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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

Vážení korfbaloví přátelé, 

přinášíme Vám novinku, ve které bychom rádi shrnuli aktuální dění na domácí a zahraniční korfbalové 

scéně a nastínili aktuální problematiku následujících dnů. Uvědomujeme si, že v záplavě narůstající e-

mailové korespondence lze mnohdy přehlédnout některé zajímavé informace či povinnosti vyplývající 

z členství v ČKS. I proto zavádíme Korfbalový zpravodaj, který si dává za cíl zejména informovat a 

komplexně rekapitulovat aktuální dění.  

Začínáme tedy právě teď: 

 

Do nového roku vstupujeme se smlouvou o 

pořadatelství Mistrovství Evropy hráčů do 21 

let, kterou jsme na konci minulého roku 

podepsali s IKF. Pořadatelství velkého turnaje 

přichází do ČR opět po sedmi letech (poslední 

akcí podobného formátu na území ČR bylo 

Mistrovství světa 2007 v Brně). Pořadatelství 

této velké mezinárodní akce bude velice 

náročné po stránce finanční, organizační i 

personální, ale může přinést korfbalu opět větší 

mediální povědomí, mezinárodní prestiž a opětovný rozvoj korfbalu, zejména pak přímo v Olomouci. 

Rozhodně je nutné zmínit, že pevně věříme, že česká korfbalová veřejnost nebude k tomuto 

korfbalovému svátku lhostejná a zúčastní se ať již aktivně, formou pomoci organizačnímu výboru či 

alespoň formou divácké podpory pro náš ambiciózní národní tým. 

První lednový víkend se rovněž konalo první letošní soustředění právě této věkové kategorie (tým ČR 

U21 je na obrázku), kdy v Kostelci nad Černými lesy, pod vedením dua reprezentačních trenérů 

Kracíka a Honzíčka, vyběhli na palubovku naši reprezentanti a zahájili tak letošní přípravu za 

vysněnou medailí. Soustředění se nakonec zúčastnilo 17 hráčů, kteří budou bojovat o 14 volných míst 

na zmiňované Mistrovství Evropy. 

Svou přípravu rovněž finišují reprezentanti ČR do 16 let, kteří se ve dnech 14.-16.března zúčastní 

tradičního Světového poháru v nizozemském Schijndelu. Náš výběr trenéra Baase tam odjíždí v pozici 

obhájce loňského skvělého čtvrtého místa a Vy můžete být při tom a podpořit naše nejmladší 

reprezentanty (stačí kontaktovat vedoucí reprezentačního týmu na mailu: 

stanislava.sovova@korfbal.cz) 

Na mezinárodní scéně je na pořadu tento týden IKF Europa Cup 2014, který se koná v nizozemském 

Papendrechtu (viz. www.ikf.org) a kde Českou republiku reprezentuje úřadující mistr ČR – VKC 

Kolín.   
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