
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní asociace Světových her (IWGA – 
International World Games Association) pořádá v těchto 
dnech tradiční anketu o sportovce roku 2021 ze sportů, 
které jsou na programu Světových her. Za rok 2021 je 
mezi kandidáty i belgická reprezentační hvězda Julie 
Caluwe, která prožila famózní sportovní rok. Na jaře 2021 
se v dresu PKC Papendrecht stala vítězkou nejvyšší 
nizozemské soutěže Korfballeague, když pravidelně 
nastupovala v základní sestavě nizozemského mistra. 
V říjnu pak dresu belgické reprezentace dokázala získat 
stříbrnou medaili na ME 2021, kde se navíc stala i nejlepší 
střelkyní celého šampionátu s celkem 22 koši. Na 
webových stránkách www.theworldgames.org může 
hlasovat do 31.ledna každý sportovní fanoušek, vždy 
jednou za 24 hodin a ve výběru 24 kandidátů můžeme 
nalézt třeba i české juniorské reprezentační družstvo U19 

ve florbalu, které vybojovalo historické zlato na MS U19 v Brně či famózního indického brankáře pozemního 
hokeje PR Sreejesha, který se s obrovským náskokem drží na čele probíhající ankety. 
 
Nizozemská nejvyšší soutěž Korfballeague pokračovala sedmým kolem, které se v zemi tulipánů, jež je 
aktuálně velmi zmítána mutací koronaviru Omikron, odehrálo překvapivě kompletně. V každé ze skupin je 
po sedmém kole jediné neporažené družstvo, když skupině A vévodí loňský poražený finalista Fortuna Delft 
a skupinu B vede největší překvapení soutěže DVO Bennekom, které se ve skupině s opravdovými 
velkokluby formátu PKC Papendrecht či TOP Sassenheim stále drží bez porážky na čele tabulky se stejným 
bodovým ziskem jako mistrovský PKC (DVO chybí dohrát ještě jedno utkání) a dokonce s osmibodovým 
náskokem před TOP Sassenheim, který je nejúspěšnějším družstvem poslední dekády. 
 
Méně úspěšně se však daří v sousedním Německu, kde 
byla aktuálně probíhající sezóna 2021-2022 přerušena, 
a to až do konce ledna. Německý korfbalový svaz tak 
volí opatrnější přístup, který se projevil i ve vztahu 
k mezinárodním akcím, když oba německé kluby 
nominované na Europa Shield 2022, jež se měl 
původně v posledním lednovém víkendu konat 
v Prostějově, oznámily svou neúčast jako první ze 
všech původně kvalifikovaných družstev.  
 
Nejvyšší korfbalové soutěže v České republice mají na čelech svých střeleckých tabulek jasné lídry, když 
s počtem 51 košů vévodí v České korfbalové extralize všem střelcům s obrovským náskokem prostějovský 
reprezentant Petr Galíček a dorosteneckou střeleckou tabulku vede asi nejvytěžovanější korfbalistka 
českých soutěží Jitka Pavlíčková, která má svém kontě 50 juniorských košů a dalších 18 přesných zásahů pak 
zaznamenala v soutěžích dospělých a je tak absolutně nejlepší střelkyní s průběžným počtem 68 košů.     
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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