
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Následující víkend proběhne největší přípravná akce v tomto 
kalendářním roce, když se v Kostelci na Hané sejdou na společném 
soustředění dva výběry talentované mládeže. Vedle dlouho dopředu 
plánovaného setkání výběru do 17 let se na stejném místě bude 
konat i první soustředění reprezentačního družstva do 19 let, které 
tímto zahájí přípravu na Mistrovství světa 2022, které se bude 
v dubnu konat v Kutné Hoře. Výběr trenéra reprezentační 
devatenáctky Jiřího Podzemského bude nově zahrnovat pouze hráče 
a hráčky narozené v letech 2003 a 2004, pro které poslední sezóny 
nebyly příliš radostné z důvodu celosvětového pandemického 
šílenství, a tak na konci září pojedou na speciální Světový pohár 
2021, jež se bude konat ve francouzském Saint-Étienne. 

 
Reprezentační výběr talentované mládeže do 17 let pod vedením hlavního trenéra Lukáše Filipa bude na 
tomto soustředění mít 16 hráček a hráčů z ročníku 2005, protože jejich mladší kolegové narození v roce 
2006 se ještě připravují na Mistrovství Evropy hráčů do 15 let, které se bude konat za měsíc a kam ještě 
mohou dle regulí turnaje zasáhnout. Úplnými nováčky v reprezentačním výběru jsou Šimon Arnet, Matěj 
Rutar, Filip Šupík, Marie Dobiášová a Ema Sakalíková. Další talentovaní hráči ročníku, kterými jsou Nikola 
Grygerová, Antonín Jokl, Kristýna Kopišová, Eliška Křížková, Jan Nedbal, Martin Němeček, Martin Netolický, 
Jitka Pavlíčková, Jitka Štěpánová, Ema Vanclová a Štěpán Vedral fakticky zahájí přípravu na Světový pohár 
U17 2022, který je naplánován na červen příštího roku a bude se konat v Nizozemsku. 
 
Další mezinárodní akcí, která je plánována na příští měsíce, je Mistrovství 
světa v plážovém korfbalu 2021, které se bude ve dnech 10.-11. září 2021 
konat v Maroku. Marocké velkoměsto Nador bude poprvé v historii hostit 
mezinárodní korfbalovou akci tak velkéhoo formátu. Český korfbalový svaz 
přihlásil na šampionát jednou družstvo v kategorii Elite a jedno družstvo 
v kategorii juniorské. Současně byla vyhlášena výzva na obsazení pozice 
hlavního trenéra výpravy, na kterou zareagovala, jako jediná, bývalá úspěšná 
reprezentantka Radka Čermáková, která dostane tu příležitost sestavit česká 
družstva na tento světový šampionát. Je jasné, že české plážové výběry se 
budou muset obejít bez aktuálních reprezentantů v osmičkovém korfbalu, 
kteří se připravují na ME 2021 a MS 2022 U19, ale to dává možnost zapojení dalších do této selekce. 
Obrovskou výhodou pro Radku Čermákovou je její aktuální vynikající fyzická kondice, která ji dává 
případnou možnost zapojit se do zápasů i v roli hrající trenérky – samozřejmě pouze v kategrii Elite. 
 
V pondělí 7.června se konalo on-line setkání presidentů korfbalových svazů Visegradského prostoru, 
kterého se účastnili všichni 4 presidenti. Vedle českého předesedy Daniela Valeše byli na této schůzce i 
slovenský Martin Sonoga, polská presidentka Iwona Žak a nově zvolený maďarský president Zoltan Bone. 
První obrysy hlubší vzájemné spulopráce budou založeny na koordinaci termínového kalendáře všech zemí 
V4 a následně by měly následovat další aktivity na poli vzdělávání trenérů, spolupráce při výchově 
mezinárodních rozhodčích či turnajů pro juniorské výběry, kdy první by mohl proběhnout ještě v tomto 
kalendářním roce. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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