
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rok 2018 pomalu končí. Korfbalový zpravodaj pravidlelně každý týden rekapituloval dění na české a 
mezinárodní korfbalové scéně a ani v roce 2019 tomu nebude jinak. Pojďme se tedy krátce podívat na to 
nejpodstatnější, co nás v následujícím roce čeká. 
 

Po celý rok 2019 bude dění v českém korfbale doprovázet projekt „30 let 
s korfbalem“, který se bude věnovat právě uplynulým třiceti letům, bude 
rekapitulovat dobu minulou. Každý měsíc budeme vzpomínat na vývoj 
jednoho korfbalového odvětví a celkem dvanáct zastavení doufejme 
zmapuje velkou část české korfbalové historie. Kromě toho nás čeká vydání 
další metodické publikace, tentokrát se bude jednat o překlad knihy 
korfbalového superodborníka Bena Cruma „Průvodce trénováním 
korfbalu“. Pro trenéry a všechny další korfbalové fajnšmekry bude spuštěna 
i nová webová stránka, která se bude zaměřena na metodiku korfbalu a 
bude naplněna i mnoha videoukázkami. 

 
Už v lednu nás čekají dva tradiční klubové turnaje. Český 
mistr KK Brno se pokusí získat svou první medaili na 
nejvýznamějším klubovém turnaji Europa Cup v belgickém 
Kortrijku. Česká republika pak bude ve své historii potřetí 
hostit pořadatelství druhého nejvýznamnějšího klubového 
turnaje Europa Shieldu, který se bude ve dnech 25.-
27.ledna konat v Prostějově. Český korfbal bude mít na 
Hané dvojnásobné zastoupení a fanoušci mohou doufat ve 
vylepšení české bilance na tomto turnaji, kde jsou české týmy ty nejúspěšnější na starém kontinentu.  
 
Tradičně na Velikonoce má hlavní akci reprezentace do 19 let, tentokrát s nálepkou Mistrovství Světa, které 
hostí opět holandský Leeuwarden.  Mládežnický výběr do 17 let se bude poslední červnový víkend účastnit 
Světového poháru v Eindhovenu. Na začátku prázdnin pak čeká výjezd do Maďarska i výběr talentované 
mládeže do patnácti let, kde se uskuteční turnaj jak v klasickém korfbalu, tak i v jeho plážové modifikaci.  
 
Velké mezinárodní turnaje pro elitní kategorie dospělých a U21 jsou pod vedením Mezinárodní korfbalové 
federace naplánovány na druhou polovinu roku 2019. Hlavní akce roku - korfbalové MS, kterého se poprvé 
v historii zúčastní dvacet družstev, se bude konat v jihoafrickém Durbanu 1.-10. srpna. Mistrovství Evropy 
v nejvyšší juniorské kategorii do 21 let se pak bude konat v Prostějově ve dnech 14.-19. října a Prostějov tak 
bude skutečným srdcem korfbalové Evropy v roce 2019. O prázdninách nás čeká i evropská část Světového 
poháru v beach korfbalu, která se bude poprvé konat ve Francii. 
 
Na začátku roku, v neděli 6.ledna, nás čeká generálka na Europa Shiled, když se v prostějovské hale bude 
konat dvojzápas České korfbalové extraligy u příležitosti již dříve zmiňovaného projektu 30 let s korfbalem. 
Kromě vyvrcholení domácích ligových soutěží nás čeká novinka v podobě prvního ročníku Superligy, která 
proběhne v květnu a červnu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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