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Reprezentace České republiky se 

sešla o uplynulém víkendu 

v Kolíně, kde pokračovala 

v přípravě na nadcházející 

Mistrovství světa 2015, které 

začíná již 44 dní, kdy naše 

reprezentace nastoupí v Tielenu 

v prvním zápase proti obhájcům 

titulu z Nizozemska. Trenérské duo 

Honzíček – Kracík již zúžilo 

reprezentační výběr na šestnáct 

jmen, z nichž bude vybrána 

konečná nominace, která bude čítat 

sedm žen a sedm mužů, kteří 

odjedou bojovat do Belgie o cenné kovy a o účast na Světových hrách 2017, které se uskuteční 

v polské Wroclavi.  

Nadcházející víkend se uskuteční první kolo znovuobnoveného Českého poháru, do kterého se 

původně přihlásilo osm týmů. Po mnohých omluvách přihlášených týmů tak dojde tuto sobotu pouze 

na dva dvojzápasy mezi nejlepšími čtyřmi týmy uplynulé sezóny, které si to rozdají o lepší nasazení 

do finálového dne, který se uskuteční v neděli 4. října ve Znojmě. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace je možné 

objevit informace z exotických lokalit. Kamerun byl přijat 

Výkonným výborem Mezinárodní korfbalové federace a 

rozšíří tak počet afrických zemí a stane se 66. členskou zemí 

IKF. Toto schválení ještě musí formálně ratifikovat Valná 

hromada IKF, která se uskuteční 7. listopadu v belgických 

Antwerpách. Rovněž je na stránkách IKF zmínka o tom, kdo 

se stal mistrem Dominikánské republiky, což nemusí být pro 

české fanoušky zcela nezajímavá informace, neboť 

reprezentace Dominikánské republiky si vybojovala účast na 

Mistrovství světa hráčů do 23 let, které se bude konat 

v červenci 2017 v Olomouci, kde bude možné zástupce této 

středoamerické země sledovat. 

V projektovém týmu Školního korfbalu se objevila nová výrazná posila. Slovenský reprezentant a 

mistr ČR ze sezóny 2014/2015 v dresu KK Brno Peter Bušík přijal nabídku Českého korfbalového 

svazu a bude působit zejména v Jihomoravském kraji, kde jsou pro rozvoj korfbalu ideální podmínky 

díky existenci dvou extraligových klubů – KK Brno a TJ MS YMCA Znojmo. 
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