
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korfbalová akademie, jež byla 
jedním z nově spuštěných projektů 
minulého roku, zahájila informační 
část pro zájemce v roce aktuálním. 
V roce 2021 se pobytový tábor pod 
vedením repezentačních trenérů a 
hvězd reprezentace České 
republiky bude konat opět  
v polovině letních prázdnin, opět 
se bude jednat o týdenní pobyt 
v termínu 31.července – 7.srpna a 

opět jeho hlavní náplní bude korfbal. Český korfbalový svaz tak navazuje na úspěšný projekt z minulosti, 
který opět našel své místo na slunci v loňském roce, kdy se ve východočeské Pecce čtyři desítky korfbalových 
nadějí celý týden věnovaly korfbalu a dalším sportovním a táborovým aktivitám. Letos je kapacita rozšířena 
až na padesát osob a přihlášky je již teď možné podávat na webové adrese akademie.korfbal.cz 
 
Velmi zajímavé a povzbudivé je, že i v těchto neradostných dnech, které nepřejí žádné formě sportování ani 
zájmové činnosti, již na výzvu reprezentačního trenéra Iva Kracíka reagovalo dvacet zájemců, kteří poslali 
vyplněné přihlášky na tento prázdninový kemp. Nově Marketingová komise Českého korfbalového svazu 
využila masivně i Instagram, který doplňuje tradiční webové stránky a facebookový profil svazu, kde všude 
mohou zájamci najít potřebné informace o programu, termínu či místě konání této prázdninové aktivity 
určené pro děti ve věku 8-14 let, které mají rády korfbal. 
 
Trenérské duo reprezentačního družstva Belgie 
Detlef Elewaut a Johannis Schot oznámilo 
rozšíření reprezentačního výběru belgických 
Diamonds o další jména, kterými jsou nadějní 
hráči z výběru do 21 let, jehož vrchol sezóny 
v podobě Mistrovství světa do 21 let na Taiwanu 
byl před pár týdny zcela zrušen. Nově má tedy 
širší výběr jednoho z favoritů na medaile na 
nadcházejícm Mistrovství Evropy dvacet jmen a 
připravuje se pravidelně, na základě speciální výjimky pro reprezentační družstva, třikrát týdně ve 
sportovním centru Boeckenberg. Pouze dvojice opor Jari Hardies a Julie Caluwé se této přípravy neúčastní, 
neboť pravidelně nastupuje v nizozemské nejvyšší soutěži Korfballeague, jež je jedinou soutěží, která na 
starém kontinentu aktuálně v omezeném režimu běží. 
 
Nové informace k plánovanému Mistrovství Evropy 2021 U15 poskytla i Maďarská korfbalová asociace, když 
upřesnila termín konání této akce, která se má konat nedaleko maďarského hlavního města v termínu 
30.června – 4.července 2021. Před dvěma lety skončila tato událost velkým úspěchem českého korfbalu, 
když si nejmladší čeští reprezentanti pod vedením trenérské dvojice Šnévajs – Lešanská přivezli vedle 
bronzu z halového korfbal4 i historicky první titul Mistra Evropy v plážovém korfbalu.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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