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V sobotu 13.května se v kolínské hale TJ Agro 

uskutečnilo poslední letošní halové finále, které se 

neslo ve znamení přísloví „To nejlepší na konec!“. 

Zápas o třetí místo byl urputnou bitvou, kde však 

chyběly koše a v poločase byl stav pouze 5:4 ve 

prospěch domácího VKC Kolín. Ve druhé půli 

k nasazení přidali aktéři i koše a domácí tak mohli, 

hlavně díky výbornému výkonu reprezentantky 

Anny Literové, slavit zisk bronzových medailí, 

když výsledek VKC Kolín vs. SK Náchod Plhov 

byl 13:7. Opravdovou lahůdkou pro oči diváků, 

kterých do kolínské haly dorazilo opravdu dost, 

pak byl finálový duel mezi KK Brno a SK RG Prostějov. Hrál se dynamický útočný korfbal 

s maximálním nasazením a se skvělou podporou fanoušků – hned v první minutě zápasu padly tři koše 

a brněnští vedli 2:1. Do poločasové přestávky však s minimálním náskokem jednoho koše odcházeli 

prostějovští, když vedli 6:7. I po třetí čvtvrtině byl rozdíl ve skóre pouze jednokošový, ale opět ve 

prospěch jihomoravského týmu, který získal rozhodující náskok i v průběhu posledního dějství, když 

dokázali odskočit na 17:14. Prostějov následně zatlačil a dokázal snížit na 17:16 a v poslední minutě 

měl ještě dva dobré útoky s nebezpečnými střelami, které kroužily po obroučce, ale do koše nespadly, a 

tak propukla brněnská radost. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen reprezentant Filip Kovář, který 

kraloval na doskoku a přidal ještě šest košů. 

V Ostravě proběhlo minulý týden další školení určené pro učitele základních. Celodenní korfbalové 

studium absolvovalo dvanáct účastníků, kteří obdrželi certifikát a získali výbornou formou podané 

znalosti a zkušenosti. Školení vedl reprezentační trenér a trenér mistrovského družstva aktuální sezóny 

Ivo Kracík. Další školení, tentokráte s mezinárodní účastí, se bude konat od 15. do 18. června v Brně, 

kde se sejde čtyřicet zájemců o získání mezinárodního trenérského certifikátu úrovně II. Čtyřdenní kurz 

financovaný z prostředků Visegrádského fondu povedou nizozemští školitelé a zúčastní se jej učitelé ze 

šesti zemí východní Evropy.  

Zajímavou příležitost shlédnout ukázky korfbalu a korfbal si aktivně vyzkoušet měli i návštěvníci 

dívčího evropského šampionátu ve fotbalu do 17 let, který se konal v jižních a západních Čechách. 

Pořadatelé šampionátu oslovili ČKS s poptávkou o realizaci korfbalu jako doprovodného programu. Pod 

vedením Milana Schwarze a Petera Bušíka si korfbal vyzkoušelo na 150 malých i velkých fotbalistů a 

fotbalistek, a to v Plzni a v Domažlicích. V rámci ukázek se uskutečnil i krátký zápas mezi trenéry a 

hráči, který měl velmi slušnou úroveň.  

Tento týden se odehrál histrocky první korfbalový turnaj v Bohumíně. Na Základní škole Skřečoň bylo 

odehráno v rámci tohoto turnaje celkem dvanáct korfbalových utkání ve dvou věkových kategoriích, a 

to v kategorii minižáků U11 a mladších žáků U13. V rámci projektu Školního korfbalu je naplánovaán 

ještě v tomto školním roce i turnaj mezi bohumínskými školami, který by měl být předzvěstí aktivitv 

tomto městě i v dalším školním roce. 
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