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Vážení korfbaloví přátelé, v minulém týdnu se zaznamenal 

korfbal cenné úspěchy v mediální sféře a v propagaci 

korfbalu na olomouckém magistrátě a na hejtmanství 

Olomouckého kraje. Tak tedy postupně: jedna z hrajících 

legend českého korfbalu, která se může pyšnit osmi 

mistrovskými tituly a mnoha medailemi z významných 

světových a evropských šampionátů a současný hlavní 

trenér juniorské reprezentace České republiky – Ivo Kracík, 

byl k vidění v rámci dětského televizního pořadu Planeta 

Yó, kde hovořil o korfbalu a o nadcházejícím Mistrovství 

Evropy hráčů do 21 let, na které se reprezentace České 

republiky intenzivně připravuje právě pod jeho vedením 

(více informací včetně odkazu na tento pořad můžete nalézt 

na našem webu na adrese: 

http://www.korfbal.cz/article/2014-06-02-korfbal-uz-zna-i-

mimozemstan-tyyo-a-s-nim-vsichni-planetaci). Věřme, že 

Ivo dokáže své svěřence připravit tak, aby dokázali vrátit 

český korfbal opět do boje o medaile, tak jako tomu bylo 

v nedávných letech. A věřme, že korfbalový svátek, kterým ono zmiňované Mistrovství Evropy 

rozhodně je, přinese oživení, a to mezi širší, než jen korfbalovou, veřejností.  

Zástupcům Českého korfbalového svazu se podařilo po dlouhém úsilí získat finanční podporu 

z magistrátu města Olomouce a rovněž pořadatelé získali záštitu 1.náměstka hejtmana Olomouckého 

kraje – pana Aloise Mačáka, který byl mimo jiné i na úžasném finálovém dni České dorostenecké 

extraligy v Prostějově a korfbal mu učaroval. 

Minulý víkend se v Brně uskutečnil dětský 

turnaj, kde se setkaly týmy v kategorii 

mladších žáků a minižáků, které odehrály 

krásný turnaj v písku spojený i dalšími 

aktivitami a rozhodně můžeme napsat, že 

uvedený turnaj se vyvedl a věřme, že z něj 

budeme mít radost i v dalších letech (více 

informací a výsledky turnaje naleznete na: 

http://www.korfbal.cz/article/2014-06-04-

brnensky-turnaj-v-pisku-ovladl-prostejov). 

Zároveň se již můžete těšit na další dětský 

turnaj, který se bude konat již o tomto víkendu v Náchodě, kde se sejdou všechny mládežnické týmy u 

příležitosti tradičního dětského Maxikorfbalu a dle předpovědi počasí, bude kromě skvělých 

korfbalových výkonů, k vidění i sluníčko a na všechny jistě čeká nezapomenutelný zážitek.  
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