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Reprezentační trenér Ivo Kracík po
posledním přípravném víkendu v domácích
podmínkách odtajnil finální nominaci na
nadcházející Mistrovství Evropy 2018, které
začne pro naši reprezentaci v Nizozemsku
již za deset dní. Šestnáctka nominovaných
odlétá na finální fázi přípravy tento pátek
do Nizozemska, kde během víkendu sehraje
sérii přípravných zápasů a příští středu již
vyrazí na samotný šampionát, a to v tomto
složení: Dominika Drábková, Lenka
Faltýnková, Gabriela a Tereza Hurdálkovi,
Vendula Jemelíková, Eliška a Štěpánka Jonákovi, Martina Klacková, Petr Galíček, Patrik Nguyen, Petr Pešák,
Jan Šedý, Petr Šnajdr, Jan Tichý, Alexandr Vyroubal a Ivan Žák.
Nadcházející víkend se v brněnských Bohunicích bude konat druhý
ročník Poháru svazu v korfbal4, který se letos bude muset obejít
bez reprezentačních hvězd. Možná i právě proto budou šance
jednotlivých družstev vyrovnanější a může dojít k mnohým
překvapením. Obhájce loňského prvenství MS Znojmo s v základní
skupině A utká s Č.Budějovicemi, Šenovem a N.Lískovcem, zatímco
ve skupině B se o postup do semifinále střetnou KK Brno,
Prostějov, Kutná Hora a Náchod. Sobotní program začíná zápasy ve skupinách od 9.30, semifinále jsou na
programu od 13.00 a na finálové střetnutí se diváci mohou těšit přesně v 15.00.
V kolínské hale TJ Agro se minulý víkend konalo již druhé soustředění
talentované mládeže do 17 let v této sezóně. Celkem se pod vedením
hlavního trenéra Jakuba Máši ve středních Čechách sešlo dvacetdevět
korfbalových nadějí z deseti klubů z celé České republiky. Velmi
pozitivní je zapojení čtyř mladých trenérů (Hák, Šmejkal, Holubčíková,
Literová), pro které se jednalo o skvělou příležitost zkusit si trénovat
po boku špičkového trenéra s největšími úspěchy na domácí scéně za
posledních pět let.
Na svátek svatého Václava proběhlo v pražském Foru Karlín slavnostní vyhlášení nejslavnějších sportovních
výsledků českého sportu v posledních sto letech, do jehož hlasování se mohly zapojit všechny sportovní
svazy sdružené v České unii sportu. Slavnostní vyhlášení pak probíhalo v přímém přenosu České televize a
Český korfbalový svaz na této významné události reprezentovali předseda Daniel Valeš a místopředseda
Lukáš Filip. Zajímavostí bylo, že sportovní historici spočítali, že čeští a potažmo českoslovenští sportovci
dokázali získat v uplynulých sto letech více než čtyři tisíce medailí z Mistrovství Světa či Evropy a k tomuto
přispěli samozřejmě i čeští korfbalisté, kteří obohatili tuto sbírku dvěma bronzy z MS v letech 2003 a 2007
a 3 cennými kovy z ME, když ke stříbru z roku 2002 přidali ještě dva bronzové úspěchy v letech 2006 a 2010.
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