
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korfbalová akademie Českého korfbalového svazu 
aktuálně probíhá v Křižanově na Vysočině, kde se na 
korfbalový týden sešlo celkem šest desítek korfbalistů a 
korfbalistek. Korfbalová akademie je v tomto roce 
spojena i se soustředěním výběru talentované mládeže 
ve věkové kategorii do 17 let, který pokračuje v přípravě 
na podzimní přátelské turnaje doma i v zahraničí a na 
Světový pohár 2022, který bude vrcholem pro ročníky 
2005 a 2006 a bude se konat v červnu příštího roku 
v Nizozemsku. Letošní Korfbalová akademie je vedena, 
vedle hlavního trenéra české korfbalové reprezentace 
Ivo Kracíka, několika minulými i současnými 

reprezentačními hvězdami, které mohou být skutečnými vzory pro nastupující korfbalové generace. 
 
Velkým úspěchem byly ukázky a prezentace korfbalu v rámci Olympijských 
festivalů, které se v letošním roce konaly v Praze a v Brně. Zajímavého souboje 
mezi metropolemi v korfbatlonu se účastnilo mnoho zajímavých osobností ze 
sportovního i veřejného života. V Praze si korfbal vyzkoušeli například 
olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, basketbalistka Ilona 
Burgrová, nejslavnější český skateboardista a youtuber Maxim Habanec či 
primátor hlavního města Zdeněk Hřib a brněnský festival navštívil moderátor a 
herec Ondřej Sokol.  
 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové 
federace IKF bylo oznámeno pořadatelství 
klubových soutěží na starém kontinentu, 
které proběhnou na začátku roku 2022. 
Pohár mistrů evropských zemí Europa Cup 
2022 proběhne ve dnech 10.-12.února 
v Nizozemsku a kvalifikace o poslední jedno 
volné místo proběhne na začátku ledna, jíž 

se bude za Českou republiku účastnit KK Brno. Druhou nejvýznamnější evropskou klubovou soutěž Europa 
Shield pak po dvou letech opět přivítá Prostějov a v termínu 28.-30. ledna se osm evropských družstev 
včetně domácího SK RG Prostějov představí opět v hale Reálného Gymnázia.  
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF společně s francouzskou korfbalovou asociací uspořádali v pořadí 
druhou on-line konferenci ohledně plánovaného Světového poháru 2021 pro juniorské hráče, které 
původně mělo hostit Saint-Étienne. Na základě posledních informací je však velmi nepravděpodobné, že 
pořadatelství zůstane ve Francii, která se potýká s velmi nejistou situací z hlediska nepříznivého 
pandemického vývoje. Do hry o potenciální pořadatelství tak vážně vstupuje Český korfbalový svaz, který 
nabídl uspořádání této mezinárodní akce pravděpodobně ve Zruči nad Sázavou, kde se připravují i různé 
české mládežnické korfbalové reprezentační výběry. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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