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Vítězem 1. České korfbalové ligy se stalo 

béčko VKC Kolín, které ve finále přestřílelo B-

tým SK RG Prostějov 22:19 a stvrdilo tak své 

postavení ze základní části. Kolínští 

Vembloudi tak potvrdili to, že se v průběhu 

celé soutěže mohli pyšnit nejlepším útokem 

v čele s nejlepším střelcem soutěže Zdeňkem 

Milichovským a nedokázala je zastavit nejlepší 

obrana v podání prostějovského týmu. 

Bronzové medaile pak získalo béčko KCC 

Sokol České Budějovice, které přesvědčivě porazilo druhý tým KK Brno poměrem 22:14.  

Uplynulý víkend bylo rovněž rozehráno prvními semifinálovými duely i letošní play-off České 

korfbalové extraligy. Do vedení 1:0 na zápasy se, v sériích hraných na dva vítězné zápasy, 

dostaly oba jihomoravské celky. Obhájce titulu KK Brno se protrápil k hubené výhře nad 

prostějovským nováčkem v play-off bojích 16:12 a znojemští Modří sloni ve velmi oslabeném 

složení dokázali vyhrát na horké českobudějovické palubovce 18:21. Hned následující 

víkend se rozhodne o finalistech, neboť v sobotu jsou na programu druhá utkání a v neděli 

pak případná třetí rozhodující utkání, pokud by některé z poražených družstev dokázalo 

v odvetě zvítězit. 

Poslanci tento týden ve třetím čtení schválili novelu zákona o podpoře sportu. Norma si klade 

za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. Počítá 

mimo jiné se vznikem rejstříku sportovních organizací, sportovců a sportovních zařízení, 

který povede ministerstvo školství. Získá tak informace, jakým způsobem se jednotlivá 

sportovní odvětví vyvíjejí nebo jak jsou zajištěna trenéry. Registrace v rejstříku bude podle 

novely povinná pro všechny sportovní organizace, které budou žádat o státní podporu. 

Finanční objem podpory se zvýší z dosavadních 3,7 miliard na 6 miliard, přičemž 1 miliarda 

bude vyhraněna na podporu sportovních oddílů a klubů. Podpora této složky se zvýší oproti 

roku 2016 trojnásobně. 

Česká unie sportu zveřejnila statistiku členské základny k 31.12.2015. Český korfbalový svaz 

eviduje 1337 členů, z toho 728 mužů a 609 žen. Poměr dospělí vs. mládež vychází, díky 

výrazné redukci o neaktivní členy, lépe pro mládež, konkrétně 536 vs. 801. V kategorii 

mládeže je evidováno 102 dorostenců, 101 dorostenek, 337 žáků a 261 žaček. Nárůst 

členské základny mládeže je zřejmý z regionálních statistik a je způsoben aktivitami projektu 

Školní korfbal.   

Představu o projektu Školního korfbalu si lze udělat i na základě nového videoklipu, který byl 

natočen u příležitosti finálového dne brněnské skupiny a o kterém jsme informovali ve 

14.čísle Korfbalového zpravodaje. Video lze najít na webu ČKS a též na následujícím 

odkazu: https://youtu.be/ISVlRkZAMiE.  
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