
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend byla čtyřmi zápasy zahájena Česká 
korfbalová extraliga a v nejvyšší soutěži se tak jednalo o 
první zápasy po více než roce a půl. Sezóna 2019-2020 byla 
totiž po odehrání základní části zrušena a následující ročník 
2020-2021 ani nebyl zahájen. S dlouhou pandemickou 
přestávkou se nejlépe vyrovnalo družstvo SK RG Prostějov, 
které se po prvních dvou kolech může vyhřívat bez ztráty 
bodu na čele tabulky. Zajímavá situace nastala na konci 
nedělního zápasu mezi KK Brno a MS YMCA Znojmo, když 
zápas nebylo možné dokončit z důvodu poškození 
korfbalového zařízení, a tak o výsledku tohoto zápasu bude 
muset rozhodnout Sportovně-technická komise ČKS.  

 
Úplnou novinkou byly dva přímé přenosy ve dvou dnech, kdy 
fanoušci mohli prostřednictvím YouTube kanálu Českého 
korfbalového svazu sledovat sobotní zápas KK Brno – SK RG 
Prostějov a nedělní zápas SK RG Prostějov – KCC Sokol České 
Budějovice. Obě utkání byla komentována přímo ze 
sportovních hal a hlavním komentátorem byl zkušený Tomáš 
Voda, který spolukomentoval i zápasy z ME 2021, které byly 
vysílány Českou televizí. Ve vysílacím schématu se počítá do 
konce roku 2021 ještě se dvěma přenosy tak, aby se každé extraligové družstvo objevilo na obrazovkách 
jednou v domácím prostředí a jednou v roli hostujícího týmu. Nadcházejícím televizním zápasem tak bude 
střetnutí MS YMCA Znojmo – KK Brno 28.listopadu a televizní podívanou uzavře utkání KCC Sokol České 
Budějovice a MS YMCA Znojmo, a to v neděli 12.prosince.   
 

Ve dnech 12.-14.listopadu 2021 se v Děčíně konal tradiční 
mezinárodní korfbalový turnaj Elbe Cup 2021, který pořádal 
korfbalový klub TKC Děčín pod vedením dlouholetého předsedy 
Milana Schwarze a ve třech věkových kategoriích se jej zúčastnilo 
celkem 15 korfbalových družstev. Vedle sportovců z domácího 
TKC Děčín, se představila korfbalová mládež z Kutné Hory, 
Náchoda, poprvé i z nově vzniklého klubu ASKA Lubná a velká 
výprava přijela z maďarského korfbalového klubu VSD Dunakeszi, 

který je postaven na projektu podobném českému Školnímu korfbalu a vede jej maďarský korfbalový fanatik 
Bandor Nagy. Vítězství si v jednotlivých kategoriích připsala družstva ASKA Lubná v minižácích, SK Respo 
Kutná Hora v mladších žácích a první družstvo Dunakeszi v nejstarší kategorii starších žáků.    
 
Během nadcházejícího víkendu bude zahájena i nizozemská nejvyšší korfbalová soutěž Korfballeague, která 
je bezesporu nejkvalitnější a nejsledovanější ligovou soutěží světa. Obhájce titulu PKC Papendrecht se na 
úvod nového ročníku v zahajovacím zápase střetne na domácí palubovce s družstvem trenéra Edwina 
Boumana DOS ́ 46, který za místo své přípravy zvolil středočeská města Kolín a Kutná Hora, kde se představil 
v půlce minulého měsíce společně s reprezentačním výběrem nizozemského výběru. 
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