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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

První informací šestnáctého vydání Korfbalového 

zpravodaje musí být zmínka o finálovém dnu naší 

nejmladší věkové kategorie, a to o minižácích, kteří 

odehráli finálový den v neděli 27.dubna ve znojemské 

hale. Šest týmů se utkalo ve vyřazovacích bojích, které 

přinesly výborné výkony podpořené výraznou diváckou 

oporou. Ve finále se střetly týmy, které zvítězily v 

semifinálových skupinách a patřily tak mezi žhavé favority 

na titul – MS YMCA Znojmo a SK RG Prostějov. Finále 

se hrálo za vydatné podpory fanoušků, kteří dokázali povzbuzovat své týmy po celý zápas a vytvořili 

tak atmosféru skutečného finále. Vítězství nakonec získal domácí tým TJ MS YMCA Znojmo pod 

vedením trenérky Lenky Toufarové, když po vyrovnaném průběhu zvítězil 11:7 a na prostějovské tak 

zbyly stříbrné medaile. Pomyslné stupně vítězů ještě doplnil PKC Náchod, který v zápase o třetí místo 

porazil KK Brno poměrem 4:1. Nejlepším střelcem finálového 

turnaje se stal prostějovský František Valenta, který 

zaznamenal celkem 6 košů, když ve finálovém zápase vstřelil 

dokonce 4 koše, které však nakonec Prostějovu na titul 

nestačily. Je možné a přejme si, aby ve Znojmě vyrostla další 

skvělá generace korfbalistů, jako v minulosti například  

Martin Žák, Klára Zábojová či bratři Malačkové, kteří 

dokázali získat pro Českou republiku mnoho medailí 

z evropských i světových turnajů a dokázali se vyrovnat 

nejlepším hráčům světa. 

Mistrovství Evropy hráčů do 21 let již nedočkavě klepe na 

dveře – již za 67 dní vypukne domácí korfbalová událost roku. 

Již je známo, že reprezentace České republiky vstoupí do 

turnaje zápasem proti Belgii v první den turnaje, a to hned po 

slavnostním zahájení olomouckého turnaje – tedy 6.července 

2014 od 16.30 v hale UP Olomouc. I Vy můžete přispět 

k tomu, aby naše reprezentanty hnala za vítězstvím zaplněná 

hala. Již zítra začíná předprodej vstupenek pro jednotlivce, 

který doplní probíhající předprodej prostřednictvím klubů. Vstupenky či permanentky si můžete 

rezervovat na adrese ekcu21@korfbal.cz 

Minulou sobotu se rovněž konala ve Sportovním centru v Nymburce Valná hromada České unie 

sportu, které se za ČKS účastnil předseda Daniel Valeš. Mezi nejzajímavější závěry jednání lze 

jmenovat převod Sportovního centra Nymburk a výzvu starostům ohledně podpory sportu. Detailnější 

informace jsou na webu www.cuscz.cz 

MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací pro rok 2014. Pro korfbal byla vyčleněna částka 998 tis. na 

Organizaci sportu a 122 tis. na talentovanou mládež. O využití uvedených finančních prostředků  

rozhodne Valná hromada ČKS, která se uskuteční v sobotu 24.května v Kostelci nad Černými Lesy. 
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