
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 17.října 2020 se uskutečnila v pořadí již 31. 
Valná hromada Českého korfbalového svazu a 
poprvé v historii se toto jednání konalo formou 
telekonference. Zástupci třinácti korfbalových klubů 
České republiky se tak tentokráte potkali nikoliv u 
jednoho stolu, ale na jedné obrazovce. Povinnosti 
však byly stejné a Valná hromada schválila zprávy o 
činnosti za rok 2019, o hospodaření za rok 2019, 
zprávu Revizní komise a současně i rozpočet na rok 
2020. Součástí programu byla i diskuse o 
harmonogarmu návratu k připravené soutěžní 
termínové listině, jejíž začátek již určitě nebude 

možné, z důvodu současné kritické pandemické situace, stihnout dle původně naplánovaného scénáře. 
 
Součástí Valné hromady 2020 bylo i rozšíření Síně slávy Českého korfbalového 
svazu. V loňském roce u příležitosti oslav 30 let s korfbalem byla do Síně slávy 
uvedena pětice významných osobností, která se obrovskou měrou zasloužila o 
rozvoj korfbalu v České republice a převzala ocenění v rámci finálového dne 
Mistrovství Evropy U21 v Prostějově. V roce 2020 byla do Síně slávy uvedena in 
memoriam legendární znojemská trenérka Lenka Dančová, která vychovala 
mnoho reprezentantů a hvězd českého korfbalu, které se následně zasloužily o 
největší úspěchy českého korfbalu na mezinárodní scéně.  
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF zrušila v minulém týdnu nově vymyšlenou soutěž European Korfball 
Tour 2021. Původně měla nově koncipovaná soutěž začít předkolem na začátku ledna, kdy by se šestnáct 
klubů utkalo na dvou turnajích o dvě postupová místa na finálový turnaj. Tato první část soutěže, do které 
se kvalifikovala i dvě česká družstva KK Brno a SK RG Prostějov, byla zrušena definitivně. IKF ještě ponechala 
ve hře myšlenku uspořádání finálového turnaje, který by se měl konat v první polovině února v Nizozemsku. 
O jeho osudu bude rozhodnuto nejpozději 1.prosince stejně jako o tom, kdo případně na tento turnaj 
postoupí, aby doplnil zbývající dvě volná místa, a to na základě kritérií, které stanoví Soutěžní komise 
Mezinárodní korfbalové federace (IKF Competition Committee).  
 
Zajímavý rozhovor poskytla bývalá úspěšná reprezentantka země tulipánů Mady Tims pro nizozemský 
server kickes.nl. Mady Tims dokázala během své dlouhé a bohaté kariéry získat třikrát titul Mistryně světa 
a třikrát titul Mistryně Evropy, byla vyhlášena třikrát nejlepší hráčkou nizozemské soutěže, ale proslavila se 
i tak, že nafotila sérii fotografií pro pánský časopis Playboy, který se v jejím rodném městě vyprodal během 
pár okamžiků. Mady začala s korfbalem ve věku pěti let a od šestnácti působila postupně ve všech 
mládežnických výběrech Nizozemska. Po mateřské dovolené (má tři děti) se dokázala obdivuhodně vrátit a 
znovu hrát na nejvyšší úrovni, jak v dresu slavného PKC, tak i v národním dresu. Aktuálním snem jedné 
z největších ikon světového korfbalu je práce trenérky, které se Mady věnuje a hodlá to dotáhnout, jako 
první žena, do pozice hlavní trenérky v Korfballeague, jež je nejlepší a nejkvalitnější ligovou soutěží na světě. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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