

reprezentačního výběru do 17 let, 

kterého se zúčastnilo 39 hráčů z deseti 

klubů. Pod vedením hlavního trenéra 

Jakuba Máši, kterému zdárně asistovali 

reprezentační opory Klára Zábojová a 

Jakub Bláha, se korfbalová lvíčata 

věnovala nácviku korfbalových 

dovedností a rovněž si zkusila 

profesionálně vedenou kondiční 

přípravu, která je nezbytnou součástí 

každého sportovce. V rámci tohoto přípravného soustředění probíhal rovněž další díl trenérského 

školení, a to pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka a nizozemského trenéra Edwina 

Boumana, který v minulosti, mimo jiné, vedl úspěšně i českou reprezentaci do 23 let a 

s českobudějovickým klubem dokázal získat několik domácích titulů a bronzové medaile z Poháru 

mistrů evropských zemí. 

Dalším dílem pokračovala i příprava reprezentačního 

výběru do 19 let, která se tentokráte konala v Kostelci na 

Hané, kam za našimi reprezentanty přijel maďarský výběr 

z Budapešti, celek označující se názvem SZAC. Oba 

výběry využily společnou přípravu k tréninkům a rovněž 

spolu sehrály tři přípravná utkání, ze kterých vyšlo vítězně 

maďarské družstvo, což pro naše mladé reprezentanty 

znamená velkou výzvu do další přípravy. Po této 

zkušenosti, ve formě společného tréninkového kempu, se 

pro naše juniory, pod vedením reprezentačního trenéra Davida Konečného, skýtá i možnost reciproční 

návštěvy v Maďarsku na začátku příštího roku. 

Následující víkend se kromě domácích soutěží bude konat i poslední letošní zasedání Výkonného 

výboru Českého korfbalového svazu. Do hostitelského města MS do 23 let, Olomouce, je pozvána 

„smetánka“ českého korfbalu, která čítá mimo členů VV i reprezentační trenéry, předsedy soutěžních 

komisí, Jiřího Šuhaje a Ondřeje Fridricha, dále Milana Schwarze coby zástupce ČKS v Českém 

olympijském výboru, nebo i Martina Žáka, Petera Bušíka a Petra Kronese.  

V rámci spolupráce mezi českým a nizozemským korfbalovým svazem byla poskytnuta návrhová 

smlouva zajišťující spolupráci obou organizací. V následujícím roce je v plánu v rámci této spolupráce  

překlad několika publikací pro trenéry či metodika pro rozhodčí. Dále je v rámci přípravy naší 

reprezentace U23 předběžně naplánována návštěva nizozemské reprezentace U19, kterou vede jeden z 

nejslavnějších korfbalistů světové historie a korfbalový teatrálník Leon Simmons. Ten svou spontánní 

show představí na čtyřech vybraných školách, které jsou zapojené do projektu Školního korfbalu. 
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