
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká korfbalová reprezentace ve věkové kategorii do 21 let 
absolvovala během uplynulého víkendu další ze série přípravných 
soustředění a trenérská dvojice Ivo Kracík – David Konečný 
oznámila finální nominaci na vrchol letošní sezóny. Čtrnáct 
nominovaných hráčů a hráček se již za necelý týden představí na 
domácím Mistrovství Evropy U21 2019, které se bude konat ve 
dnech 15.-19.10. 2019 v prostějovské hale Reálného 
Gymnázia. Nominováni byli: Dominika Drábková, Gabriela 
Hurdálková, Vendula Jemelíková, Anna Literová, Sára Sahatciu, 
Lucie Součková, Pavlína Štěpánová, Rostislav Kortus, Mikuláš 
Martinec, Daniel Šmíd, Filip Šmíd, Petr Šnajdr, Daniel Štefák a Jan 
Toufar. Největší zastoupení, a to čtyrčlenné, má ve finálním 
výběru severočeský SK Náchod Plhov, po třech zástupcích pak 

mají v reprezentačním družstvu KK Brno a KCC Sokol České Budějovice. 
 
Reprezentace do 21 let pak bude ladit formu ještě během následujícího víkendu, kdy opět využije domácí 
halu k další přípravě a měla by následně čerpat z výhody skutečného domácího prostředí. Svěřenci trenéra 
Iva Kracíka tak stráví v prostějovské hale další čtyři dny a přímo před šampionátem si ještě vyzkouší herní 
formu proti extraligovému Znojmu, které již podruhé během přípravy poslouží mladým reprezentantům 
jako modelový soupeř. Prostějovská hala doznala, hlavně díky další vrcholné korfbalové akci, mnoha změn, 
když se povedlo kompletně zrenovovat šatny, vyměnit ozvučení v hale a rovněž nevyhovující světelnou 
tabuli či vyrobit úplně nové korfbalové koše. 
 
Český korfbalový svaz byl v centru zájmu i během ukončení studia 
dvou desítek zástupců absolventů  sportovní diplomacie na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. Český korfbalový svaz na dvousemestrální 
studium nominoval svého Generálního sekretáře Tomáše Vodu, který 
jej úspěšně završil své snažení na slavnostním pátečním předávání 
diplomů a pro všechny úspěšné absolventy, včetně bývalých slavných 
sportovců a olympioniků v podobě Ilony Burgrové, Kláry Křížové či 
Jiřího Ježka, pak bylo připraveno překvapení ve formě střelby na 
korfbalový koš. 
 
V neděli 6.října byla zahájena halová korfbalová sezóna 2019-2020, když se na třech místech odehrálo první 
kolo druhé nejvyšší soutěže. První střelkyní nového ročníku se stala čtyřiatřicetiletá táborská opora Pavla 
Horáková, která v prvním zápase zajistila táborskému družstvu vedení, které však táborští neudrželi a na 
první bod v nové sezóně si budou muset ještě počkat. Na čele prvoligové tabulky jsou po prvních dvou 
zápasech se stoprocentním bodovým ziskem tři družstva, když na prvním místě je díky nejlepšímu skóre 
béčko SK RG Prostějov před VKC Kolín a druhým týmem KK Brno. Čelo střelecké tabulky pak se čtrnácti koši 
zaujmul juniorský reprezentační kanonýr Jan Toufar s jednokošovým náskokem před kolínským bývalým 
reprezentantem Matějem Kubíčkem a kutnohorskou Anežkou Mensovou, která zaznamenala košů jedenáct 
stejně jako prostějovský Vojtěch Ošťádal. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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