
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Následující víkend bude v brněnské 
hale VUT patřit plně špičkovému 
českému korfbalu. Seniorská 
reprezentace postaví dvě družstva, 
aby sehrála přípravný turnaj Czech 
Korfball Open 2018, jehož značku 
by Český korfbalový svaz rád do 
budoucna budoval. Soupeřem 
českých týmů bude reprezentace 
Polska, která po loňském vystoupení mezi osmi nejlepšími týmy světa na Světových hrách udržela 
rankingové pořadí pro účast v elitní osmičce ME 2018. Český reprezentační trenér Ivo Kracík postaví do 
turnaje dvě družstva, kdy první budou tvořit adepti na nominaci na nadcházející ME a druhé pak zejména 
mladí reprezentanti do 21 let. Přípravný víkend bude současně i první reprezentační akcí družstva 
v kategorii do 17 let, kterou vede hlavní trenér Jakub Máša, který na začátku nové sezóny přivítá v Brně více 
než tři desítky mladých korfbalových nadějí z celé České republiky. 
 
Původně přihlášené reprezentační družstvo Anglie, které nakonec na brněnský turnaj nedorazí, oznámilo 
konečnou nominaci na Mistrovství Evropy 2018. Hlavní trenér Rob Williams jmenoval šestnáctku 
vyvolených, kteří budou patřit do užšího okruhu favoritů na jednu z medailí. Kapitánem anglického výběru 
je třiatřicetiletý Dave Brooks z týmu Trojans, který jako nejúspěšnější anglický klub poslední dekády má ve 
výběru nejvyšší (čtyřčlenné) zastoupení. Anglická reprezentace je složena ze zástupců celkem osmi klubů, 
kde překvapivě chybí Otto Fabius z Blauw Wit Amsterodam, ale v nominaci je i nová devátenáctiletá 
vycházející hvězda ostrovního korfbalu Shane Buckland, který letos na jaře dovedl anglickou reprezentaci 
do 19 let k bronzovým medailím na ME U19. 

 
Ve stejném termínu jako Czech Korfball Open 2018 se koná 
v nedaleké Prievidze i dvacátý ročník mezinárodního 
turnaje Mayor Cup. Mezi deseti přihlášenými družstvy je i 
čtveřice klubů z České republiky – Znojmo, Prostějov, 
Náchod a Kolín, čtveřice z klubů z Maďarska a dvě domácí 
družstva v čele s reprezentačním výběrem Slovenska, který 
se pod vedením špičkového trenéra Sergeje Nizovskeho 
připravuje na říjnové ME, kde se bude snažit vybojovat 
postup na MS 2019, kam si postup zaručí deset nejlepších 
družstev. 
 

Velmi zajímavou a pozitivní zprávou je zcela jistě informace o zapojení české juniorské reprezentační naděje 
Anny Literové do přípravy v nizozemském špičkovém klubu Koog Zaandijk, kam si ji vytáhl reprezentační 
asistent a hlavní trenér jednoho z nejúspěšnějších nizozemských družstev Wim Bakker. Kolínská hráčka 
stráví v Nizozemsku celé září, kdy je na programu první polovina venkovní hrací sezóny a bude nastupovat 
v prvním dorosteneckém družstvu a rovněž ve druhém družstvu dospělých.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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