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Uplynulý víkend patřil dlouho očekávanému 

prvnímu dílu školení trenérů, které se konalo ve 

středočeském Týnci nad Labem, kde se sešlo na 

čtyřicet účastníků. Společně absolvovali první ze 

tří víkendových setkání, které bylo zaměřeno na 

teorii sportovní výchovy a tělesné kultury, a to 

pod vedením zkušeného Martina Kociána. Více 

informací můžete nalézt na: 

http://korfbal.cz/article/2014-11-19-prvni-cast-

trenerskych-skoleni. Další víkendy budou následovat v novém roce, a to pod patronací Edwina 

Boumana, který má za sebou hvězdnou kariéru vrcholového hráče a špičkového trenéra v několika 

zemích, včetně České republiky. 

Po týdenní pauze bude opět pokračovat naše nejvyšší soutěž. VKC Kolín hostí znojemské Modré 

slony a bude chtít získat první body v tomto ročníku, neboť doposud vyšel loňský vícemistr zatím 

bodobě naprázdno, což značí nejhorší vstup do soutěže tohoto nejúspěšnějšího klubu v historii českého 

korfbalu. I druhé utkání tohoto kola bude velmi zajímavé – KCC Sokol ČB hostí tým KK Brno. K 

vidění bude souboj aktuálního mistra s jedním z nejvážnějších kandidátů na titul v této sezóně, 

okořeněný setkáním mnoha reprezentantů působících v obou týmech. 

Mezinárodní korfbalová federace, po odehrání 

všech kontinentálních šampionátů, vydala 

oficiální tiskovou zprávu, ve které informuje o 

účastnících nadcházejícího Mistrovství světa 

2015, které se bude konat v Belgii, a to ve 

dnech 29.října až 8.listopadu 2015. Mezi 

šestnáctkou účastnických zemí je Evropa: 

Nizozemsko, Belgie, Portugalsko, Anglie, 

Česká republika, Rusko, Maďarsko, Polsko, Německo a Katalánsko.  Asie: Čína, Taiwan, Hong Kong. 

Oceánie: Austrálie. Afrika: Jihoafrická republika. Amerika: Brazílie, pro kterou to bude historicky 

první účast na světovém šampionátu.  

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace rovněž můžeme najít informaci o udělení významné 

ceny pro bývalou portugalskou reprezentantku, reprezentační trenérku, mezinárodní rozhodčí a též 

sportovní ředitelku ME 2014 Carlu Antunes, která získala cenu pro sportovní osobnost roku 

v Portugalsku. Opět tady můžeme vidět portugalskou úspěšnou cestu v tomto roce, která je přivedla 

k bronzovým medailí z Mistrovství Evropy. Tomuto úspěchu obětovali Portugalci vše, reprezentace 

trénovala pětkrát týdně po dobu více než půl roku. Na druhou stranu portugalská federace zcela 

rezignovala na budoucnost každého sportovního svazu, kterou je koncepční práce s mládeží. 

V Portugalsku se aktuálně nehraje žádná žákovská či juniorská soutěž, což není z hlediska budoucího 

rozvoje a udržitelnosti korfbalu příliš pozitivní výhled a je otázkou, zda medaile z ME je adekvátní 

náhradou.  
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