
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend patřil reprezentační 
přípravě talentované mládeže. Výběry do 
17 let a do 19 let se společně sešly na 
přípravném soustředění v Kostelci na 
Hané, kde každý z výběrů absolvoval pět 
dvouhodinových tréninkových jednotek. 
Družstvo České republiky U17 zahájilo 
fakticky přípravu na Světový pohár U17 
2022, který se za rok v červnu bude konat 
v Nizozemsku a šestnáct hráček a hráčů 
z celkem šesti klubů začalo boj o 
reprezentační dres na vrchol cyklu této 
věkové kategorie. V plánu přípravy do 
konce roku 2021 pro tuto věkovou 

kategorii jsou ještě dvě přípravná soustředění, přičemž jedno bude formou venkovního kempu a rovněž 
herní příprava formou účasti na dvou mezinárodních turnajích, když na začátku listopadu vyrazí s společně 
s výběrem U19 na velký turnaj do Belgie. 
 
Reprezentační výběr talentované mládeže do 19 let pod vedením hlavního trenéra Jiřího Podzemského se 
před začátkem soustředění musel potýkat s celou řadou omluvenek z důvodu zranění, a tak jeho výběr 
nakonec čítal pouze 13 jmen, když do Kostelce přijelo vedle sedmi juniorek pouze šest juniorů. Výběr 
z ročníků 2003 a 2004 byl složen z hráčů 4 klubů, když nejvyšší zastoupení měl SK RG Prostějov a KK Brno. 
První soustředění před velkým vrcholem sezóny, totiž před domácím Mistrovstvím světa U19 2022, 
absolvovali: Samuel Franzki, Roman Lisický, David Novák, František Valenta, David Vlček, Lukáš Zítko, 
Veronika Čarvašová, Anna Drobníková, Martina Dvořáková, Zuzana Herbstová, Klára Nováková, Tereza 
Schmidtová a Adéla Zikmundová. 
 
První trenérský kurz pořádala jedna z nejmladších korfbalových federací 
sdružených pod Mezinárodní korfbalovou federací IKF, a to Korfbalová 
asociace Tuniska (Tunisian Korfbal Association), která je druhou 
severoafrickou kofbalovou zemí po Maroku, které bude histrocky první 
africkou zemí pořádající světový šampionát v plážovém korfbalu, kam se 
chystají i české výběry v kategorii Elite a U19. V rámci pořádaného 
trenérského školení se uskutečnilo i několik tréninkových zápasů.  
 
Již za 4 dny proběhne v Prostějově Mistrovství České republiky 2021 v beach korfbalu v kategoriích Elite a 
juniorů. První oficiální zápasy tohoto roku proběhnou v areálu Beach Sport, a to za přísných hygienických 
podmínek, které Sportovně-technická komise ČKS všem účastníkům s předstihem zaslala. V hlavní soutěži 
v kategorii Elite se o mistrovský titul střetne celkem 7 družstev, které čeká náročný program, neboť se bude 
hrát systémem každý s každým a na nejlepší dvě družstva tabulky pak čeká velké finále, jež rozhodne o 
držiteli titulu Mistra ČR pro rok 2021. Korfbaloví fanoušci se mohou těšit na návrat korfbalových hvězd 
minulosti, když se na prostějovském písku představí jako hráči třeba držitelé stříbra z ME 2002 Petr 
Pomahač, Veronika Candrová, Ivo Kracík či Klára Zábojová, jež budou součástí týmu Return of Stars. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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