
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká juniorská korfbalová reprezentace ve 
věkové kategorii do 19 let zahájila o víkendu 
svou přípravu v této sezóně, která vyvrcholí 
účastní finálního výběru na Mistrovství Evropy 
U19 2020, které se bude konat v nizozemském 
Leeuwardenu ve dnech 10. – 12. dubna 2020. 
Reprezentační devatenáctka pod vedením 
hlavního trenéra Jiřího Podzemského musela 
před prvním soustředěním řešit mnohé 
omluvenky hráčů z více či méně závažných 
problémů a nakonec se sešlo pouhých 13 
hráčů, když se soustředění zúčastnily pouze 4 
dívky. Kategorie do devatenácti let řeší 

každoročně problémy v hráčském obsazení, což se samozřejmě následně projevuje v kvalitě přípravy i ve 
výsledkové stagnaci, kde v minulosti patřily české výběry na medailové pozice.   
 
Reprezentace do 21 let pak o tomto víkendu již vstupuje do poslední fáze přípravy a reprezentační trenéři 
Ivo Kracík a David Konečný v neděli oznámí finální nominaci na Mistrovství Evropy U21 2019, které bude 
v Prostějově zahájeno již za 13 dní. Čeští reprezentanti vstoupí do turnaje v úterý 15.října zápasem proti 
Katalánsku od 16:30, který bude následovat okamžitě po slavnostním zahájení turnaje v prostějovské hale 
Reálného Gymnázia. Ve stejný čas se pak čeští junioři představí i ve středu, kdy je čeká jeden z favoritů 
turnaje Nizozemsko a ve čtvrtek, kdy se v posledním zápase základních skupin střetnou s Anglií. V domácím 
prostředí a před zaplněnými tribunami, což je úkolem pro nejen prostějovské příznivce korfbalu, by Češi 
rádi navázali na medailové úspěchy z let minulých, kdy na ME U21 dokázali jejich předchůdci vybojovat 
třikrát bronzové medaile, a to v letech 1996, 2000 a 2002. 
 
Obhájci posledního juniorského evropského zlata – tým Belgie již 
zveřejnil konečnou nominaci sedmi dívek a sedmi chlapců, kteří 
přijedou na Prostějova s cílem zopakovat senzační zlaté medaile 
z Olomouce 2014, kde překvapivě v prodloužení porazili suverénní 
Nizozemsko. Největší hvězdou výběru hlavního trenéra Kevina De 
Waele a národního šéftrenéra Detlefa Elewauta je Jarre De Ley, který 
má na svém kontě i stříbrnou medaili z letošního Mistrovství Světa, 
kde zaznamenal deset košů.  
 
Celý juniorský šampionát bude ve znamení oslav třiceti let s korfbalem v českých zemích, které se prolínají 
celým rokem 2019. Během finálového dne je naplánováno setkání současných aktivních korfbalistů a 
funkcionářů s korfbalovými pamětníky z minulých desetiletí. Pozvání Českého korfbalového svazu na toto 
vzpomínkové setkání neodmítli například Wies a Henk Welmersovi, Karel Verschoor či Ronald van der Bunt 
a mnozí další, se kterými se bude možné setkat v Prostějově a společně zavzpomínat na začátky korfbalu 
v Čechách. Juniorský evropský šampionát přinese i mnoho průlomových okamžiků – například poprvé se 
bude juniorský šamponát natáčet hned třemi kamerami, zápasy budou komentovány profesionálním 
komentátorem, součástí budou i rozhovory v přímém přenosu či vstupy do celostátních médií. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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