
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uplynulý víkend patřil 
prvnímu hracímu víkendu 
Superligy 2022, který se 
odehrál v kutnohorském 
sportovním centru Klimeška, 
kde se sešlo osm družstev, 
aby zahájila boje o cennou 
trofej. Nejlépe zvládl zápasy 
ve skupinách obhájce 
loňského prvenství Infinity 
team vedený kapitánem 
Petrem Šnajdrem, který 
neztratil ani bod a 
s přehledem ovládl Zlatou 

skupinu i díky střeleckým výkonům Petra Galíčka a Anety Lešanské, kteří vévodí celkové střelecké tabulce 
po odehrání základních skupin. Modrou skupinu podobně dominantně zvládl Faze Clan team, který ztratil 
jediný bod za prohru v Golden Goalu, ale dokázal nastřílet ve třech zápasech úctyhodných 81 košů a jeho 
střelecká síla jej pasuje do role hlavního favorita. 
 
V sobotu 17.září jsou v Superlize na programy semifinálové zápasy, kdy vítězové skupin budou vyzváni 
družstvy z druhých míst. Na BrKo vedené Dominikou Drábkovou vyzve Infinity a Collalloc s kapitánkou 
Klárou Novákovou se postaví proti Faze Clan. Zajímavé souboje slibují i semifinálová střetnutí ve skupině o 
5.-8.místo, kde se diváci v Ostravě mohou těšit na souboj domácho družstva Cypísci proti maďarskému 
Barátok a zápas mezi znojemským Restartem a Bláznivou střelou kapitána Martina Uherky.   
 
V rámci superligového víkendu proběhla v Kutné Hoře v hotelu Mědínek Valná hromada Českého 
korfbalového svazu, které se zúčastnili zástupci celkem 14 klubů z celé České republiky. Poprvé se na tomto 
zasedání představili i zástupci dvou nejmladších klubů přijatých do Českého korfbalového svazu, které  
začaly fungovat na bázi Školního korfbalu. Poprvé tak na Valné hromadě byl zástupce severomoravského 
Grevik Palkovice a jihočeského KK Dobrá Voda, které předseda Českého korfbalového svazu Daniel Valeš 
mohl představit celé české korfbalové komunitě. Valná hromada schválila mimojiné zprávu o činnosti za 
minulý rok, hospodaření v roce 2021 a rovněž rozpočet na rok aktuální.      
 
Nizozemská královská korfbalová federace KNKV oznámila na svých 
stránkách otevření třetí speciální korfbalové školy v rámci Nizozemska. 
Poté, co byly v předchozím letech otevřeny korfbalové školy 
v Dordrechtu, kde působí slavný korfbalový klub Deetos a v Groningenu, 
který je domovem družstva Nic., byl studijní korfbalový program 
zahájen i ve Veenendalu, kde korfbalové tréninky budou každotýdenní 
součástí výuky na místní škole. Do prvního takového tréniku se 
v minulém týdnu zapojilo celkem 16 žáků, a to pod vedením trenéra 
nizozemského juniorského reprezentačního výběru Keese Vliestry. 
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