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Česká korfbalová reprezentace 

uzavřela o minulém víkendu 

zápasovou přípravu před 

Mistrovstvím světa 2015 a třikrát 

v polské Wroclawi porazila 

domácí Poláky, pro které to byla 

rovněž poslední herní příprava 

před odjezdem do Belgie. 

Trenérská dvojice Honzíček – 

Kracík byla s přípravnými 

zápasy spokojena, protože Poláci 

dobře nasimulovali jednoho ze 

soupeřů v základní skupině B na 

MS 2015, a to konkrétně 

Maďarsko. Na závěr tohoto přípravného zahraničního výjezdu určili trenéři finální nominaci 14 hráčů 

a hráček, kteří budou mít tu čest nastoupit na MS 2015 se lvíčkem na prsou.  

Zajímavostí české sestavy je to, že více než polovina všech nominovaných již překročila třicet let a 

věkový průměr našeho družstva je tak necelých 29 let. Na druhou stranu má náš tým ve svém středu 

celou řadu mimořádných osobností českého a světového korfbalu - 5 reprezentantů má ve své sbírce 

historické stříbro z Mistrovství Evropy 2002, 4 mají bronzovou medaili z MS 2003 a pět bronzové 

medaile z domácího MS 2007 v Brně, což je naprostým světovým unikátem. 

Belgičtí pořadatelé Mistrovství světa 2015 

oznámili, že finále tohoto ostře sledovaného 

turnaje, které je na programu 8. listopadu 2015 

v nově zrekonstruované antwerpské Lotto aréně, 

je již tři týdny před tímto vrcholem vyprodané a 

pro případné další zájemce již zbývají „pouze“ 

ikfchannel na YouTube, kde bude možné 

sledovat všechny zápasy této korfbalové akce 

roku. Stejně tak to bude možné i na webových  stránkách www.worldkorfball.org či přes mobilní 

aplikaci App´Korfball´. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace byly rovněž oznámeny týmy, které se zúčastní 

finálového turnaje Europa Cup 2016, určeného pro 12 nejlepších mistrovských týmů z evropského 

kontinentu. Českou republiku bude na turnaji, který se bude v lednu 2016 konat v maďarské 

Budapešti, reprezentovat mistrovské družstvo KK Brno, které se bude snažit vylepšit loňské čtvrté 

místo. Jedná se o jubilejní 50.ročník této tradiční soutěže, kde nejlepší evropské kluby bojují o trofej, 

která nese jméno Alfons Janssens Cup.  
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