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V minulých dnech proběhl na 

základní škole v Háji ve 

Slezsku velký dvoudenní 

korfbalový turnaj, do kterého 

se zapojili téměř všichni žáci 

místní školy. K vidění byly 

úchvatné souboje ve skvělé 

atmosféře a ZŠ Háj ve Slezsku 

se tak zařadila mezi skutečně 

„korfbalové“ základní školy. 

Celkem bylo odehráno 18 

utkání ve čtyřech věkových 

kategoriích a mnoho velice šikovných žáků ukázalo přítomným, že z nich mohou vyrůst skutečně velcí 

sportovci, kteří třeba jednou obléknou i reprezentační dres. 

Juniorská reprezentace U19, doplněná o několik reprezentantů věkové kategorie U21, odjíždí na druhý 

svátek vánoční do nizozemského Rotterdamu, aby se zde zúčastnila velkého korfbalového turnaje 

Korfbal Challenge, který tradičně probíhá v místním Topsportcentru v několika věkových kategoriích. 

Naše lvíčata se budou účastnit Talenten Challenge U19, ve které změří síly celkem 10 týmů, z čehož 

bude šest regionáních výběrů Nizozemska, které doplní vedle českého výběru ještě Belgie, Čína a 

Německo. Zápasy v této věkové kategorii bývají velmi kvalitní, protože nejlepší hráči nizozemských 

regionálních výběrů bojují o roční  nominaci do nizozemského reprezentačního výběru, který vede 

slavný Leon Simmons.   

Hned první víkend v novém roce dorazí do České republiky nová akvizice Českého korfbalového 

svazu Wim Bakker, který na konci prosince bude pomáhat s tréninky reprezentační devatenáctky 

v Rotterdamu. Během své první inspekční cesty navštíví za tři dny několik korfbalových měst. 

V detailním plánu jeho návštěvy má své místo návštěva mládežnických tréninků v Prostějově a 

v Brně, stejně jako trénink dospělých ve Znojmě či shlédnutí extraligového zápasu. Dále jsou 

samozřejmě naplánovány i osobní schůzky s reprezentačním trenérem Ivo Kracíkem a předsedou 

svazu Danielem Valešem.  

Aktivity projektu Školního korfbalu oslavily v prosinci 

již začátek třetího roku své působnosti. Výsledkem je 

nezanedbatelný nárůst členské základny a samozřejmě 

i s tím spojený velký počet soutěžních zápasů 

v mládežnických kategoriích odehraných pod 

hlavičkou Českého korfbalového svazu. Jen 

v Moravskoslezském kraji bylo od září letošního roku 

do prosince odehráno 117 korfbalových zápasů, a to na 

celkem deseti základních a středních školách, které se korfbalového dění aktivně zapojily. 
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