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Velký finálový den českého korfbalu je tu a již za tři dny se v hale 

Lokomotivy v Českých Budějovicích odehrají hned tři finálové 

duely, které určí tři mistrovská družstva pro sezónu 2016/2017. 

Program zahájí dvě nejlepší družstva v kategorii starších žáků, 

kterými jsou v této sezóně suverénní SK Respo Kutná Hora a SK 

RG Prostějov. Obě družstva mají ve svém středu výborné 

individuality, které s přehledem opanovaly tabulku střelců – Anna 

Literová a Lucie Šuhajová z Kutné Hory nastříleli celkem 128 

košů, což je více než polovina košů celého družstva Kutné Hory ve 

dvaceti zápasech základní části a na druhé straně jsou to Vojtěch 

Oštádal a Nikola Lorencová, kteří zatížili konta svých soupeřů 

celkem 108 koši. Druhým finálovým duelem bude souboj o vítěze 

1.ČKL, kde se střetnou „B“ týmy Prostějova a domácích Českých 

Budějovic, přičemž obě družstva se během základní části opírala o 

mnohé extraligové hráče a jinak tomu zřejmě nebude ani ve 

finálovém klání. Vrcholem finálového dne pak zcela jistě bude finále České korfbalové extraligy, které 

již potřetí za sebou má stejné složení a pokud by mělo i potřetí stejného vítěze, pak by KK Brno dosáhlo 

jako třetí tým v historii českého korfbalu na zlatý hattrick, což se v minulosti povedlo pouze VKC Kolín 

a jejich finálovému soupeři KCC Sokol České Budějovice.  

Minulý víkend proběhla v Brně Valná hromada ČKS, která mimo jiné zvolila vedení Českého 

korfbalového svazu. Předsedou svazu zůstává na třetí volební období po sobě osmatřicetiletý Daniel 

Valeš, který ve volbě neměl proti sobě žádného protikandidáta. Dalšími členy Výkonného výboru ČKS 

byli zvoleni Aladár Dančo, Jakub Máša a Lukáš Filip, který se opětovně ujme funkce místopředsedy 

ČKS. Do dalšího volebního období vstupuje ČKS s pozitivním výhledem ve finanční oblasti, který 

spočívá ve stabilizaci příjmů na následující tři roky, které dovolují částečnou profesionalizaci na 

několika pozicích. Čerstvou novinku je i znovuobsazení pozice sekretáře ČKS, kterým se stává 

českobudějovický Václav Chochol. 

V minulém týdnu proběhl na Základní škole Velká Polom korfbalový turnaj, do kterého se zapojilo ve 

dvou dnech více než dvě stovky místních žáků od druhé až po devátou třídu. Ojedinělý celoškolní turnaj 

se hrál současně na dvou hřištích a bylo odehráno celkem 24 korfbalových utkání ve čtyřech věkových 

kategoriích a na škole to byla další z mnoha akcí v rámci „Roku s korbalem“, který je nosným projektem 

na ZŠ Velká Polom a vyvrcholí v polovině června otevřeným mistrovstvím kraje v kategorii U9.   

Na stránkách IKF byly zveřejněny dva články o čínských korfbalových aktivitách. S velkou slávou bylo 

oznámeno, že trenérský velikán Ben Crum obdržel čestný titul profesora na čínské universitě Zhengzhou 

University, a to za svůj přínos při rozvoji korfbalu v teoretické i praktické rovině a za přínos rozvoji 

korfbalu v nejlidnatější zemi světa. Na výše jmenované universitě bylo rovněž, za přítomnosti presidenta 

IKF Jana Fransoo, presidenta university profesora Jiongtiana Liu, presidenta IKF Asia Inglishe Huanga 

a generálního sekretáře IKF Asia Warmana Chenga, otevřeno multidisciplinární výzkumné centrum 

zaměřené na korfbal v rovině akademických znalostí, rozvoje a vyučování korfbalu jako předmětu. 
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