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Uplynulý víkend byl ve 

znamení finálového turnaje 

ligy mladších žáků, který se 

konal v českobudějovické 

Sokolovně. Stejně jako na 

předešlých finálových dnech i 

na jihu Čech byl k vidění 

velice zajímavý korfbal 

s napětím až do závěrečných 

vteřin a před diváckou 

kulisou, která hnala své týmy 

za vítězstvím. Systém 

finálového dne nejprve svedl 

týmy v semifinálových 

kláních, kde byly úspěšnější 

družstva KC ZŠ Šenov a SK RG Prostějov a zaslouženě postoupily do finálového zápasu. Poražení 

semifinalisté – KCC Sokol České Budějovice a KC Brno Nový Lískovec svedly dramatický souboj o 

bronzové medaile se šťastným koncem pro jihomoravský tým. Finále následně nabídlo opravdovou 

bitvu o každý metr palubovky, perfektní obrany i výrazné trenérské osobnosti na obou stranách. 

Vítězství a titul mistra České republiky vybojovalo družstvo SK RG Prostějov pod vedením 

trenérského dua Šnévajs, Lešanská. Na tým KC ZŠ 

Šenov zbyly stříbrné medaile, ale i z nich měli 

svěřenci bývalého reprezentačního kapitána a 

držitele mnoha evropských i světových medailí 

Martina Vaculíka velkou radost. 

Jeho nástupci se chystají na boj o evropské 

medaile a věřme, že budou minimálně stejně 

úspěšní jako bývalý kapitán juniorské reprezentace, který na evropském šampionátu v roce 1996 

dovedl juniorskou reprezentaci k první medaili pro Českou republiku. K tomu můžete přispět i Vy, 

čtenáři Korfbalového zpravodaje, tím, že budete pomyslným devátým členem – hledištěm plným 

fanoušků, včetně bývalého kapitána, v národních barvách, které požene naše reprezentanty za 

vysněným úspěchem. Na slavnostní zahájení a první zápas s Belgií je k dispozici zatím dostatečné 

množství vstupenek, které však budou v případě nerezervování věnovány olomouckým školám – 

proto, pokud ještě nemáte svou vstupenku či permanentku, rezervujte si ji na e-mailové adrese 

ekcu21@korfbal.cz 

Ještě před vypuknutím tohoto sportovního svátku čeká české korfbalisty Valná hromada Českého 

korfbalového svazu, která se bude konat v sobotu 24.května 2014 a kam jsou všichni aktivní členové 

svazu zváni a kde se bude rozhodovat o dalším směřování českého korfbalu a tom nejlepším využití 

získaných finančním prostředků.  
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