
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poslední hrací víkend roku 2019 znamenal pro 
Českou korfbalovou extraligu přelomový 
okamžik, když v neděli 15.prosince byly dva 
zápasy nejvyšší české korfbalové soutěže 
přenášeny živě v internetovém vysílání televize 
www.tvcom.cz . Výběr zápasů se Českému 
korfbalovému svazu povedl náramně a diváci 
mohli sledovat asi nejlepší zápas dosavadního 
průběhu ČKE, ve kterém se v prostějovské hale 
utkala družstva domácího SK RG Prostějov a 
hostujícího KK Brno. Jednalo se o vypjatý duel o 

první příčku v tabulce, který kromě nejvyššího letošního počtu košů v extraligovém zápase, nabídl i nejvíce 
žlutých karet a první červenou kartu ročníku České korfbalové extraligy 2019-2020. 
 
Poslední týdny školní výuky v roce 2019 patří naplno 
předvánočním turnajům, do kterých se v rámci projektu 
Školního korfbalu zapojuje stále více škol. Největší 
vnitroškolní turnaj se konal v Kozlovicích, kde se celodenního 
korfbalového turnaje zapojilo celkem 18 družstev. Největší 
předvánoční turnaj mezi školami se pak konal v ostravské 
ČPP Aréně, kde se včera v kategoriích U13 a U16 představilo 
celkem 16 družstev z různých škol z Moravskoslezského kraje 
a třech hřištích současně bylo odehráno celkem 33 
korfbalových utkání a podobný program je na témže místě 
naplánován i na zítřejší den, kdy se o poháry utkají sportovci nejmladší, a to v kategoriích U11 a U9. 
 

V brazilském městě Rio de Janeiro se o víkendu konalo finále brazilské 
nejvyšší korfbalové soutěže, které v Brazílii vychází tradičně na konec 
kalendářního roku. Mistrem Brazílie pro rok 2019 se stalo družstvo Projeto 
União Corfebol Clube, které zvítězilo ve finálovém zápase až v prodloužení 
hraném systémem Golden Goal nad domácím družstvem z Ria 9:8, když 
proměnilo po chybě obrany hned první útok a následně rychle získalo 
v obraně míč. I tento exotický zápas bylo možné sledovat živě či následně ze 
záznamu na facebookovém profilu brazilské korfbalové federace pod 
odkazem https://www.facebook.com/corfebolbr/videos/487584922111248 

 
Zástupci Českého korfbalového svazu, konkrétně Milan Schwarz a Tomáš Voda, byli rovněž vidět i ve 
sportovní diplomacii, když se účastnili oficiální konference Komise zahraničních vztahů ČOV a Ministerstva 
zahraničních věci ČR, která se konala v minulém týdnu v pražském Černínském pláci. Za přítomnosti ministra 
Tomáše Petříčka, předsedy ČOV Jiřího Kejvala a rovněž šéfa nově vznikající Národní agentury pro sport 
Milana Hniličky vystupoval v panelové diskusi i Generální sekretář Českého korfbalového svazu Tomáš 
Voda, který prezentoval úspěšné aktivity ČKS v souvislosti se získáváním finančních prostředků z evropských 
fondů. 
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