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Uplynulý víkend se poprvé v letošní
sezóně
sešla
reprezentační
devatenáctka,
která
s novým
realizačním týmem vedeným bývalým
úspěšným reprezentačním hráčem a
mládežnickým trenérem Milanem
Čejkou začala svou přípravy na vrchol
sezóny 2016-2017, kterým bude
Světový pohár U19. Na tomto prvním
soustředění, které se konalo v Sezimově
Ústí, se trenérům ukázalo 17 adeptů
dresu se lvíčkem na prsou z celkem
osmi klubů. Další díl přípravy
reprezentačních lvíčat je pak na programu ve Sportovním centru v Nymburce, a to v únoru 2017.
V minulém týdnu oslovil Český korfbalový svaz slavný trenér Jan Sjouke van den Bos a jménem KNKV
(nizozemský korfbalový svaz) nabídl účast na prestižním Korfball Challenge 2016, který se tradičně
koná na konci prosince. Pozvánku dostal český výběr do 21 let, který se bude mít možnost utkat se
s nejlepšími světovými týmy v této kategorii. Turnaj se bude konat v nizozemském Rotterdamu ve
dnech 29.-30. prosince a dva předcházející dny bude mít český reprezentační výběr možnost trénovat za
asistence nové akvizice ČKS Wima Bakkera. Na povánoční turné vyrazí právě základ nově budovaného
týmu do devatenácti let doplněný o úspěšné mladé reprezentanty z výběru do 23 let.
Nadcházející víkend bude v Brně věnován oslavám korfbalu. Korfbalový Klub Brno bude slavit 25 let
své existence. Aktuálně jeden z nejpočetnějších korfbalových klubů v České republice patří
v současnosti i k nejúspěšnějším, když dokázal získat dva poslední extraligové tituly a letos bude chtít
završit zlatý hattrick, což se v české korfbalové historii povedlo zatím pouze družstvům KCC Sokol
České Budějovice (2002-2004) a VKC Kolín (1992-1996).
V rámci projeku Školního korfbalu
vyrazili zástupci Českého korfbalového
svazu do dalšího kraje, tentokráte do
Ústeckého, kde navštívili Základní školu
Postoloprty. Mistní žáci, kteří se díky
aktivitám místních pedagogů věnují mnoha
sportovním odvětvím, si tak mohli
vyzkoušet i korfbal a ještě v tomto školním
roce zde je naplánováno školní kolo
korfbalového turnaje.
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