
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Během uplynulého víkendu proběhlo v Kolíně 
soustředění výběru talentované mládeže ve 
věkové kategorii do 19 let, kde pod vedením 
hlavního trenéra Jiřího Podzemského 
pokračovalo družstvo v přípravě na vrchol celé 
sezóny, kterým bude Mistrovství světa U19 
2022, které se bude konat v Kutné Hoře. Ještě 
na konci tohoto roku tento výběr představí 
v nizozemském Rotterdamu, kde se koná 
tradiční mezinárodní turnaj Korfbal Challenge 
2021, kam české družstvo obdrželo pozvánku a 
realizační tým se rozhodl tuto skvělou 
zápasovou příležitost využít. Během vánočních 

svátků tak čtrnáct nominovaných odletí do Nizozemska, kde během dvou dnů odehraje 5-6 zápasů 
s kvalitními soupeři, což je ideální příprava vzhledem k velmi podobnému formátu turnaje MS U19 2022. 
Zveřejněná nominace čítá následující jména: Bašta, Franzki, Novák, Toufar, Valenta, Vlček, Zítka, Bartošová, 
Čarvašová, Dvořáková, Herbstová, Němcová, Nováková a Zikmundová.  
 
V neděli byly zahájeny soutěže dospělých, když sedmi zápasy odstartovala 1. Česká korfbalová liga. Celkově 
se jednalo o sedmičkami naplněné kolo - sedm týmů se představilo celkem v sedmi zápasech a do hry 
zasáhlo 77 hráčů a celkem padlo 203 košů. Průběžné vedení v soutěži pak drží družstva VKC Kolín a SK Plhov 
Náchod, která za sebou mají extraligovou minulost a věřme, že se do této soutěže, kam výkonnostně 
rozhodně patří, zase vrátí.  Na čele střelecké tabulky je pak s deseti koši prostějovský Vojtěch Ošťádal před 
náchodskou Klárkou Novákovou s devíti koši a dvojicí Hájek (KK Sokol Koblov), Martinec (SK Plhov Náchod), 
která má kontě osm košů.  
 
Nadcházející víkend pak bude prvními dvěma koly zahájena rovněž 
nejvyšší česká korfbalová soutěž – Česká korfbalová extraliga. Hned 
první víkend bude velmi bohatý, když na programu mají nejlepší 
čeští korfbalisté 4 zápasy. V sobotu se nejdříve střetnou KCC Sokol 
České Budějovice s MS YMCA Znojmo a ve večerním televizním 
utkání pak v moravském derby KK Brno a SK RG Prostějov. V neděli 
pak opět před televizními kamerami bude k vidění zápas SK RG 
Prostějov – KCC Sokol České Budějovice a ve druhém zápasu se pak představí KK Brno a MS YMCA Znojmo. 
 
V rámci přípravy na nadcházející ročník nejkvalitnější ligové soutěže světa – nizozemské Korfballeague bylo 
během víkendu sehráno pět zápasů, ve kterých se představilo deset z dvanácti družstev, která budou 
bojovat o nizozemský titul v sezóně 2021-2022. Dva z těchto zápasů byly ke sledování živě na eyecons.com 
a diváci tak mohli vidět reprízu posledního finálového zápasu, když PKC Papendrecht opět porazilo posílené 
družstvo Fortuny Delft poměrem 22:15 a ve druhém televizním utkání pak překvapivě DVO Bennekom 
zdolal TOP Sassenheim po výsledku 25:16. Tímto výrazným vítězstvím nad nejlepším nizozemským 
družstvem poslední dekády se tak DVO bude řadit do širšího okruhu favoritů na přední umístění.    
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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