
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend v neděli se představila 
extraligová družstva v rámci pátého 
kola nejvyšší české soutěže. V prvním 
utkání nejprve domácí KCC Sokol České 
Budějovice, díky famóznímu návratu 
bývalého reprezentanta Jakuba Bláhy, 
který hned ve svém prvním zápase 
v této sezóně zaznamenal deset košů, 
ovládl jasně zápas proti SK Plhov 
Náchod poměrem 26:18 a na pár hodin 
se dostal do čela extraligové tabulky. 
Ale bylo jasné, že na prvním místě jej 

vystřídá vítěz večerního zápasu, který se hrál před zaplněnou halou v brněnských Bohunicích. Diváci mohli 
sledovat velmi kvalitní duel, ve kterém se oba týmy vystřídaly ve vedení, ale závěr utkání patřil jasně 
domácímu KK Brno, který vyhrál nad SK RG Prostějov 20:16, a to zejména díky střelecké potenci brněnských 
žen, jež zaznamenaly 80% košů KK Brno a jasně předčily své hanácké protivnice, což nakonec byl rozhodující 
faktor úspěchu jihomoravského družstva. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF byl zveřejněn aktuální žebříček členských zemí, který je 
mimo jiné zásadní i vzhledem k postupu na Mistrovství světa 2023 a k losování tohoto světového 
šampionátu. Na čele nově vydaného žebříčku je stále neochvějně Nizozemsko s velkým náskokem před 
druhou Belgií a třetím Taiwanem, který je zároveň nejlepším asijským družstvem. Česká reprezentace je 
aktuálně na místě osmém, když oproti minulému vydání poklesla o jednu příčku a její místo zaujmul Surinam 
po vítězství na Mistrovství Ameriky. Právě proběhlé kontinentální šampionáty znamenaly velké posuny 
v pořadí zemí, když vítěz severoafrického mistrovství Maroko poskočil o 26 míst na příčku sedmnáctou. 
Dokonce o třicet míst vzhůru vystoupala reprezentace Ghany, která „vydělala“ na své první účasti na 
africkém mistrovství, při němž skončila na třetím místě na turnaji určeném pro země ze severní poloviny 
afrického kontinentu.  
 
První finálový turnaj Korfball Champions League Satellite Final bude v Katalánsku zahájen již za necelých 48 
hodin – tedy v pátek v 18:00, kdy se v prvním semifinálovém duelu střetnou dva katalánské kluby CK 
Vallparadís/Assessoria a KC Barcelona v opakování loňského finále nejvyšší katalánské soutěže. Druhé 
semifinále následně obstarají anglický Tornadoes Korfball Club Academy a portugalský mistr NC Benfica. 
Vyvrcholení turnaje je pak na programu v sobotu 28.1., kdy bude znám vítěz této finálové skupiny, která 
bojuje mezi kluby na starém kontinentu o deváté až dvanácté místo.    
 
Následující víkend je na programu v českých soutěžích dohrávka odloženého zápasu České korfbalové 
extraligy mezi KKC Sokol České Budějovice a MS YMCA Znojmo, po němž se jihočeské družstvo může 
vyšvihnout do čela extraligové tabulky. Zároveň jsou na programu zápasy nejvyšší dorostenecké soutěže, 
kdy se odehraje pět utkání šestého kola a ještě tři duely odloženého kola čtvrtého. Právě odložený turnaj 
nabídne skutečnou lahůdku juniorské soutěže, neboť na jednom turnaji se utkají nejlepší tři týmy dle 
aktuální tabulky České dorostenecké korfbalové extraligy.     
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