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Největší sportovní svátek tohoto roku
začne již zítra na Městském stadiónu ve
Wroclavi, kde budou v 19.00 slavnostním
otevíracím ceremoniálem zahájeny 10.
Světové hry. Celkem je pro nejlepší
sportovce připraveno 220 medailových
sad a jednu z nich si rozdělí i nejlepší
korfbalová družstva. Pro jedinečný
smíšený sport jménem korfbal se jedná již
o devátou účast na Světových hrách, když
na programu je nepřetržitě od roku 1985 a bude pokračovat i dále, a to za čtyři roky v severoamerickém
Birminghamu.
Jednou negativní stránkou korfbalové účasti na World Games je to, že osm dosavadních turnajů má
pouze jediného vítěze, a to družstvo Nizozemska. A nejen to, i stříbrné medaile mají na všech turnajích
stejného držitele – Belgii. Jedinou neznámou tak bylo vždy pouze to, kdo bude držitelem bronzových
medailí, kde je nejúspěšnější reprezentace Taiwanu, která získala cenné medaile čtyřikrát, následována
Německem se dvěma bronzy a po jednom cenném kovu má na svém kontě USA a reprezentace České
republiky.
Česká republika si vybojovala právo účasti na korfbalovém turnaji zatím třikrát – v letech 2005, 2009 a
naposledy v roce 2013. Největším úspěchem pak zůstavá hned první účast v roce 2005, kdy se česká
reprezentace ukázala ve výborném světle a během celého turnaje prohrála v základní hrací době pouze
se suverénními Nizozemci. S Belgií pak svedli naši reprezentanti skvělou bitvu a podlehli až
v prodloužení, což de facto rozhodlo o držitelích stříbra a bronzu. Je jasné, že i po Světových hrách 2017
zůstane počet českých korfbalových medailistů nezměněn, protože neúspěšné vystoupení české
reprezentace na Mistrovství světa 2015 zapříčinilo, že se Česká republika mezi nejlepších osm týmů
nevešla. Je škoda, že osmi letech nemá Česká republika zastoupení ani mezi rozhodčími a nikdo
z českých rozhodčích tak nebude moci napodobit finálové účasti Tomáše Vody z roku 2009
z taiwanského Kaohsiungu a Lukáše Filipa z roku 2013 v kolumbijském Cali.
Jedinými korfbalovými držiteli medailí ze
Světových
her
tak
zůstává
čtrnáctka
reprezentantů pod vedením trenéra Radka
Honzíčka z roku 2005. Vedle charizmatického
kapitána Martina Vaculíka to byl nejlepší český
střelec tohoto turnaje Martin Žák, bratři Jan a Petr
Malačkové, současný reprezentační trenér Ivo
Kracík, Vlastimil Krejčí, Petr Pomahač, Martina
Bouman,
Veronika
Candrová,
Radka
Prokůpková, Markéta Ježková, Zuzana Spěšná,
Petra Škrobová a Klára Zábojová.
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