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Největší kofbalová akce tohoto
týdneve střední Evropě se konala ve
Velké Polomi nedaleko Ostravy.
Během dvou hracích dní bylo odehráno
celkem 24 zápasů ve čtyřech
kategoriích a do korfbalových zápasů
se zapojilo celkem 16 tříd místní
základní školy, které sehrály historický
turnaj. Nikdy v historii se totiž do
korfbalových zápasů nezapojilo tolik
žáků z jediné školy – 241 hráčů z jedné
školy ve dvou dnech je skutečným unikátem a v rámci „Roku s korfbalem“ je to perfektní začátek tohoto
projektu, který bude pokračovat i následujících měsících ve spolupráci s Českým korfbalovým svazem.
Česká korfbalová reprezentace již zítra vyráží
bojovat na Mistrovství Evropy 2016 do
nizozemského Dordrechtu. Trenér Ivo Kracík
nakonec veze s sebou 15 reprezentantů, kteří
se budou snažit navázat na velké úspěchy
svých předchůdců na uplynulých evropských
šampionátech, kdy největším a historickým
úspěchem českého korfbalu bylo stříbro z ME
2002, které se konalo v Barceloně. Tehdy
v reprezentaci vedené Janem Konigsmarkem
byli ze současného kádru Klára Zábojová, Petra Škrobová, Vlastimil Krejčí a současný trenér Ivo Kracík
s lékařkou Martinou Bouman, kteří tenkrát patřili mezi opory reprezentačního výběru se lvíčkem na
prsou.
Významnou posilu pravděpodobně získá český korfbal v oblasti trenérsko-metodické činnosti. ČKS
totiž hodlá angažovat špičkového holandského kouče, který v nedávné minulosti vedl špičkový tým
Korfballeague, což je nejlepší korfbalová soutěž na světě. Jednání, které za KNKV koordinuje samotný
Jan Sjouke van den Bos, trvají 3 měsíce, a budou vrcholit právě při začínajícím Mistrovství Evropy
v Dordrechtu. Hlavní náplní nové akvizice, jejíž jméno zveřejníme pravděpodobně již v dalším vydání,
bude tvorba trenérsko-metodického konceptu ČKS a asistence trenérům národních družstev.
Příští týden se uskuteční volební zasedání Pléna Českého Olympijského Výboru a i Český korfbalový
svaz bude mít své zastoupení mezi kandidáty. Bývalý předseda ČKS a bývalý president IKF Europe
Milan Schwarz se bude ucházet o místo ve VV ČOV, kde bude o deset postů soupeřit dvanáct adeptů
z různých sportovních svazů a ambice a šance korfbalového zástupce nejsou zanedbatelné.
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