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Top – novinkou tohoto 

týdne je zveřejněná zpráva 

na stránkách IKF o tom, že 

president Mezinárodního 

olympijského výboru 

Thomas Bach si zahrál 

korfbal během 35. vydání 

Her generací ve 

švýcarském Lausanne. 

Korfbal se na těchto hrách ukázal poprvé a vedle presidenta MOV se tohoto ukázkového zápasu 

účastnil i vice-president IKF Frans Walvis. Jednalo se krátké a spíše symbolické představení, ale je 

možné, že jeho význam korfbal v budoucnosti ještě ocení.  

Reprezentační výběr České republiky se během následujícího víkendu střetne s Polskem. K posledním 

přípravným zápasům naši reprezentanti vyrazí do polské Wroclavi, kde se za necelé dva roky bude 

konat vyvrcholení čtyřletého reprezentačního cyklu – Světové hry 2017. Po přípravných utkáních 

v Polsku pak trenérská dvojice Honzíček – Kracík oznámí finální nominaci na Mistrovství Světa 2015, 

které začíná v Belgii již za 16 dní a na které pojede reprezentovat Českou republiku sedm žen a sedm 

mužů. 

Český korfbalový svaz získal od Mezinárodní korfbalové federace výklad postupového klíče právě na 

výše zmíněné Světové hry 2017, který byl zveřejněn na stránkách www.ikf.org v minulém týdnu. Nyní 

je tedy jasné, že na Světové hry se kvalifikují všechny neevropské země, které se umístí do 11.místa 

na MS 2015, jedno místo připadá pořadatelskému Polsku a zbylá místa budou přidělena nejlepším 

evropským zemím dle pořadí na MS 2015. Pro naše reprezentanty do znamená, že musí skončit 

v základní skupině do druhého místa a ideálně zvítězit v následném čtvrtfinále proti vítězi skupiny D, 

kterým bude pravděpodobně Anglie či Portugalsko.  

Domácí soutěže již běží v plném tempu a první 

zápasy sezóny mají za sebou minižáci, mladší 

žáci, starší žáci i dorostenci. Velkou nepříjemností 

v dorostenecké extralize jsou však dva odstoupivší 

týmy – po mistrovském týmu SK RG Prostějov 

(na obrázku), který svůj záměr oznámil již o 

prázdninách, se odhlásil VKC Kolín a v minulém 

týdnu odstoupilo i družstvo KCC Sokol České 

Budějovice a Sportovně-technická komise musela 

na poslední chvíli měnit již schválenou 

termínovou listinu. Je smutné, že dva 

nejúspěšnější týmy české korfbalové historie nedokázali poskládat juniorské týmy a dorostenecká 

extraliga tak bude mít letos místo devíti pouze šest družstev. 
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