
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend patřil školení korfbalových trenérů 
druhé třídy, které se od pátečního večera konalo v 
hanácké metropoli v Prostějově. Čtrnáctka úspěšných 
absolventů náročné teoretické části, která probíhala v 
jarních měsících na VOŠ České Unie Sportu, absolvovala 
první praktický víkend pod vedením zkušených lektorů. 
Páteční program zahájila přednáška předsedy ČKS 
Daniela Valeše, jež byla věnována problematice 
orientace ve sportovním prostředí, právnímu základu, 
pojištění či základům financování sportu. V sobotu a v 
neděli se v teoretických přednáškách a praktické výuce v 

hale vystřídala trojice dalších lektorů, když největší díl obstaral nizozemský špičkový trenér Edwin Bouman, 
který aktuálně působí v roli hlavního trenéra slavného nizozemského klubu DOS´46, jež se chystá na start 
nejvyšší nizozemské soutěže Korfballeague. Dalšími lektory byli trenéři českého reprezentačního družstva 
Ivo Kracík a David Konečný, kteří se věnovali statistickému zpracování, analýze korfbalových zápasů a 
didaktice korfbalového tréninku. 
 
Nadcházející víkend bude patřit českým korfbalovým 
reprezentacím, když v Prostějově a v Kostelci na Hané 
bude zahájen náročný program reprezentačních 
družstev, který je naplánován ještě před začátek 
nového soutěžního ročníku 2020-2021, na měsíce září 
a říjen. Během prvního zářijového víkendu se bude 
v Prostějově připravovat elitní seniorská reprezentace 
a současně i juniorský výběr do 22 let, jehož vrcholem 
sezóny by mělo být MS U22 2021 naplánované na příští červenec na Taiwan. V Kostelci na Hané se pak bude 
připravovat nově sestavený talentovaný výběr ve věkové kategorii U17, který čítá více než třicet mladých 
sportovců z osmi korfbalových klubů České republiky.  
 
Český korfbalový svaz po úspěšné realizaci projektu Korfbalové akademie 2020 ve východečeské Pecce již 
plánuje druhý ročník tohoto tréninkového pobytového kempu pro korfbalovou mládež. Termín přelomu 
prázdnin zůstane zachován i v příštím roce, ale změní se lokalita. Nově bude centrem dětského 
prázdninového korfbalu Rekreační středisko Křižanov, které se nachází nedaleko Velkého Meziříčí a zde 
v termínu 31.7. – 7.8. 2021 bude probíhat Korfbalová akademie 2021, na kterou se již teď můžete těšit.   
 
Wim Scholtmeijer skončil včera oficiálně jako trenér nizozemské reprezentace a od 1.září začíná novou část 
své profesionální korfbalové kariéry, kdy byl prvním profesionálním korfbalovým hráčem, když na začátku 
tisíciletí působil v dresu Fortuny Delft. Nizozemskou reprezentaci vedl přesně osmdesát měsíců a dokázal 
s ní získat zlaté medaile na World Games 2017, na Mistrovství světa 2015 a 2019 a rovněž přidal prvenství 
na Mistrovství Evropy, a to v letech 2014, 2016 a 2018. Jeho nadcházející prací bude trénování 
nejslavnějšího nizozemského klubu PKC Papendrecht, kde jako hráč rovněž několik sezón působil a jeho 
úkol je jasný – vrátit PKC na nizozemský trůn, o čež se různí trenéři marně snažili od roku 2015, kdy 
naposledy PKC Papendrecht získal prvenství v Korfballeague. 
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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/

