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Český reprezentační výběr hlavního trenéra Ivo
Kracíka má za sebou první reprezentační
soustředění, které se konalo ve středočeském
Nymburku, kam se vrátila naše reprezetace po
delší době. Následující víkend čeká naše
nejlepší hráče soustředění další – tentokráte se
reprezentanti sejdou v Kostelci na Hané.
Reprezentační kouč Ivo Kracík si pochvaluje,
že díky mnohým omluvám se může od začátku
přípravy plně věnovat souhře hráčů a nemusí
příliš řešit problém selekce. Na obrázku můžete
vidět místo, na kterém bude naše reprezentace
ubytována – jedná se o pěkný tříhvězdičkový
hotel Campanille v Rotterdamu, který je od haly vzdálen necelých 24 kilometrů.
V rámci pořadatelského servisu získala naše
reprezentace partnerský korfbalový klub, který ji
bude během ME pomáhat. Jedná se HKC
Hardinxveld Giessendam, který má dlouholetou
historii a v současnosti má v soutěžích celkem 21
družstev. V rámci partnerské spolupráce bude naše
reprezentace v hale tohoto klubu trénovat a částečně
se i stravovat a na jeden den je domluveno
uspořádání kliniky pro místní mládežnické hráče pod
vedením našeho reprezentačního trenéra a našich reprezentantů.
Zajímavý projekt „Rok s korfbalem“ se rozhodli realizovat na Základní škole Velká Polom. Vedení
školy po návštěvě zástupců Školního korfbalu se rozhodlo zapojit do korfbalu doslova celou školu. Na
programu jsou ukázkové hodiny ve všech ročnících, 2-3 celoškolské turnaje mezi třídami v jejichž rámci
bude sehráno vždy 24 zápasů a na závěr školního roku pak velký turnaj pro kategorii U9, na který budou
pozvána družstva z celého kraje a bude otevřen i zájemcům z krajů ostatních.
Financování sportování dětí a mládeže v programu, který směřuje ke sportovním oddílům a mládeži, se
pro příští kalendářní rok trojnásobně zvýší na miliardu korun. Takový závěr prezentovala ministryně
školství Kateřina Valachová po zasedání Národní rady pro sport. Lze předpokládat, že MŠMT uveřejní
v nejbližších dnech na svých internetových stránkách podmínky pro podání žádostí o poskytnutí dotací.
Program podpory mládeže z loterijních odvodů prostřednictvím Českého olympijského výboru bude
v roce 2016 ukončen a přesouvá se do balíčku rozdělovaného přímo ministerstvem. Ačkoliv jeho přesná
výše není zatím zřejmá, jisté je, že disponibilita finančních prostředků bude, oproti výhodnému tříletému
cyklu, pouze v příslušném kalendářním roce.
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