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Uplynulý víkend proběhlo první kolo 

Českého poháru, kdy se proti sobě postavily 

týmy KK Brno a TJ MS YMCA Znojmo 

v moravské skupině a VKC Kolín a KCC 

Sokol České Budějovice ve skupině české. 

V obou skupinách byly úspěšnější hostující 

týmy, které si tak vybojovaly lepší výchozí 

pozici do semifinále. V němž se tak střetnou KCC Sokol České Budějovice s mistrovským KK Brno 

(na obrázku), který překvapivě v 1.kole nestačil na sousedy ze Znojma a TJ MS YMCA Znojmo 

s VKC Kolín. Semifinále a následné zápasy o 3. místo a finále proběhnou 4. října ve Znojmě. 

Nadcházející víkend je na programu soustředění seniorské reprezentace, které se bude konat v Kostelci 

na Hané a kam přijede v plném složení i reprezentace Anglie. Na programu jsou, kromě tréninkových 

jednotek obou týmů i přípravné zápasy, které budou sloužit trenérské dvojici Honzíček – Kracík 

k ladění herní formy před MS. Stejnou příležitost bude mít i trenér anglické reprezentace Dave 

Buckland, který bere tyto utkání velice vážně a i proto přijede anglická reprezentace včetně největší 

hvězdy Otto Fabiuse, který působí v nizozemské nejvyšší soutěži v týmu Blauw Wit Amsterdam. Pro 

diváky uvádíme, že hlavní oficiální zápas Česko-Anglie se hraje tuto sobotu v 15:30 hod. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace bylo 

oznámeno, že oficiální stránky největší letošní 

korfbalové události - Mistrovství světa 2015 byly 

spuštěny, a to na adrese: http://www.ikf-wkc-2015.be  

Jejich tvůrcem je čtveřice belgických studentů Sam 

Schuddinck, Félix Rijkers, Mike Van den Heuvel a 

Yannis Tack. Na stránkách je zatím možné nalézt jak 

rozpis zápasů, novinky či týmové fotografie, tak i 

počítačovou korfbalovou hru.   

V rámci podpory projektu Školního korfbalu nechal Český korfbalový svaz vyrobit další tři desítky 

korfbalových košů, které budou během následujících týdnů poskytnuty základním školám, které 

projeví zájem se projektu Školního korfbalu zúčastnit. Za poslední týden se podařilo zrealizovat 

ukázky dokonce ve třech krajích České republiky a zástupci Českého korfbalového svazu ukázali 

korfbal dětem v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji.   

Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila na svých stránkách (www.wada-ama.org) počty 

porušení dopingových pravidel za rok 2013. Ve své zprávě uvádí, že v uvedeném roce došlo celkem k 

1.953 proviněním, ve 115 zemích a v 89 sportovních odvětvích. WADA poprvé ve své historii 

zveřejnila tak podrobnou statistiku a obsáhlou zprávu z oblasti porušování antidopingových pravidel. 
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