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Již pouhých deset dní zbývá do 

zahájení letošního seniorského 

nejvýznamnějšího turnaje na 

starém kontinentu, kterým 

nepochybně bude Mistrovství 

Evropy 2016, které zahájí náš 

reprezentační výběr zápasem 

proti Polsku (na obrázku). 

V českém národním týmu se 

vykrystalizovala finální sestava, 

která čítá 15 jmen hráčů a hráček, 

kteří pojedou reprezentovat 

Českou republiku na tento 

sportovní svátek. Konkrétně jedou tyto ženy: Tereza Ferkovičová, Tereza Hurdálková, Eliška Jonáková, 

Štěpánka Jonáková, Martina Klacková, Petra Škrobová a Klára Zábojová, v mužích pak Vlastimil 

Krejčí, Patrik Nguyen, Petr Pešák, Jiří Podzemský, Jan Šedý, Tomáš Veselý, Alexander Vyroubal a Ivan 

Žák. Realizační tým doplní, vedle hlavního trenéra Iva Kracíka a lékařky Martiny Bouman, Jana 

Pavlicová, která bude mít na starosti regeneraci a masáže. 

V rámci evropského šampionátu bude nizozemská královská korfbalová federace KNKV pořádat 

korfbalový kongres, který bude mít na programu body jako zviditelnění korfbalu, otázky členství či 

novou komunikační platformu, která by měla zabezpečit lepší sdílení informací. Pozvánku na tento 

korfbalový kongres včetně VIP vstupenek na celý šampionát pro dvě osoby dostaly všechny zúčastněné 

země.    

Světová antidopingová organizace WADA (World Anti-Doping Agency) zveřejnila k 1. 10. 2016 

seznam zakázaných látek, který je platný od 1.ledna 2017. Tento seznam je zatím dostupný pouze 

v anglickém jazyce na stránkách WADA pod tímto odkazem a Český antidopingový výbor již pracuje 

na jeho překladu, který bude k dispozici v nejbližších dnech a bude publikován na www.antidoping.cz 

a rovněž bude rozeslán všem sportovním svazům z ČUS. 

Pozitivní informace o korfbalu přišla z Benešova, kde má 

korfbal své místo teprve krátce, když jej na začátku tohoto 

školního roku návštívili zástupci Českého korfbalového 

svazu a během korfbalového dne si korfbal mohly osahat více 

než dvě stovky místních žáků, které korfbal nadchl. Učitel 

tělesné výchovy a sportovní nadšenec Jaroslav Hrdý založil 

korfbalový kroužek, který již na ZŠ Benešov úspěšně funguje 

a místní sportovci se již těší, až budou moci poměřit své síly s některou z nedalekých škol. 
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https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/2016-09-29_-_wada_prohibited_list_2017_eng_final.pdf
http://www.antidoping.cz/

