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V Kostelci na Hané proběhlo o 

prodlouženém víkendu další 

z přípravných soustředění reprezentační 

družstva před Mistrovstvím světa, které 

začíná již za měsíc v belgických 

Antwerpách. Na tomto soustředění sehráli 

naši reprezentanti 4 přípravná utkání proti 

reprezentaci Anglie. Je velice pozitivní, 

že česká reprezentace dokázala nad 

čtvrtým týmem z loňského ME třikrát 

zvítězit a věřme, že si dobrou herní formu 

udrží i na MS, kde hlavním cílem bude 

postup z nabité základní skupiny, který je nutným předpokladem pro následný boj o medailové pozice 

a postup na Světové hry, kam postoupí z tohoto světového šampionátu přímo nejlepších 6 až 7 týmů, a 

to dle kontinentálního zastoupení. 

O víkendu se v Budapešti konala i kvalifikace na finálový turnaj Europa Cupu 2016. Český mistr KK 

Brno má díky dobrému umístění z EC 2015 účast na finálovém turnaji jistou, a tak brněnský trenér 

Jakub Máša mohl sledovat, jak si postup do lednového finále vybojoval maďarský mistr KC 

Szentendrei, polský mistr UKK MUM Warsawa a ruský mistr HSS State 

University. Na prvním nepostupovém místě skončil slovenský mistr SKK 

Dolphins Prievidza, za nějž 16 košů z 45 nastřílených vstřelili sourozenci 

Bušíkovi, kteří v minulé sezóně oblékali dres mistrovského KK Brno. Za 

zmínku jistě stojí i účast českého mezinárodního rozhodčího Lukáše 

Pazourka na tomto turnaji, který rozhodoval mimo jiné i semifinále tohoto 

turnaje a ve finálovém střetnutí byl v roli asistenta belgické rozhodčí.    

Již tuto neděli se ve znojemské hale koná finálový turnaj Českého poháru, 

kde se v semifinálových zápasech střetnou nejlepší čtyři družstva loňské 

sezóny. Diváci se tak mohou těšit na vyrovnané souboje nejlepších českých 

týmů v boji o Český pohár 2015. Finále je naplánováno na 14:00. Ve stejný den se ve Znojmě sejde 

Valná hromada Českého korfbalového svazu, jejíž hlavním cílem je novela stanov Českého 

korfbalového svazu a doplňující volba Revizní komise. 

V úterý 6. 10. 2015 se ve velké tělocvičně Tyršova domu, uskuteční společné setkání ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové se zástupci sportovního prostředí. Na setkání 

vystoupí vedle paní ministryně také předseda ČOV Jiří Kejval, předseda ČUS Miroslav Jansta a další 

zástupci sportovního prostředí. Obsahem setkání je prezentace návrhu novely zákona o podpoře 

sportu, plán podpory sportu v roce 2015–2017, financování sportu, základních článků sportu, role 

krajů a obcí a sponzoring a společenská odpovědnost v českém sportu. 
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