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Uplynulý víkend se v Ostravě konal 

velký festival sportu, který nese jméno 

Sporťáček a který se tradičně 

představuje ve velkých městech po 

České republice a nabízí ukázky mnoha 

sportů pro mládež. V Ostravě se korfbal 

prezentoval na této akci již podruhé a 

spousty příchozích si tak mohli osahat 

korfbal na ploše vítkovického 

atletického stadiónu, a to pod vedením 

managera Školního korfbalu Petra 

Kronese. Jednou z hvězd letošního 

ročníku byl i olympijský vítěz 

z památného Nagana 1998 Milan 

Hnilička, který si korfbal také aktivně vyzkoušel a ukázal, že umí nejen chytat, ale i velmi dobře střílet. 

Zástupci Českého korfbalového svazu byli osloveni organizátory tradičních olympijských parků, které 

již po několik olympijských sezón umožňují veřejnosti v době těchto sportovních svátků se sportu 

věnovat nejen u televizních obrazovek. Tentokráte by se korfbal mohl ukázat v rámci olympijských 

parků v Brně a v Ostravě, ale netradičně během XXIII. zimních olympijských her 2018, které se budou 

konat v jihokorejském městě Pchjongčchangu, a to 9.-25. února příštího roku. 

Český reprezentační výběr do 19 let pod vedením trenérského dua Čejka – Podzemský odjíždí již tento 

pátek na mezinárodní turnaj Mayor Cup 2017, který se koná od pátku do neděle ve slovenském měsě 

Prievidza, které je baštou slovenského korfbalu prakticky od jeho prvopočátků. Reprezentační 

devatenáctku čekají v základní skupině nelehcí soupeři v podobě druhého týmu posledního ročníku 

České korfbalové extraligy KK Brno, špičkového polského týmu Mega Wroclaw a maďarského mistra 

Szentendre. Druhý den turnaje pak naše lvíčata odehrají další dva zápasy o konečné umístění. 

Reprezentační trenéři využili této výborné možnosti odehrát několik přípravných zápasů nedaleko 

českých hranic a zahájit tak přípravu na vrchol této sezóny, kterým bude juniorské Mistrovství Evropy 

U19 2018, které se bude hostit Nizozemsko. 

Na české kluby čeká 30. září ojedinělá akce, kterou bude Pohár svazu 2017 ve čtyřkovém korfbalu. 

V Brně Bohunicích se sejde devět přihlášených družstev (KK Brno, KCC Sokol Č.Budějovice, KK Brno 

Nový Lískovec, dvě družstva MS Znojmo, KC ZŠ Šenov, SK RG Prostějov, SK Náchod Plhov, SK 

AFK Kutná Hora), která budou nalosována do tří základních skupin, kde se utkají systémem každý 

s každým, po němž budou následovat boje o konečné umístění. Pohár svazu bude první oficiální akcí 

v seniorské kategorii v této verzi korfbalu v České republice. Stejný model si vyzkoušeli již mladí 

korfbalisté, když v květnu odehráli rovněž v Brně velký turnaj ve čtyřech věkových kategoriích a 

jednalo se velmi úspěšnou akci, která nabídla výborný dynamický korfbal se spoustou košů.  

Datum vydání: 6. září 2017  

mailto:zpravodaj@korfbal.cz

