
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve třetím květnovém týdnu tohoto roku se opět ve 
větší míře začíná rozjíždět unikátní projekt Českého 
korfbalového svazu, a to Školní korfbal. V rámci 
tohoto projektu mají školy možnost bezplatně získat 
zápůjčku potřebného korfbalového vybavení a rovněž 
mají možnost využít zkušených lektorů Školního 
korfbalu, kteří jsou schopni přijet do hodin tělesné 
výchovy prakticky kamkoliv a korfbal dětem poutavou 
formou přiblížit. Nejnovějšími zájemci o zapojení 
korfbalu do výuky tělesné výchovy jsou ze ZŠ Sokolnice 
nedaleko Brna a ZŠ Krásno nad Oslavou v kraji 
Vysočina, kde se ukázkové hodiny tělesné výchovy 
uskutečnily včera a aktivně se zapojili všichni žáci této 

školy, kteří měli možnost si vyzkoušet to, že korfbal je sport skutečně pro všechny děti.  
 
Poslední květnový víkend čeká na nejmladší výběr talentované mládeže – tedy kategorie U15 přípravné 
soustředění, které se bude konat v Kostelci na Hané. Hlavní trenér nejmladšího reprezenatčního výběru 
Martin Šnévajs pozval na tuto první reprezentační akci více než čtyři desítky talentovaných hráček a hráčů, 
a to na základě předběžné nominace z jednotlivých klubů. Pozitivní odpověď získal od necelé poloviny 
původně nominovaných, které nyní čeká první část přípravy před Mistrovstvím Evropy U15 2021, které se 
na začátku července bude konat v maďarském hlavním městě Budapešti, kde se jednotlivá reprezentační 
družstva utkají o cenné kovy ve variantě K4 a v plážovém korfbalu. 
 
Jedna z největších hvězd nizozemského korfbalu, úspěšný reprezentant a 
několikanásobný mistr Nizozemska v dresu TOP Sassenheim Nick Pikaar 
oznámil, že končí svou reprezentační kariéru. Hlavním důvodem je přírůstek 
v rodině, když v prosinci se mu narodila dcera a rozhodl se více času věnovat 
rodině před náročnou profesionální reprezentační kariérou. Po zisku dvou 
zlatých medailí na MS v letech 2015 a 2019, dvou na ME v letech 2016 a 2018 
a Světových hrách 2017 již Nick Pickaar nebude obhajovat zlaté medaile na 
nadcházejícm evropském šampionátu, který se bude v Belgii konat na konci 
října 2021. Dle slov jeho bývalého trenéra v TOP a současného trenéra 
nizozemské reprezentace Jana Niebeeka přichází nizozemská reprezentace o 
skutečný korfbalový klenot s neuvěřitelným talentem a zápalem pro 
špičkový korfbal a bude velmi těžké jej relevantně nahradit. 
 
V pátek 21.května se bude konat další ze série on-line meetingů, které mají za cíl v rámci schváleného 
projektu Erasmus vytvořit mezinárodní materiály určené ke školení korfbalových trenérů. Český korfbalový 
svaz je v této vysoce odborné skupině zastoupen reprezentačním šéftrenérem a bývalým úspěšným 
reprezentantem Ivo Kracíkem. V rámci pracovní skupiny, ve které figurují i takové ikony mezinárodního 
korfbalu jako Ben Crum či Jan Sjouke van der Bos za KNKV, jsou dalšími partnery tohoto projektu IKF, turecká 
Maramara University či německý korfbalový svaz DTB se tvoří detailní manuály pro školení korfbalových 
trenérů Level 3 a 4. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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