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Nejvyšší česká soutěž – korfbalová extraliga pokračovala druhým 

kolem, které proti sobě svedlo, ve šlágru kola, loňské finalisty a 

stejně jako na koni minulé sezóny se z vítězství radovali obhájci 

titulu z Českých Budějovic. V tabulce tak na prvním místě figurují 

týmy TJ MS YMCA Znojmo a KCC Sokol České Budějovice se 

shodným počtem 6 bodů a na posledním místě je druhý tým 

minulého ročníku a nejúspěšnější tým české historie VKC Kolín, 

který však má zatím odehrány pouhé dva zápasy.  

Nyní čeká Českou korfbalovou extraligu i ostatní soutěže reprezentační přestávka, která bude 

vyplněna vrcholem letošního roku, kterým nepochybně bude Mistrovství Evropy 2014, na kterém 

sejde nejlepších 16 týmů starého kontinentu. Vítěze a držitele titulu Mistra Evropy 2014 tak budeme 

znát 2. listopadu, kdy jsou na programy finálová utkání na závěr devítidenního šampionátu. 

Reprezentaci České republiky čeká o 

nadcházejícím víkendu poslední ze série 

přípravných soustředění a čtrnáctka 

reprezentantů bude ladit svou formu 

v Kostelci a věřme, že trenérská dvojice 

Honzíček – Kracík dokáže připravit náš 

výběr podobně jako v roce 2002, kdy 

Česká republika vybojovala na 

Mistrovství Evropy senzační stříbro 

(oba trenéři u toho byli v roli hráčů a 

pod vedením tehdejšího reprezentačního 

trenéra Jana Königsmarka dokázali dokonale zaskočit všechny evropské týmy včetně nakonec 

vítězných Nizozemců, na kterými vedli ještě v poločase finálového střetnutí). 

Kostelecké soustředění navštíví i štáb České televize s reportérem sportovního zpravodajství Honzou 

Smetanou, který se pokusí v Kostelci za 1 den naučit hrát korfbal. To, jestli se mu to povede, můžete 

shlédnout v Olympijském magazínu, který se pravidelně vysílá na kanálu ČT 4 Sport. 

ČKS zaslal tento týden klubům, pracujícím s mládeží, první finanční příspěvek z loterijních prostředků 

a to v rozmezí 7-45 tis. dle stavu členské základny. 

Trenérsko-metodická komise připravila pro všechny zájemce (pro aktivní trenéry i pro adepty 

trenérského řemesla) unikátní sérii tří trenérských školení, která umožní všem zúčastněným získat 

kompletní pohled na trenérství, a to pod vedením nizozemského špičkového trenéra Edwina Boumana, 

který působil mnoho let i v České republice a mimo jiné vedl v minulosti třeba juniorskou reprezentaci 

České republiky. http://korfbal.cz/article/2014-10-14-skoleni-korfbalovych-treneru. 

Komise rozhodčích připravila rovněž školení pro stávající arbitry a rovněž pro nové zájemce. Školení 

se bude konat již o nadcházejícím víkendu v Brně, a to pod vedením zkušeného mezinárodního 

rozhodčího a předsedy Komise rozhodčích Ondřeje Fridricha. I o tomto školení naleznete více 

informací na svazových webových stránkách. http://korfbal.cz/article/2014-10-05-seminar-rozhodcich-1819102014.   
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