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První zářijový víkend byl nabitý sportovními událostmi a 

korfbal mezi nimi samozřejmě nechyběl. Ve třetím největším 

městě České republiky, v Ostravě se konal tradiční festival 

sportů Sporťáček 2016, kterého se zúčastnilo na padesát sportů 

a lákadlem pro diváky byly návštěvy sportovních hvězd. 

Korfbal se na Sporťáčku rovněž účastnil a na korfbalový koš si 

kromě téměř pěti tisíc diváků (oficiální statistiky uvádí 4.700 

návštěvníků) vystřelil i místopředseda vlády ČR  a ministr 

financí Andrej Babiš či 

ministryně školství Kateřina 

Valachová, která se do 

korfbalového koše trefila hned 

první střelou. Velkou sportovní 

akci v moravskoslezské 

metropoli navštívil i nejznámější 

a nejpopulárnější sportovec 

České republiky Jaromír Jágr, který se zástupcům Českého 

korfbalového svazu pod vedením Petra Kronese podepsal na korfbalový 

míč, se kterým přítomné děti střílely na korfbalové koše přímo před 

hlavním stanem a před autogramiádou největší sportovní celebrity. 

Již na konci prázdnin se v nizozemském Dordrechtu konal trenérský kurz, který byl pořádán pod 

hlavičkou IKF a byl veden nejlepšími trenéry korfbalové historie Benem Crumem a Jan Sjouke van 

der Bosem. Český reprezentační trenér Jakub Máša úspěšně absolvoval tento kurz, kerý byl určen pro 

trenéry juniorských reprezentačních družstev týmů z celého světa. Trenér naší reprezantační 

sedmnáctky se tak potkal se svými kolegy z Asie či Ameriky, ale rovněž i se svým svěřencem Peterem 

Bušíkem, který se účastnil za Slovenskou republiku. 

V indickém městě Jaipur skončilo v minulém týdnu Mistrovství Asie, kterému jasně dominovalo 

družstvo Taiwanu, které ve finále rozdrtilo Hong Kong 39:14 a potvrdilo svou naprostou dominanci na 

asijském kontinentu. Bronzové medaile pak po vyrovnaném průběhu získala Čína, která porazila Indii 

17:16, když ještě třináct minut před koncem prohrávala 10:16.  

Nabitý podzimní program bude zahrnovat i Mistrovství Evropy 2016, které se bude od 22. října konat 

v nizozemském Dordrechtu, kam pojede česká reprezentace obhajovat páté místo z posledního 

evropského šampionátu, který se konal v roce 2014 v Portugalsku. Již zde nizozemští pořadatelé 

slibovali nízkonákladový a výjimečný turnaj mimo termínovou listinu. Nic z toho se nepotvrdilo, 

neboť ubytování v hotelích v Dordrechtu je nabízeno za cca 100€ na osobu/den a toto „malé ME“ pro 

deset týmů se ve dvouletém cyklu bude střídat s „velkým ME“, které je určeno pro týmů šestnáct.      

Česká reprezentace tak bude bydlet v tříhvězdičkovém hotelu Campanile v Rotterdamu, kde se budou 

čeští reprezentanti chystat postupně na Polsko, Anglii, Portugalsko a Belgii, s nimiž se utkají 

v základní skupině B.  
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