
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrovství České republiky 2019 v beach korfbalu přineslo dominanci 
vítězného družstva druhé nejvyšší soutěže a jednoho z nejúspěšnějších 
klubů historie československého a českého korfbalu VKC Kolín. Kolínští 
Vembloudi získali plážový titul, když ve finále porazili KC ZŠ Šenov 
poměrem 7:5 a navíc druhý tým VKC Kolín vybojoval bronzové umístění. 
Český korfbalový svaz pořádal letos republikový šampionát v Kutné 
Hoře a spojení juniorské a elitní kategorie do jednoho turnaje se ukázalo 
jako velmi povedené, když současné hvězdy a reprezentanti Patrik 
Nguyen či Denisa Kolářová doplnily dorostenecká družstva Znojma a 
Náchoda a junioři mohli získávat cenné zkušenosti po boku 
velezkušených členů reprezentace. Nejlepším střelcem MČR 2019 byla 

Anna Literová s 21 koši, před Jitkou Pavlíčkovou a Michalem Kozákem. 
 
Již dnes večer odjíždí reprezentační výběr do 17 let pod vedením hlavního trenéra Jakuba Máši na Světový 
pohár ve své věkové kategorii, který se tradičně koná v Nizozemsku. U17 Korfball World Cup 2019 bude 
hrát celkem 11 reprezentačních družstev, které doplní mimo soutěž ještě regionální výběr KNKV Oost a 
během posledního červnového víkendu bude v Eindhovenu odehráno dohromady 42 zápasů. Na naše 
lvíčata čekají v nabitém sobotním programu 4 zápasy v základní skupině B, kde se utkají postupně s Belgií, 
Katalánskem, Taiwanem a Maďarskem. V neděli je pak čeká poslední zápas ve skupině proti Slovensku a 
dva zápasy o konečné umístění, podle umístění v základní skupině. 
  

V uplynulých týdnech proběhlo několik dalších rozvojových aktivit na africkém 
kontinentu, který bude hostit poprvé v historii Mistrovství Světa v korfbalu, když 
dvacítka nejlepších zemí začne boj o titul světového šampióna ve čtvrtek 1.srpna 
v jihoafrickém Durbanu. Pod vedením nizozemského korfbalového fanatika a 
misionáře Thea van der Linde proběhly základní 
korfbalové kurzy pro 25 studentů na Univerzitě 
vědy a technologie v Kakamegu (30km od 
rovníku na severní polokouli) v Keni a 
pokročilejší kurzy pro korfbalové trenéry a 
rozhodčí, které absolvovala dvacítka 

korfbalových nadšenců v Arushi v Tanzánii, která by se měla v tomto roce 
začít věnovat korfbalu na tanzánijských základních a středních školách. 

 
V těchto dnech probíhá v severočeských městech Jablonci a Liberci Olympiáda 
dětí a mládeže 2019, na které soutěží mladí sportovci z celé České republiky. Je 
jasné, že na takto velké sportovní akci určené pro mládež nesmí chybět ani 
korfbal, a tak po celou dobu konání Her IX. Letní olympiády dětí a mládeže si 
budou moci účastníci a návštěvníci vyzkoušet korfbal, a to přímo pod vedením 
těch nejpovolanějších, když se zájemcům budou věnovat reprezentační trenér 
Ivo Kracík a současný reprezentant a hvězda prostějovského korfbalu Petr 
Šnajdr. Právě Petr Šnajdr pak od nového školního roku rozšíří tým, který se 
aktivně věnuje projektu Školního korfbalu, a to v Olomouckém kraji. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/

