
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uplynulý víkend patřil, jak již je v červenci pravidlem, 
přípravě českého reprezentačního družstva pod 
vedením trenéra Ivo Kracíka. Národní tým si do 
Kostelce na Hané pozval Maďarsko a během dvou 
společných dní spolu obě družstva odehrála hned tři 
přípravná utkání, která byla prospěšná jako kvalitní 
herní příprava před nadcházejícím světovým 
šampionátem pro oba reprezentační výběry. Všechna 
tři přípravná utkání český tým zvládl a připsal si tři 
vítězství, když jednotlivá sobotní utkání vyhrál 26:16, 
20:16 a v neděli pak zakončil víkend výhrou 25:19. 
Reprezentační trenér si pochvaloval výborně 
zvládnuté konce jednotlivých zápasů i jednotlivých 
čtvrtin, ve kterých Češi ukázali svou taktickou vyspělost, ale zároveň svým svěřencům vytýkal zbytečné 
chyby v obraně, kterými Maďarům doslova darovali mnoho košů a na kterých bude ještě třeba před MS 
2019 zapracovat. 
 
Reprezentace České republiky vstupuje do své poslední fáze, když následující víkend stráví reprezentanti 
v Budapešti, kde je čeká opět přípravné soustředění s trojicí zápasů proti Maďarsku. Na konci příštího 
víkendu pak realizační tým reprezentace odhalí finální nominaci 14 hráčů, kteří pojedou hájit barvy České 
republiky na MS 2019, které bude zahájeno v jihoafrickém Durbanu 1.srpna – první zápas MS začíná v 10.00 
a střetnou se v něm Taiwan a Irsko, zatímco prvním soupeřem Čechů budou od 12.45 místního času 
Katalánci. Ve hře bude, kromě světových medailí, i boj o postup na Světové hry 2021, což je hlavním 
vytyčeným cílem českého družstva, které naposledy hrálo na WG v roce 2013 v kolumbijském Cali. 

 
Ve slovenské Nitře se konal osmý ročník tradičního mezinárodního 
turnaje, do kterého se zapojilo i několik českých družstev, jež se 
účastnila jak venkovního turnaje hraného na umělé trávě, tak i 
plážového turnaje. Vítězem klasického osmičkového korfbalového 
turnaje se stala reprezentace Slovenska, která se pod vedením 
ruského trenéra Sergeje Nizovského připravuje na světový 
šampionát v Durbanu, a to před VKC Kolín a SK Respo Kutná Hora. 
Druhý den pak kutnohorští korfbalisté potvrdili skvělou formu a 
plážový turnaj určený pro 16 družstev dokázali ovládnout a 
připsali si cenné prvenství. 

 
V přípravách na Mistrovství Světa 2019 pak pokračují i další mnohé týmy po celém světě. Velkým favoritem 
na medailové umístění je aktuálně druhý tým světového žebříčku Taiwan, který se dlohodobě těší, podobně 
jako Čína, významné podpoře Nizozemců, jež si vlastně vychovávají své soupeře. Do Asie odjela za 
přípravnými zápasy nizozemská reprezentace do 21 let a právě tento silný výběr dokázali taiwanští 
reprezentanti porazit 22:19, což je vítězství velmi cenné a pasuje Asiaty do role velkých aspirantů na příčky 
nejvyšší. To čínská reprezentace aktuálně využívá služeb korfbalového mága Bena Cruma, který vede jejich 
tréninky a připravuje jednoho z favoritů turnaje na boje ve skupině D a k cestě k vysněným medailím.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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