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Během měsíce května skončily soutěže nejen v České republice, kde svůj titul obhájil 

v nejvyšší soutěži KK Brno, ale mistrovské tituly se udělovali v mnoha korfbalových zemích 

po celém světě. Překvapivě mnoho informací se objevilo v zahraničních médiích o domácím 

šampionátu na Srí Lance, kde se prvním historickým mistrem Srí Lanky tak stal Wellassa 

Korfball Club. Další exotickou zemí, která zveřejnila výsledky domácí soutěže se stalo 

Pobřeží Slonoviny, kde korfbal v loňském roce začínal pod vedením nizozemského 

korfbalového fanatika Thea van der Linde a kde se prvním mistrem stal klub KC FISA 

(Korfball Club Fondation Ivoire Sport Assistance). Šampióny znají i méně exotické země jako 

třeba Turecko, kde titul obhájil tým Koaceli či Anglie, kde svůj devátý titul slaví KC Trojans 

nebo Portugalsko, kde též obhájil loňské prvenství tým NC Benfica. Do nejvyšší klubové 

evropské soutěže by se tak po mnoha letech mohl vrátit i arménský Vardanang, který se stal 

v minulém týdnu mistrem Arménie, kde se opět po několika letech spánku začíná korfbal 

probouzet.  

Komise rozhodčích ČKS naplánovala u příležitosti žákovkého Českého poháru 2016, který 

se bude konat ve dnech 10.-12.června v Náchodě, seminář pro nové zájemce o pozici 

rozhodčího a pro všechny rozhodčí třídy C a D. Přihlášení je velmi jednoduché přes webový 

formulář, který obdržely od KR všechny kluby či přímo na emailové adrese kr@korfbal.cz.   

Reprezentační výběr do 17 let má za sebou další víkendové soustředění a právě dnes 

odcestoval společně s reprezentací U23  na svůj druhý letošní zahraniční přípravný kemp do 

Nizozemska, kde jej čeká opět celá řada tréninkových jednotek a několik přípravných zápasů 

proti nizozemským juniorským týmům. Reprezentace, pod vedením hlavního trenéra Jakuba 

Máši, odcestovala v tomto složení: Tomáš Buriánek, Jakub Podhorný (oba SK RG 

Prostějov), Tomáš Čihák, Šuhajová Lucie (oba SK AFK Kutná Hora), Marek Dlapa, Adam 

Lorenz, Vendula Jemelíková, Sára Sahatciu (všichni KK Brno), Michael Hák, Lukáš Macek, 

Kristýna Holubčíková, Denisa Sedláková, Tereza Škrobová, Vendula Vernarská (všichni KC 

ZŠ Šenov), Martin Jiřička, Marek Štěpánek (oba KCC Sokol České Budějovice), Adam 

Leznar, Lenka Pospíšilová, Markéta Cupáková, Nela Kubů (všichni KK Nový Lískovec), Anna 

Literová (VKC Kolín) a Klára Nováková, Pavlína Štěpánová (obě PKC Náchod). 

ČOV nabízí možnost rezervace pobytu dětí v 

Dětském olympijském táboře v lokalitě Olšina u 

Horní Plané, kde bude pořádat exkluzivní tábor s 

olympijskou atmosférou. Děti budou mít možnost seznámit se s řadou olympijských i 

neolympijských sportů ve všech lokalitách OP Rio Lipno 2016.  Pro děti jsou připraveny 

kromě olympijského sportovního programu také brazilský karneval, den věnovaný lesní 

pedagogice a hrám v přírodě ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky  a také olympijský 

stan pro společné fandění a setkání s bývalými i současnými olympioniky. Tábor má 2 

turnusy 6.-13.8. a 13.-20.8. s kapacitou 250 dětí na každý turnus. Veškeré informace a 

přihlášku na tábor naleznete na webové stránce: zde 

Datum vydání: 25. května 2016  

https://www.vls.cz/rekreacni-zarizeni/olsina
https://www.vls.cz/rekreacni-zarizeni/olsina
https://www.vls.cz/lesni-pedagogika
http://www.olympijskeparky.cz/olympijsky-park-rio-lipno-2016/tabory

