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 Poražený finalista loňského ročníku a 

vítěz základní části České korfbalové 

extraligy VKC Kolín se tento víkend 

zúčastní druhého nejvýznamnějšího 

klubového turnaje Europa Schield 2015, 

který se bude konat v Německu. Aktuálně 

pátý tým extraligy se střetne v základní 

skupině v pátek 30.ledna s tureckým 

týmem Marmara University Sport Club a 

den poté v maďarským 1908 SZAC KSE a německým SG Pegasus. Dle výsledků ze základní skupiny 

bude na nejúspěšnější tým české historie čekat nedělní boj o konečné umístění. 

Předseda ČKS Daniel Valeš přijal pozvání předsedy Českého olympijského výboru, Jiřího Kejvala, 

ke schůzce, jejíž hlavním bodem bylo, kromě aktuálního vývoje sportovního prostředí, představení 

Dohody o společném postupu, která má posloužit obou subjektům k co nejlepším podmínkám pro 

rozvoj sportu, růst členské základny, výchovu mládeže a úspěšnou reprezentaci státu. Dohoda bude 

projednávána na nejbližším zasedání VV ČKS. 

Místopředseda ČKS Lukáš Filip kandiduje, za  podpory předsedy České asociace univerzitního sportu, 

pana Františka Dvořáka, na pozici asistenta technického delegáta FISU (mezinárodní federace 

univerzitního sportu). V případě úspěchu se Lukáš stane, po současném aktivním předsedovi IKF 

Europe, Milanovi Schwarzovi, druhým českým korfbalistou, působící ve významné funkci v 

některé mezinárodní organizaci. Mezinárodní korfbalová federace IKF se snaží prostřednictví FISU 

dostat korfbal jako součást letní Univerziády.  

Světové hry v roce 2021 bude hostit americký 

Birmingham. Dalšími kandidáty na pořadatelství byla 

peruánská Lima a ruská Ufa. Světové hry bývají 

nazývány olympiádou neolympijských sportů a do 

jejich programu je zařazen i korfbal. První hry se 

uskutečnili v roce 1981 americké Santa Claře a čeští 

korfbalisté se poprvé soutěže zúčastnili v roce 2005 

v Duisburgu, kde se představili ve skvělé formě a 

obsadili pod vedením trenéra Radka Honzíčka 

3.místo.  V roce 2009 proběhli hry na 

Taiwanu v Kaoshiungu (korfbalisté obsadili 5. místo, 

opět pod taktovkou trenéra Radka Honzíčka) a v roce 2013 v kolumbijském Cali (7.místo, tentokráte 

pod vedením trenéra Ivo Kracíka). Nejbližší hry se uskuteční v roce 2017 v polské Wroclawi, účast si 

zajistí kromě pořadatelské země i prvních sedm týmů MS, které se hraje na přelomu října a listopadu 

tohoto roku v Belgii. 
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