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Poslední den roku Vám přinášíme několikero bulvárních, ale zároveň i zaručených informací 

z korfbalového světa.  

Tím posledním, co aktuálně hýbe korfbalovým prostředním na české scéně, je kauza středočeského 

hráče T. S., který údajně hrubě vulgárně napadl mezinárodního arbitra Lukeše Okurka. Případ je tím 

pikantnější z toho důvodu, že provinilec je povoláním příslušník bezpečnostních sborů a má za svou 

hlavní náplň potírání vulgarity a nevhodného chování na veřejných prostranstvích. Případ je nyní v gesci 

Disciplinární komise ČKS, která v této kauze úzce spolupracuje s Generální inspekcí bezpečnostních 

sborů. Začátkem roku 2015 se tak dozvíme verdikt, kdy obě instituce určí, je li T.S. policajt nebo rošťák.  

Po úspěšném Mistrovství Evropy hráčů do 21 let 

přidělila mezinárodní federace České republice 

pořadatelství kontinentálního šampionátů ve 

věkové kategorii  U10, které vyvrcholí na Den dětí, 

01.06.2015 v O4 aréně v Praze Vysočanech. 

V základní skupině se domáci reprezantační výběr 

střetne s reprezantcí Běloruska, Baskitska a 

Bavorska. Vstupenky na šampionát jsou již v online 

předporodeji na všech terminálech známe loterijní společnosti.  

Nevýdané fou-paix se podařilo Mezinárodní korfbalové federaci 

při ME U21 v Olomouci. Omylem totiž poslala českým 

pořadetelům evropského šampionátu africkou verzi vlajky IKF. 

Poprvé  tak ve své kariéře chyboval nový sekretář IKF, který 

nepochopil, že  prezitent evropské sekce, pan Miloš, je Švarc jen 

příjmením, ale ve skutečnosti je to bílej kluk ze severnu Čech. 

Tato chybička však byla nepozorovaně zametena pod koberec a 

průběh ME, krom absence zmíněné vlajky, v žádném případě 

neohrozila. Situace mohla být mnohem horší v případě, že by se 

pan předseda jmenoval Švorc. To by bylo pro ekonomickou stánku turnaje jistě zdrcující.  

Kdo zaznamnal na červencovém ME v Olomouci s postupem času proměnlivý počet účastníku (10-12 

zemí), určitě čeká na pravdivé vysvětlení celé situace. Tak tady je. Zmatky do turnaje vneslo Turecko a 

Wales, kteří se shodně přihlásili, odhlásili a přihlásili a překonali tak svým napínáním sportovní 

veřejnosti „budu hrát, nebudu hrát“ i nejznámějšího fotbalistu Pavla Nedvěda. Turci nakonec přijeli, 

což bohužel neplatilo o Walesu. Důstojnost turnaje a ostrovního národa tak chtěl zachránit český 

předseda korfbalového svazu, ale jeho tým Waleš ani po mnohých intervencích z významných postů 

povolení ke startu nedostal. 

Více se nám toho již do posledního čísla tohoto plátku nevejde. V novém roce jsme tu ale opět zpět. Tak 

Hepy ňu jůr 2000patnáct !!! 
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