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Minulý víkend se rozdělily první sady 

medailí v soutěžích pořádaných Českým 

korfbalovým svazem. V 1.ČKL obhájil 

brněnský rezervní tým své prvenství 

z loňského roku, když v dramatickém 

finále v jihočeském Táboře porazil 

rezervní tým Českých Budějovic. Finále 

Korfbalové ligy mini žáků hostil 

Prostějov a před zaplněným hledištěm se 

z titulu radoval domácí tým, když 

v nádherném finálovém zápase porazil 

znojemské Modré slony a vybojoval historicky první titul pro hanácký tým v této kategorii. 

A již tento týden je programu velké finále nejvyšší české soutěže, a to v sobotu 2.května v Brně 

Bohunicích. V posledním zápase sezóny České korfbalové extraligy se střetnou vítěz základní části 

KK Brno a loňský mistr KCC Sokol České Budějovice. Výsledek bude jistě historickým zápisem do 

historie českého korfbalu – KK Brno může získat svůj první titul a přidat se tak k týmům TKC Děčín, 

VKC Kolín, 1.KC Havířov, TJ MS YMCA Znojmo a KCC Sokol České Budějovice, které to 

v minulosti dokázaly a tým KCC Sokol České Budějovice může, v případě vítězství (které by bylo již 

deváté), vyrovnat VKC Kolín v počtu titulů. Den poté hostí Brno další finálový turnaj, a to v kategorii 

starších žáků, kde je velkým favoritem tým KK Brno Nový Lískovec, který letos pod vedením trenéra 

Jakuba Pernici v osmnácti zápasech nenašel přemožitele a může oprávněně myslet na příčku nejvyšší.    

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace (www.ikf.org) byly zveřejněny dvě důležité informace 

z amerických kontinentů. V Severní Americe se budou konat Světové hry 2021, konkrétně 

v Birminghamu ve státě Alabama a IKF se bude snažit znovu probudit korfbal ve Spojených státech 

amerických, které se naposledy velkého turnaje zúčastnily v roce 2007 v Brně, kde skončily na 

13.místě. Informace z Jižní Ameriky říká, že kontinentální šampionát ve věkové kategorii do 23 let se 

bude konat v kolumbijském Cali a jeho vítěz se kvalifikuje na MS U23 2016 a budeme jej moci 

přivítat v České republice v letě příštího roku. 

Své vítěze již zná i Korfbalová anketa 2015, ale je velmi pravděpodobné, že se je podaří utajit až do 

vyhlášení, které je na programu v rámci finálového dne České korfbalové extraligy. V hlasování 

získalo od svých fanoušků hlasy celkem 44 hvězd českého korfbalu, které si rozdělily 246 bodů a 

souboje v některých kategoriích byly velmi vyrovnané.     

Jiří Škarabela zastupoval ČKS na 31. Valné hromadě České unie sportu, která proběhla v sobotu 

25.dubna 2015 v Nymburce. Delegáti kromě standardních procesů schválili změnu Stanov ČUS, 

vyplývající z novely občanského zákoníku. ČUSu se, za tři roky po pádu loterijní společnosti Sazka, 

podařilo stát oddluženou a konsolidovanou organizací s vyrovnaným hospodařením a stabilizovaným 

rozpočtem. Nyní ČUS začíná realizovat projekt nového sídla, který byl delegátům VH představen. 
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