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Minulý víkend byl ve světě z českých zástupců nejvíce vidět 

český mezinárodní rozhodčí Ondřej Fridrich, který má na svém 

kontě již 67 zápasů řízených v rámci oficiálních mezinárodních 

soutěžích. Ondřej, v rámci programu „Referee for higher 

level“, řídil dva zápasy v belgické soutěži a zvládl to perfektně 

a opět potvrdil, že čeští rozhodčí jsou aktuálně opravdovou 

špičkou. Jedině Česká republika má v letošním, byť velmi 

zkráceném progamu, dva rozhodčí, kteří jsou schopni řídit 

zápasy v nejvyšší belgické soutěži (kromě Ondřeje Fridricha 

řídil letos na začátku ledna zápasy v nejvyšší belgické soutěži 

ještě Lukáš Filip). 

Mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se bude v první 

polovině července tohoto roku konat v Olomouci, již zná 11 

jistých účastníků. Kromě obhájců titulu z Nizozemska a České 

republiky jako pořadatelské země, se přihlásily Belgie, 

Německo, Anglie, Katalánsko, Portugalsko, Polsko, Maďarsko, 

Rusko a Turecko. Dvanáctou pozvanou zemí bylo Slovensko, ale to se odhlásilo z důvodu nedostatku 

hráčů této věkové kategorie a Soutěžní komise Mezinárodní korfbalové federace (CC IKF) bude 

oslovovat další země, aby naplnila požadovaný stav zemí, pro který je evropský šampionát určen.  

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace (www.ikf.org) 

můžeme najít informaci o obsazení tradičního Světového 

poháru pro hráče do 16 let, kam samozřejmě jede i naše 

nejmladší reprezentační družstvo, které v nizozemském 

Schijndelu bude, pod vedením reprezentačního trenéra 

Hennieho Baase, obhajovat loňské skvělé čtvrté místo. 

Soupeřem našich reprezentantů, kteří o nadcházejícím víkendu 

absolvují poslední přípravné soustředění v Kostelci nad 

Černými lesy, budou reprezentační výběry domácího 

Nizozemska (pod vedením nizozemské korfbalové ikony Leona 

Simonse – na obrázku vpravo), Belgie, Běloruska, Katalánska, 

Taiwanu, Anglie, Německa, Ruska a Pakistánu.  

Přes celý minulý víkend (od pátku do neděle) se sešlo v Rájci-Jestřebí na soustředění téměř třicet žáků 

z Brna. Tři dny tvrdě makali a zlepšovali tak své korfbalové dovednosti. Cenné zkušenosti předal 

brněnským korfbalovým nadějím i jeden z nejpovolanějších - trenér reprezentace České republiky do 

16 let Hennie Baas. Tato možnost se nabízí všem klubům, které mohou Hennieho pozvat na své 

tréninky a využít jeho mnohaletých zkušeností z trénování mládeže i dospělých, a to jak 

v Nizozemsku, tak v České republice. Stačí se na Hennieho obrátit a domluvit si sním případnou 

návštěvu na hennie.baas@korfbal.cz 
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