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Informace o korfbalu, konkrétně o 

realizaci unikátního celoškolského 

turnaje na Základní škole Velká 

Polom, se objevila v pátém čísle 

Olympijského zpravodaje 2017, který 

pravidelně vydává tiskové oddělení 

Českého olympijského výboru. 

Uveřejněný článek o korfbalu se 

věnuje velkému turnaji v rámci 

projektu Školního korfbalu, kterého 

se během dvou dnů zúčastnilo více 

než tři stovky žáků. Podobný turnaj proběhl i na začátku tohoto týdne, tentokráte na ZŠ Háj ve Slezsku, 

do kterého se během dvou dnů zapojili žáci z osmi ročníků a bylo odehráno celkem 21 korfbalových 

utkání, a to ve čtyřech věkových kategoriích. 

Bývalý kapitán belgické reprezentace a jednoho 

z nejúspěšnějších klubů belgické historie KC 

Boeckenberg Davor Duronjic byl jmenován hlavním 

trenérem prvního týmu KC Boeckenberg, a to od 

sezóny 2018-2019 a bude mít ty nejvyšší ambice 

zejména po minulé sezóně, kdy jeho klub, ve kterém 

působil od svých jedenácti let podlehl ve finále 

AKC/Luma. Davor Duronjic (na snímku společně 

s belgickým králem Filipem při předsatvování hráčů 

během finále MS 2015) získal celkem 13 belgických 

mistrovských titulů, osm stříbrných medailí z Poháru mistrů evropských zemí a rovněž mnoho medailí 

z mezinárodních evropských a světových šampionátů.   

Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu vypsala výběrová řízení na pořadatele dvou 

nejprestižnějších finálových dní aktuální sezóny. Zájemci mají možnost poslat své přihlášky 

elektronicky na adresu stk@korfbal.cz do 21. prosince, a to jak na společný finálový den České 

korfbalové extraligy, 1. ČKL a Ligy starších žáků, který se bude konat 28. dubna 2018, tak i na společný 

finálový  den  České  dorostenecké  korfbalové  extraligy a  Ligy mladších žáků, který se bude konat 

22. dubna 2018. 

Na titulní stránce IKF aktuálně je zveřejněn bulletin k historii nejprestižnější klubové soutěže Evropy – 

Europa Cupu, který má za sebou jednapadesát ročníků a v lednu jej čeká 52. pokračování. Česká 

republika (resp. Československo) měla na tomto turnaji svého zástupce poprvé v roce 1990, kdy zde 

sedmé místo vybojoval TKC Děčín. Největšími úspěchy na tomto měření nejlepších evropských 

šampiónů jsou bronzové medaile v podání VKC Kolín z roku 1997, 1.KC Havířov z roku 2002 a KCC 

Sokol Č. Budějovice, který dokázal třetí místo vybojovat již třikrát, a to v letech 2004, 2007 a 2011.  
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