KORFBALOVÝ
ZPRAVODAJ

20/2016

Týden po skončení všech soutěží této sezóny je
k dispozici souhrnný videomateriál obsahující
všechny finálové výsledky všech žákovských,
juniorských i seniorských soutěží pořádaných
Českým korfbalovým svazem, který vytvořila
televize krylie.com pod taktovkou Josefa
Podrábského, která bude tvořit i denní reportáže
z nadcházejícího Mistrovství světa hráců do 23 let
v Olomouci. Vysoce aktuální materiál je možné shlédnout na webu, na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=QvPFB48N1KU&authuser=0
Dalším mediálním vystoupením tohoto týdne pak bylo
představení korfbalu posluchačům Českého rozhlasu
Rádia Wave, kam si moderátoři pozvali nejznámějšího
českého
mezinárodního
rozhodčího,
bývalého
reprezentanta a současného místopředsedu Českého
korfbalového svazu Lukáše Filipa, který v živém vysílání
v dopoledním vysílání „On Air“ odpovídal na otázky
dvojice velmi dobře připravených reportérů a zároveň
pozval posluchače do Olomouce, kde se bude konat
poslední Mistrovství světa ve věkové kategorii do 23 let.
Právě u příležitosti prvního hracího dne světového šampionátu v Olomouci, tedy na 9.července
2016, je naplánováno setkání bývalých reprezentantů a propagátorů korfbalu z jeho počátků
v Československu a České republice. Na programu je společné sledování slavnostního
zahájení turnaje a prvního zápasu české reprezentace do 23 let proti Jihoafrické republice,
kterou věřme poženou zaplněné tribuny za vítězstvím v tomto zápase a za vykročením
k vysněné medaili, na kterou v této věkové kategorii čekáme od roku 2001, kdy bronzové
medaile vybojoval právě v Jihoafrické republice tým trenérů Milana Čejky a Jana Königsmarka.
Na neděli 10. července je pak do hanácké metropole svolána Valná hromada ČKS a
pořadatelé Mistrovství světa nabízí delegátům Valné hromady vstupenky na první hrací den a
ubytování zdarma přímo v dějišti šampionátu. Tato nabídka je připravena pro dva členy
z každého klubu zúčastněného na Valné hromadě a jedinou podmínkou je pouze včasné
nahlášení účasti, a to do 31. května.
Zajímavostí pro fanoušky českého korfbalu je jistě i dění u slovenkého reprezentačního týmu,
který vede v pozici hlavního trenéra bývalý kouč české reprezentace Hennie Baas. Slovenský
národní tým má před sebou kvalifikační turnaj na Mistrovství Evropy 2016, který se bude konat
v Nitře a do konečné nominace se dokázala prosadit hned čtveřice hráčů působících v českých
soutěžích v dresu mistrovského KK Brno: Peter Bušík, Zuzana Bušíková, Slávo Majorský a
Juraj Kyseľ.
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