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Minulý víkend se rozjela i nejvyšší 

česká soutěž – Česká korfbalová 

extraliga a výsledky ukazují, že 

letošní ročník bude velmi vyrovnaný. 

Žádný z týmů nedokázal zvítězit 

dvakrát a každý tým si připsal po 

jednom vítězství v systému 

dvojzápasů, jakým se letošní 

extraliga bude hrát. V tabulce střelců 

po prvním kole můžeme na 

nejvyšších místech nalézt celou řadu 

adeptů reprezentačního dresu, kteří 

jsou zákonitě ve stoupající formě 

před blížícím se startem evropského 

šampionátu – na čele je Ivan Žák (TJ MS YMCA Znojmo) s 12 koši a mezi ženami pak Eliška 

Jonáková (KK Brno) s 8 koši.  

Maximální pozornost bude v tomto týdnu věnována reprezentaci České republiky, která odjíždí na 

sérii přípravných zápasů do Německa a Nizozemska. Po této akci odhalí reprezentační trenéři Radek 

Honzíček a Ivo Kracík konečnou nominaci vyvolené čtrnáctky mužů a žen, kteří budou mít tu čest 

reprezentovat Českou republiku na Mistrovství Evropy 2014 v portugalském městě Maia a obhajovat 

bronzové medaile z posledního evropského šampionátu. 

To u nejmladší reprezentace České republiky dochází k výrazným změnám. Nejenže Mezinárodní 

korfbalová federace změnila věkové kategorie (z U16 bude od příštího roku U17), ale z osobních 

důvodů rezignoval na svou funkci dlouholetý reprezentační trenér Hennie Baas, který se však nadále 

bude plně věnovat úspěšnému programu „Hennie do klubů“, který pomáhá zainteresovaným klubům 

v trénování zejména mládežnických kategorií. 

Do 30. září 2014 bylo možno podávat ministerstvu školství mládeže 

a tělovýchovy žádosti o dotace státní podpory pro sport na rok 2015. 

Korfbal se uchází o podporu ve 3 programech a to na reprezentaci, 

talentovanou mládež a činnost sportovních svazů v celkovém 

objemu 4,5 mil. Kč. 

V sobotu 27. září 2014 proběhla v Nymburce Valná hromada ČUS 

jejímž cílem bylo řešení II.etapy majetkových vztahů v areálu 

Strahov. Bonusem pro delegáty byla možnost prohlédnout si 

tenisovou trofej Davis Cup, který po dvou letech tento týden opustí 

Českou republiku. Na žádost redakce korfbalového zpravodaje 

zapózoval s touto cennou trofejí i předseda Českého korfbalového 

svazu Daniel Valeš společně se svým tenisovým kolegou Ivo 

Kaderkou.  
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