Reprezentace zahájila přípravu s novými hráči
V roce 2016 česká reprezentace zakončila zhruba dvouletý cyklus společné přípravy ve víceméně
stabilních sestavách na Mistrovství Evropy v Jičíně a následně v Ženevě na Nations Cupu. Především
ženský tým potvrdil stoupající kvalitu svých hráček a na obou akcích se probojoval až do semifinále a
nakonec obsadil čtvrtá místa. Mužská reprezentace po skvělých výkonech v roce 2015 předváděla v roce
2016 nestabilní výkony a šesté místo z mistrovství Evropy a především první prohra s Velkou Británií
v posledních 3 letech jsou mírným zklamáním.
Začátkem roku 2017 však začíná nový cyklus s potenciálním vrcholem na Mistrovství Evropy 2018 a
Mistrovství světa 2019. Na této dlouhé cestě však stojí i další velké akce jako Mistrovství světa v beach
tchoukballe 2017, kterého se česká reprezentace zúčastní s týmem mužů.. Nový cyklus s sebou přináší i
nové tváře a rozšíření kádru reprezentace. Více hráčů tak dostane prostor porvat se v přípravě o místa na
velké turnaje v následujících sezónách.
Do reprezentace mužů byli nominováni tito noví hráči:
-

z juniorské kategorie M18 byli nominováni Vlasta Hlubůček, Václav Šimůnek, Tomáš Čapek,
Tomáš Tobolka a Ondřej Havlík,
z dospělých hráčů dostává šanci Michal Adamec, který po návratu z ciziny předváděl na českých
turnajích kvalitní výkony.

Naopak reprezentační pauzu si dává Michal Matějovský – dlouholetá chytačská opora týmu. S Michalem
na hřišti jsme dosáhli památečních výher nad Velkou Británií při mistrovství Evropy 2014 či nad
Švýcarskem v Erfurtu 2015. Věříme, že se na hřišti ještě potkáme.
Reprezentační kariéru ukončil Václav Kriesman – jeden z nejvšestrannějších hráčů, který prošel
reprezentací. Během své kariéry si prošel snad všemi možnými posty na hřišti. Byl důležitou součástí
týmu při úspěších v Erfurtu nad Švýcarskem i Německem.
V reprezentaci žen se objevují dvě nové mladé hráčky z Lomnice – Lucie Kobrlová a Anežka Matějková.
Obě přecházejí z juniorské kategorie, kde dosáhly na 4. místo při mistrovství Evropy. Holky mají potenciál
při jejich tréninkové píli, aby se staly stálou součástí reprezentačního týmu žen.
V reprezentačním výběru žen pak v roce 2017 nadále neuvidíme Kláru Fejtovou a Adélu Bachtíkovou.
Obě tchoukballistky podpořily svými dobrými výkony reprezentaci žen v celé řadě zápasů včetně
Mistrovství Evropy v Jičíně 2016.

