
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superliga 2021 je minulostí a vítězem se stalo 
družstvo Infinity vedené kapitánem Petrem 
Šnajdrem, které během dvou víkendů dokázalo 
porazit všechny soupeře a po pěti vítězstvích získalo 
cennou trofej. Sestava vítězného družstva, která 
bude jmenovitě uvedena přímo na této trofeji, je 
složena z následujících dvanácti jmen: F.Dvořák, 
P.Galíček, M.Lužný, M.Marek, P.Šnajdr, J.Tichý, 
A.Krpcová, P.Křížková, N.Kubů, A.Lešanská, 
K.Lorencová, N.Lorencová. Dramatický průběh 
finálového zápasu dokládá konečný výsledek, když o 
vítězi Superligy 2021, rozhodoval jediný koš a 
výsledek Infinity – Aperol 16:15 ukazuje vyrovnanost 

finálového klání – vždyť ještě v poločase vedl Aperol 9:8. Třetí místo v letošním ročníku získalo družstvo 
Pepegy, které rovněž v zápase o bronz vyhrálo rozdílem jediného koše.  
 
Superliga 2021 se konala v prostějovské hale Reálného Gymnázia za přísného dodržování aktuálně platných 
covidových nařízení a k vidění bylo mnoho zajímavých zápasů. Do ročníku 2021 naskočila i dvě 
reprezentační družstva talentované mládeže, a to v kategoriích U17 a U19. Pro oba výběry se jednalo o 
velmi cenné zápasové zkušenosti s těžkými soupeři, které jistě reprezentační trenéři docení v budoucnosti, 
která pro U19 bude velmi blízkou, neboť již v pátek se totožný reprezentační výběr U19 představí na 
Světovém poháru ve Zruči nad Sázavou, kde během prodlouženého víkendu sehraje celkem pět zápasů – 
proti Německu, Nizozemsku, Maďarsku, Slovensku a Portugalsku. 
 
Během finálového víkendu byl i důvod k oslavám, ke kterým se do 
Prostějova sjeli reprezentanti ve věkové kategorii U15, kteří si 
užili ovace publika za svůj mimořádný výkon, který předvedli na 
začátku července v Budapešti, když získali titul Mistrů Evropy 
2021 v plážovém korfbalu. Symbolicky, v přestávce duelu mezi 
reprezentačními výběry U17 a U19, převzali z rukou předsedy 
Českého korfbalového svazu Daniela Valeše zlaté medaile a 
sklidili zasloužené ovace zaplněné tribuny. Po oficiálním 
programu ve sportovní hale následoval ještě společný oběd 
s předsedou svazu, jemuž mladé naděje měly možnost sdělit své 
pocity a vyjádřit své přání a sny do budoucí korfbalové kariéry. 
   
V sobotu 18.září se Prostějově konala 32. Valná hromada Českého korfbalového svazu, na níž se sešlo 
celkem 13 delegátů z korfbalových klubů. Valná hromada ČKS 2021 schválila zprávu o činnosti svazu a jeho 
hospodaření, rozpočet na rok 2021 a rovněž zvolila staronový výkonný výbor, jehož složení zůstalo totožné 
a do čela svazu již na páté funkční období zvolila jako předsedu Daniela Valeše, který tuto pozici zastává 
nepřetržitě od roku 2013. Na závěr zasedání Valné hromady delegáti potleskem ve stoje aplaudovali 
novému členu Síně slávy Českého korfbalového svazu, kterým je prostějovský Jiří Kremla.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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