
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Po posledním přípravném soustředění 
reprezentačního výběru České republiky do 19 
let určila trenérská dvojice Jiří Podzemský – 
Milan Čejka finální nominaci na historicky první 
Mistrovství Evropy U19, které se bude konat 
v Nizozemském Leeuwardenu. Šestnáct 
nejlepších sportovců v této věkové kategorii 
bylo vybráno z celkem devíti klubů z celé České 
republiky. Nejpočetnější zastoupení mají ve 
výběru PKC Náchod a KC ZŠ Šenov, kteří 
dodávají do výběru shodně po třech zástupcích. 
Finální nominace má tuto podobu: Tomáš 
Čihák, Michael Hák, Martin Jiřička, Rostislav 
Kortus, Filip Kovář, Jakub Novotný, Filip Šmíd, Jan Toufar, Markéta Cupáková, Kristýna Holubčíková, Nela 
Kubů, Anna Literová, Nikola Lorencová, Sára Sahatciu, Tereza Škrobová a Pavlína Štěpánová.  
 
Program tohoto Mistrovství Evropy U19 2018 začíná v pátek 30.března, kdy se naše reprezentace 
v základní skupině B střetne postupně s týmy Polska, Nového Zélandu a Belgie. V sobotu 31.března jsou pak 
pro nejleších osm týmů na programu čtvrtfinálové a semifinálové duely a v neděli 1.dubna pak turnaj 
zakončí zápasy o konečné umístění všech třinácti zúčastněných družstev v čele s největším favoritem, 
kterým je domácí Nizozemsko pod vedením hlavního trenéra Barryho Schepa. 
  

Základní část své halové sezóny má za sebou druhá 
nejkvalitnější ligová soutěž soutěž na světě – belgická 
Topkorfbal League. Osm nejlepších družstev odehrálo 
14 utkání během necelých čtyř měsíců (systémem 
každý s každým doma a venku). Následující dva 
víkendy pak budou patřit závěrečnému play-off, když 
v sobotu 17.3. se v semifinále hraném na jeden vítězný 
zápas střetnou vítěz základní části Borgerhout GW (na 
obrázku) s Boeckenberg KC a ve druhé dvojici pak 

obhájce titulu AKC Luma s družstvem Kwik. Hned další sobotu 24.3. ve 20:00 je pak na programu finálový 
zápas belgické ligy v Herentals.   
 
Na adresu Českého korfbalového svazu dorazilo v posledních dnech několik pozvánek na letní korfbalové 
turnaje ze zahraničí. Nizozemská královská korfbalová federace KNKV bude pořádat ve spolupráci 
s Maďarskou korfbalovou federací Světový pohár 2018 ve věkové kategorii U15. Tento turnaj se bude hrát 
dle pravidel korfbal4 a bude se konat v nizozemském Drachtenu na přelomu června a července, a to ve 
dnech 28.června až 1.července. Další pozvánka přišla z francouzského klubu Andrézieux Bouthéon, který 
slaví třicáté výročí své existence a pořádá 16.června velký mezinárodní turnaj, na který se snaží pozvat 
korfbalová družstva z celého světa.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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