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Extraligová sezóna byla zahájena o víkendu 

netradičně dvojkolem, když všechny čtyři 

týmy odehrály zápasy jak v sobotu, tak i 

v neděli. Podrobné zpravodajství z každého 

kola z novinářského pera Jana Paříka  je 

možné nalézt  na webových stránkách 

svazu. Jediným neporaženým týmem 

zůstává TJ MS YMCA Znojmo, které 

v minulé sezóně skončilo až místě čtvrtém, 

což opět dokazuje, že tento extraligový 

ročník nebude mít jasného favorita, čemuž 

nahrává i nová atraktivní zkrácená hrací 

doba 4 x 10 minut, která byla na MS U23 letos v červenci v Olomouci a bude i na ME 2016 

v Nizozemsku. 

Reprezentační družstvo České republiky začne o víkendu svou přípravu na nadcházející Mistrovství 

Evropy 2016, které se ve dnech 22. – 30. října bude konat v nizozemském Dordrechtu. První 

soustředění reprezentace pod vedením trenéra Ivo Kracíka se bude konat ve sportovním centru 

v Nymburku, kde se připravují reprezentační výběry různých sportovních odvětví. Složení širšího 

výběru je, po několika odmítnutích ze studijních důvodů, následující: Denisa Hurdálková, Tereza 

Hurdálková, Eliška Jonáková, Štěpánka Jonáková, Martina Klacková, Monika Mostbeková, Petra 

Škrobová a Klára Zábojová, Jakub Bláha, Vlastimil Krejčí, Patrik Nguyen, Petr Pešák, Jiří 

Podzemský, Jan Šedý, Tomáš Veselý, Alexander Vyroubal a Ivan Žák.  

V reprezentačním výběru České republiky se objevuje Klára Zábojová, která se 

připravuje již na svůj pátý seniorský šampionát starého kontinentu v řadě, což je 

naprostým unikátem nejen v českém, ale i celoevropském měřítku. Ke stříbrné 

medaili z roku 2002, kde byla nejmladší členkou českého týmu, který senzačně 

porazil belgickou reprezentaci, ke dvěma bronzovým z let 2006 a 2010 a 

k pátému místu z roku 2014, může přidat další cenný kov. První zápas naší 

reprezentace je programu šampionátu, který se bude hrát v nové hale s ledovou 

plochou pod korfbalovou palubovkou, přesně za jeden měsíc a jeden den, tedy 

22. října 2016, a to proti Polsku. 

Nadcházející víkend je ve velšském městě Cardiffu na programu předkolo Poháru mistrů evropských 

zemí. Finálový turnaj se bude konat v lednu 2017 v Nizozemsku u mistrovského týmu TOP 

Sassenheim a k jistým šesti účastníkům (mistrovským týmům Nizozemska, Belgie, Portugalska, ČR, 

Anglie a Katalánska) přibude čtveřice nejlepších z víkendového klání. V Cardiffu se sejde osm 

mistrovských družstev a k favoritům bude patřit zejména německý mistr KV Adler Rauxel, maďarský 

mistr ze Szentendrei Korfbal Klub, ale i slovenští SKK Dolphins Prievidza v čele s několika hráči, 

kteří mají za sebou mnohaleté zkušenosti z české nejvyšší soutěže.  
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