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Během uplynulého víkendu byly na programu 

tréninková přípravná soustředění juniorských 

reprezentačních výběrů. Ve sportovním centru 

v Nymburce se sešla reprezentační devatenáctka 

doplněná o několik starších reprezentantů 

v kategorii do 21 let. Pod vedením trenérů 

Podzemského a Čejky tak fakticky zahájili přípravu 

na dva vrcholy letošní sezóny, které budou na 

programu v roce 2018 – na velikonoční Mistrovství 

Evropy U19 a na červencové Mistrovství Světa U21. 

To reprezentační sedmnáctka pod vedením hlavního 

trenéra Jakuba Máši má vrchol sezóny pouze jeden, a to 

Mistrovství Evropy U17, které se bude konat ve druhé 

polovině června v Nizozemsku. Reprezentační výběr se 

na toto první soustředění sešel v širším složení, když se 

jej zúčastnilo celkem 31 mladých nadějí z celkem devíti 

korfbalových klubů z celé České republiky. Ve stejném 

složení, doplněném ještě o aktuálně zraněné hráče, bude 

tento výběr pokračovat v přípravě v listopadu, kdy je 

opět v Kostelci na Hané na programu další přípravná 

akce, na které se bude rozhodovat o nominaci na prosincový výjezd do Nizozemska. Oba tyto juniorské 

reprezentační totiž výběry obdržely v minulém týdnu pozvání na povánoční mezinárodní korfbalový 

turnaj, který se koná v nizozemském Rotterdamu těsně před koncem roku a na kterém diváci mohou 

sledovat nejlepší nizozemské korfbalisty ve všech kategoriích a rovněž vybrané zahraniční týmy 

prakticky z celého světa. Vedle juniorských výběrů, které budou účastnit velkých turnajů pro deset 

družstev v kategoriích do sedmnácti a do jednadvaceti let a oba výběry bude čekat minimálně pět zápasů, 

dostal pozvání i český seniorský tým, který by se měl střetnout se silnými soupeři v podobě 

reprezentačních výběrů Portugalska, Číny, Surinamu a juniorského výběru Belgie. 

Na konci minulého týdne se konal první korfbalový turnaj mezi základními školami ve Zlínském kraji. 

Na Základní škole Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm se střetla čtyři družstva z místních škol a je 

velmi pravděpodobné, že se nebude jednat o poslední akci podobného rozsahu, protože dramatický 

průběh, vynikají sportovní výkony a skvělá atmosféra nadchnuly všechny zúčastněné. Další dmluvenou 

akcí je předvánoční turnaj a na jaře pak další turnaje škol z Rožnova a okolí. 

To víkend následující je výjimečný tím, že startují seniorské ligové soutěže této sezóny. V sobotu 

14.října se odehrají první tři turnaje v 1.České korfbalové lize, a to v Táboře, v Kolíně  a v Prostějově. 

Celkem bude během prvního hracího dne druhé nejvyšší české soutěže odehráno osm utkání  a diváci 

se mohou těšit třeba na souboj vloni čtvrtého týmu KK Brno s pátým družstvem KC SPSŠ Tábor či 

dvojzápas loňského stříbrného SK RG Prostějov se šestým týmem KC ZŠ Šenov. 
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