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V Českých Budějovicích proběhl o víkendu poslední z finálových 

dní letošní sezóny. Nejlepší čtyři týmy v kategorii starších žáků se 

utkaly o poslední mistrovský titul roku 2014. Ten dobylo družstvo 

SK RG Prostějov, které završilo nejlepší sezónu tohoto 

moravského klubu. Systematická a dlouhodobá práce s dětmi a 

mládeží jim vynesla medailové umístění ve všech mládežnických 

kategoriích – tedy konkrétně tituly Mistrů ČR v dorostenecké lize, 

v lize starších i mladších žáků a stříbrné medaile v lize minižáků. 

Který jiný klub v České republice se může pochlubit takovou 

bilancí?     

Poslední finále a zápas o třetí místo tohoto ročníku (více se 

můžete dočíst na stránkách http://www.korfbal.cz/article/2014-05-

19-starsi-zaci-finale) přinesly vypjaté a napínavé souboje a opět, 

již podruhé v rámci letošních finálových dní, měli diváci možnost 

vidět prodloužení hrané systémem Golden Goal, které 

rozhodovalo středočeské derby o třetí místo mezi VKC Kolín a 

SK AFK Respo Kutná Hora a ze zisku bronzových medailí se nakonec radovali svěřenci kolínské 

trenérky, reprezentantky a extraligové 

hráčky Kateřiny Motákové. I finálové 

soupeře vedli jako trenéři současní či 

bývalí extraligoví hráči – na lavičce 

stříbrného týmu KCC Sokol České 

Budějovice je několikanásobný Mistr ČR 

a reprezentant Petr Pešák a mistrovský 

SK RG Prostějov vede úspěšná trenérská 

dvojice roku Konečný, Uherka, která si, 

po vítězství v dramatickém 

dorosteneckém finále, připsala druhý 

titul v roce 2014.  

Následující víkend je programu soustředění reprezentace do 21 let, pro kterou začíná závěrečná fáze 

přípravy, během níž, po tomto víkendu, čeká naše naděje ještě výjezd do Nizozemska a týden před 

Mistrovstvím Evropy ještě závěrečné soustředění přímo v hale, kde se bude hrát evropský šampionát, 

tedy v hale Univerzity Palackého v Olomouci. Tento týden však bude přípravné soustředění 

standardně v Kostelci nad Černými lesy, kde se v sobotu bude konat i valná hromada Českého 

korfbalového svazu. 

Dále Vás musíme s radostí informovat, že se nám v rámci pátrání po úspěších českého korfbalu, 

podařilo získat přepis posledních vteřin zápasu o třetí místo na mistrovství Evropy juniorů 1996, kde 

čeští reprezentanti dokázali vybojovat první bronzovou medaili pro Českou republiku. Po malé 

redakční úpravě (očištěné o některé nepublikovatelné výrazy) ji zveřejníme v rámci speciálního 

jubilejního 20.vydání Korfbalového zpravodaje.  
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