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Uplynulý víkend proběhlo poslední 

přípravné soustředění reprezentačního 

výběru do 19 let. Lvíčata pod vedením 

trenérského dua Čejka – Podzemský 

absolvovala náročný víkendový 

program, během něhož si trenéři velmi 

pochvalovali progres ve výkonnosti 

hráčů a jejich nasazení, se kterou 

bojovali o nominaci na dubnový 

Světový pohár, který se bude konat 

v nizozemském Leeuwardenu. Na 

závěr soustředění byli nominováni tito 

hráči, kteří pojedou do Nizozemska 

bojovat v národních barvách o co nejlepší umístění v konkurenci s nejlepšími světovými družstvy: 

Markéta Cupáková, Dominika Drábková, Kristýna Holubčíková, Gabriela Hurdálková, Vendula 

Jemelíková, Tereza Škrobová, Pavlína Štěpánová, Filip Dvořák, Martin Jiřička, Filip Kovář, Lukáš 

Macek, Daniel Šmíd, Filip Šmíd, Petr Šnajdr a Daniel Štefák. 

Minulý víkend byl rovněž finálovým v Belgii. V zemi vicemistrů světa a Evropy se během finálového 

víkendu odehrály finálové zápasy ve všech věkových kategoriích. Vyprodaná hala sledovala finálová 

utkání ve věkových kategoriích U12, U14, U16 a U19 a samozřejmě i vrchol finálového víkendu, totiž 

finále Topkorfballeague mezi AKC/Luma a Scaldis. Vítězem dramatického finále se stalo družstvo 

AKC/Luma, které se může těšit na finálový turnaj Poháru mistrů evropských zemí, který se v lednu 

2018 bude konat ve španělské Barceloně. 

Do finále se blíží i nejkvalitnější ligová soutěž na světě – nizozemská Korfballeague, kde se o víkendu 

odehrály první semifinálové duely, které přinesly jedno obrovské překvapení. Fenomén letošní sezóny 

a neporažený celek PKC Papendrecht prohrál první utkání v soutěžním ročníku a bude tak balancovat 

na pokraji vyřazení, což by znamenalo prvotřídní senzaci. Blauw Wit Amsterodam dokázal favorita 

dokonale zaskočit a ujal se vedení 1:0 a následující víkend bude bojovat o druhé vítězství, které by 

znamenalo postup do finále. Ve druhé souběžně hrané semifinálové sérii vede obhájce titulu TOP 

Sassenheim 1:0 nad LDODK.  

Finálové turnaje začínají následující víkend i v českých soutěžích, když o první mistrovský titul budou 

bojovat nejlepší družstva v Lize minižáků. Šest nejlepších družstev z celkového počtu 42 družstev v této 

kategorii z celé České republiky se sejde v Kolíně, kde se odehraje celkem devět zápasů, po nichž bude 

znám Mistr České republiky. Většina týmů nemá během sezóny porovnání výkonnosti mezi sebou, a 

tak bude velmi zajímavé sledovat, jak si jednotlivá družstva povedou. Zajímavé je porovnání nejlepších 

střelců jednotlivých základních skupin, kterému jasné védodí znojemský Milan Tomáš Stráněl s 58 koši 

před Filipem Škarkou z Kolína se 34 koši, brněnským Kryštofem Malinou (26 košů), Adamem 

Jankovičem z Prostějova (19 košů) a Terezou Řadovou z Děčína (14 košů). 
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