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Letošní mistr České republiky KK 

Brno již zná přesný program turnaje 

mistrů evropských zemí Europa Cupu 

2016, který se v lednu uskuteční 

v maďarském hlavním městě 

Budapešti a bude jubilejním 

padesátým ročníkem. Brněnský tým 

vstupuje do turnaje jako čtvtý 

nasazený, v prvním kole má volno a 

ve druhém se střetne s vítězem 

zajímavého duelu mezi katalánským 

mistrem Korfbal Club Vallparadís a 

ruským HSS State University. Další 

den je, v případě vítězství, čeká semifinálový zápas pravděpodobně proti hvězdnému nizozemskému 

mistru PKC Papendrecht. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace bylo zveřejněno, které země se, na základě výsledků 

světového šampionátu,  kvalifikovaly na Světové hry 2017, které se budou konat v polské Wroclavi. 

Jistým účastníkem bylo bez ohledu na umístění domácí Polsko. V dalším kritériu dostaly přednost 

neevropské země, kterým stačilo skončit na MS 2015 do jedenáctého místa, což splnil třetí Taiwan, 

sedmá Čína a jedenáctá Austrálie, pro kterou to bude již čtvrtá účast na této vrcholné sportovní 

události. Z evropského kontinentu se pak kvalifikovalo Nizozemsko, Belgie, Anglie a Německo.  

Ještě před Světovými hrami 2017 se na podzim příštího roku uskuteční v Nizozemsku jakési malé, a 

původně mimořádné, Mistrovství Evropy 2016 pro deset týmů. Toto „malé ME“ bude, dle nových 

informací, kvalifikačním kritériem pro „velké“ Mistrovství Evropy 2018, které bude pořádáno pro 16 

týmů. Z ME 2016 pak postoupí na ME 2018 přímo osm nejlepších týmů, o zbylých osm míst se bude 

bojovat v kvalifikaci. Zajímavostí určitě je, že kvalifikační kritéria byla změněna poté, co se Český 

korfbalový svaz do tohoto (mimo)řádného turnaje nepřihlásil. Nabídku dodatečné účasti projedná 

výkonný výbor při svém prosincovém zasedání. 

Nepříjemné dny a týdny mají za sebou zástupci projektu Školního korfbalu. Zatímco managera 

projektu Petra Kronese již, po více než týdenní hospitalizaci, propustili z ostravské nemocnice do 

domácího ošetřování a čeká ho několikaměsíční přísná dieta, jihomoravský ambasador Peter Bušík si 

přivodil vážnou distorzi kotníku a bude minimálně dva týdny velmi pohybově omezen. 

Český olympijský výbor využije olympijských her v Riu k propagaci sportu a aktivního životního 

stylu. Stejně jako během her v Soči chystá i na příští rok v létě olympijský park, kde si lidé budou 

moci vyzkoušet různé sportovní disciplíny a fandit při tom českým reprezentantům v bojích o medaile. 

Park za podpory Mezinárodního olympijského výboru vyroste na březích Lipenské přehrady. 

Novinkou je, že projekt bude otevřen i pro prezentaci vybraných neolympijských sportů. Účast 

korfbalu na projektu „Olympijský park Rio – Lipno 2016“ je zatím v jednání.  
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