
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celý minulý týden se v rámci Korfbalové akademie 
připravoval i reprezentační výběr talentované 
mládeže U17, a to pod vedením reprezentačního 
trenéra Lukáše Filipa. Talentovaná mládež měla 
přípravný kemp zaměřený na kondiční přípravu 
včetně návodu na pravidelnou denní domácí 
fyzickou přípravu, dále na trénink základní techniky 
a samozřejmě na nácvik herních situací. Vrcholem 
bylo středeční utkání proti týmu sestavenému 
z bývalých úspěšných reprezentantů doplněných o 
hvězdy reprezentace současné, které vyhrál tým 
s většími zkušenostmi. V pátek pak reprezentační 

lvíčata sehrála další zápas, kdy seniorský tým doplnili nejlepší hráči z Korfbalové akademie a jednalo se o 
mimořádný zážitek pro všechny zúčastněné, když vyrovnané utkání rozhodla až dvanáctá série penalt, kdy 
Josef Valenta neproměnil svůj pokus a reprezentační výběr U17 mohl slavit první malé vítězství. 
 
Senzační změnu na trenérské lavičce hlásí před blížícím se Mistrovstvím Evropy „B“ 2022 slovenský 
reprezentační výběr. Místo ruského internacionála Sergeje Nizovského, který vedl slovenskou korfbalovou 
reprezentaci v minulých letech, angažovala Slovenská Asociácia Korfbalu bývalého českého 
reprezentačního trenéra Radka Honzíčka, který dokázal jako jediný z českých reprezentačních trenérů na 
lavičce české reprezentace vybojovat medaile na všech třech nejvýznamnějších světových akcích, když má 
na svém kontě bronzové medaile z Mistrovství Evropy, Mistrovství světa i Světových her.  
 
Přestupovou bombou tohoto léta na korfbalovém 
hřišti je změn a dresu v podání jednoho z nejlepších 
hráčů světa Micka Snela, který se po mnoha letech a 
mnoha významných úspěších stěhuje z týmu TOP 
Sassenheim do historicky druhého nejúspěšnějšího 
klubu v Nizozemsku – do Fortuny Delft. Fortuna Delft, 
která letos nedokázala obhájit poslední ligový titul a 
prohrála finále s odvěkým rivalem PKC Papendrecht, 
posílila velmi významně, když vedle stabilního člena 
základní sestavy nizozemské reprezentace Micka 
Snela získala i jednu z nejlepších žen Celeste Split, a 
to rovněž z družstva TOP Sassenheim. Je jasné, že 
družstvo Fortuny Delft se tak rázem stává hlavním adeptem na vítězství v nizozemské soutěži Korfballeague. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF rozhodla v tomto týdnu, že pořadatelství Světového poháru 2021 pro 
juniorské hráče, které původně mělo hostit francouzské město Saint-Étienne, bude hostit Česká republika. 
Účast na tomto fakticky prvním mezinárodním turnaji od ledna roku 2020 předběžně potvrdila 
reprezentační družstva Nizozemska, jež vede legendární Leon Simons, dále pak Německo, Slovensko, 
Maďarsko a Portugalsko. Česká juniorská reprezentace pod vedením Jiřího Podzemského se tak může těšit 
na velmi atraktivní soupeře na palubovce ve Zruči nad Sázavou. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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