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Minulý týden a aktuálně probíhající
týden jsou ve znamení aktivit
v rámci projektu Školního korfbalu
ve Zlínském kraji. Během těchto
dvou týdnů se korfbal postupně
představuje na čtyřech základních
školách v Rožnově pod Radhoštěm,
kde zástupci Českého korfbalového
svazu během dvaceti hodin tělesné
výchovy ukáží korfbal více než
čtyřem stovkám žáků z tohoto
podhorského města. Další aktivity
proběhly
i
ve
městě
s nejúspěšnějším
korfbalovým
klubem
české
historie.
Devítinásobný šampión České republiky VKC Kolín se též připojil k podpoře rozvoje korfbalu na
školách a na 3.ZŠ v Kolíně si tak korfbal mohla vyzkoušet více než stovka žáků, kterým korfbal
představil bývalý úspěšný reprezentant, reprezentační trenér a současný činovník kolínských
Vembloudů Milan Čejka.
Nadcházející víkend se právě v Kolíně sejde reprezentační výběr České republiky, aby na soustředění
zahájil přípravu před Mistrovstvím světa 2015, které se bude na přelomu října a listopadu konat
v Belgii. Hlavním cílem českého výběru pod vedením trenérů Radka Honzíčka a Ivo Kracíka je návrat
českého korfbalu do bojů o medaile a postup na Světové hry 2017, které se budou konat v polské
Wroclavi a kde by mohli mít čeští reprezentanti výbornou diváckou podporu. Realizační tým
reprezentačního družstva doplnili před Mistrovstvím světa Tomáš Ziegler a Jiří Škarabela, kteří budou
pomáhat reprezentantům v dosažení těchto cílů.
K zviditelnění korfbalu ve světovém měřítku přispěla i jedna skutečná
sportovní celebrita, kterou zcela nepochybně byla a je Mady Tims. Tato
osmatřicetiletá hvězda nizozemského sportu byla vyhlášena sportovcem
měsíce organizace IWGA. Mady Tims, přezdívaná „Lady“, se rozloučila se
svou korfbalovou kariérou ziskem mistrovského titulu v nizozemské
nejvyšší soutěži Korfballeague (když ve finále zaznamenala svůj jubilejní
pětistý koš v oficiálních soutěžích a pomohla tak k vítězství svého klubu
PKC Papendrecht), kde ji při rozlučce aplaudovalo více než deset tisíc
přítomných diváků v hale Ahoy v Rotterdamu. Mimo mnoha domácích
titulů je „korfbalová Lady“ i trojnásobnou mistryní Evropy, trojnásobnou
mistryní světa a vítězkou Světových her z roku 2005.
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