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Uplynulý slunečný víkend patřil venkovnímu korfbalu. 

V Náchodě se tradičně konal velký žákovský korfbalový turnaj, 

který nese hlavičku Českého poháru 2017. Ve třech žákovských 

kategoriích od minižáků až po starší žáky se tohoto turnaje 

zúčastnilo nakonec celkem 14 družstev. Ve všech kategoriích se 

z vítězství radovala brněnská družstva, když v minižácích a 

mladších žacích triumfovala družstva KK Brna, zatímco 

kategorii starších žáků opanovalo konkurenční družstvo KK 

Brno Nový Lískovec, které však v nejslaběji obsazené kategorii 

mělo pouze dva soupeře. Součástí Českého poháru byl i seminář 

pro začínající rozhodčí, kterým se intenzivně věnovali zkušení 

mezinárodní arbitři Ondřej Fridrich a Lukáš Pazourek, kteří mají 

za sebou několik vrcholných mezinárodních akcí, jako například 

Mistrovství Světa či Evropy. 

Uplynulý týden se konala tradiční velká korfbalová akce v Kolíně, kde se v rámci Kolínských 

sportovních her střetlo celkem dvacet školních korfbalových družstev. V rámci jediného dne bylo 

odehráno ve dvou kategoriích dohromady 58 korfbalových zápasů a zúčastněné školy pak dle 

dosaženého pořadí získaly body pro svou školu do celkového hodnocení. Tento velký sportovní svátek 

má v Kolíně dlouholetou tradici, když jej do nabitého programu v minulém desetiletí dokázali prosadit 

bývalí reprezentační trenéři Karel Kӧnigsmark a Radek Honzíček, a je jasné, že korfbal bude na jeho 

pořadu i v roce následujícím. 

V minulých dvou týdnech se opět Mezinárodní korfbalová 

federace IKF snažila o rozšiřování svých aktivit na africkém 

kontinentu. Známý korfbalový misionář Theo van der Linde 

navštívil během této doby Keňu a Tanzanii, kde vedl 

základní korfbalové kurzy pro zájemce o korfbal. V Keni se 

tyto kurzy konaly na Technické universitě v Eldoretu a 

zúčastnilo se jich celkem 60 budoucích korfbalistů (54 

studentů a 6 učitelů) a protože se v této africké republice 

nejedná o první korfbalovou lokalitu, je ještě do konce roku 

2017 v plánu uspořádání keňského korfbalového 

mistrovství. V Taznanii se pak naopak jednalo o vůbec první setkání s korfbalem a začátečnickým 

kurzem nakonec prošlo 16 uchazečů na jedné škole ve městě Arusha.      

Další velkou korfbalovou akcí tohoto týdne bude Otevřené mistrovství Moravskoslezského kraje  2017 

v kategorii přípravek, tedy v kategorii U9. Na Základní škole Velká Polom, která korfbalu věnovala 

v projektu „Rok s korfbalem“ celý školní rok, se na dvou hřištích současně utkají školní týmy složené 

hlavně z žáků třetích tříd. Deset přihlášených týmů se formou korfbal4 utká o prvenství a o titul 

nejlepšího družstva Moravskoslezského kraje v kategorii nejmladších korfbalistů. 
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