
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Český národní tým pokračoval ve finální části své 
přípravy na Mistrovství Světa 2019, které bude 
v jihoafrickém Durbanu zahájeno již za osm dní. 
Poslední herní přípravu absolvovali naši reprezentanti 
v Budapešti, kde se znovu třikrát střetli s maďarským 
výběrem. Sobotní program přinesl dvě utkání – první 
český výběr zvládl poměrem 21:14 a druhý přinesl 
nejvyrovnanější výsledek, když po základní hrací době 
skončil remízou 20:20 a o jediném vítězství Maďarska 
ve všech odehraných zápasech rozhodl Zlatý koš. 
V neděli pak v jakési generálce před MS nastoupil 
český tým do zápasu excelentně a předvedl úchvatný 

první poločas, který vyhrál 17:4 a celý zápas pak 25:16. Touto výhrou tak zakončil poslední přípravný zápas 
před světovým šampionátem, kam čeští reprezentanti odlétají v pražského letiště Václava Havla již v neděli 
28.července ve večerních hodinách.  
 
Reprezentační trenér Ivo Kracík a jeho asistent David Konečný na závěr přípravného víkendu zveřejnili 
finální nominaci čtrnácti vyvolených hráčů a hráček, kteří pojedou reprezentovat Českou republiku při 
historicky šesté účasti českého národního týmu na Mistrovství světa. S přestupem v Dubaji vyrazí na 
devatenáctihodinou cestu dlouhou 6.902 mil následující sportovci: Dominika Drábková, Lenka Faltýnková, 
Renata Havlová, Vendula Jemelíková, Eliška Jonáková, Denisa Kolářová, Anna Literová, Petr Galíček, Patrik 
Nguyen, Petr Pešák, Jan Šedý, Petr Šnajdr, Daniel Štefák a Alexandr Vyroubal. Na základě nominace IKF se 
na MS 2019 představí, mezi dvanáctkou nejlepších arbitrů světového korfbalu, i dva čeští mezinárodní 
rozhodčí Lukáš Pazourek a Lukáš Filip.  
 
Zajímavé přípravné zápasy se odehrály i u našich západních sousedů, kam v rámci své finální přípravy 
zavítala reprezentace Surinamu, která může patřit mezi černé koně celého MS 2019. Surinam totiž dokázal 
Německo, které vloni šokovalo druhým místem na ME 2018, dvakrát porazit, když si připsal cenná vítězství 
poměrem 23:21 a 26:24. Při první účasti na světovém šampionátu je Surinam, vedený bývalým špičkovým 
nizozemským hráčem Riko Kruitem, nalosován do skupiny D, kde se utká s Čínou, Maďarskem a Macau a 
mnozí korfbaloví odborníci jej pasují na možné vítězství v této, asi nejvyrovnanější, skupině. Následný 
osmifinálový pavouk by je svedl do souboje pravděpodobně se Slovenskem a ve čtvrtfinále by mohli narazit 
na vítěze skupiny E, kterým by se mohlo stát právě Německo a utkat se s ním v souboji o postup mezi 
nejlepší čtveřici týmů MS, ale vše je to samozřejmě opřeno o mnoho splněných podmínek a bude zajímavé 
sledovat, co přinesou výsledky přímo na hřištích v Durbanu. 
 
Netradiční formu přípravy v závěrečné fázi zvolil už tradičně 
nizozemský trenér Wim Scholtmeijer, který svým svěřencům 
naordinoval souboje v jiných, než korfbalových, disciplínách. Dle jeho 
slov měli jeho hráči za poslední dny v národním tréninkovém centru v 
Papendalu již korfbalu celkem dost a tak jim, za přítomnosti novinářů, 
připravil klání v pozemním hokeji, lukostřelbě, basketbalu na vozíčku, 
tenise a dalších dispiplínách a je možné je shlédnout na webu: 
https://www.korfbal.nl/nieuws/teamnl-korfbal-battle-oppapendal 
 
  
 

 

24.července 2019 
30/2019 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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