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O víkendu se v Kostelci nad Černými lesy konalo další přípravné soustředění hráčů do 21 let, kteří již
za necelých 40 dní vyběhnou na palubovce haly UP Olomouc k prvnímu utkání na juniorském
Mistrovství Evropy. Hráčům byl představen nový asistent trenéra, kterým se stal David Konečný
(úspěšný trenér prostějovského klubu a reprezentace ČR do 19 let) a bude tak pomáhat hlavnímu
trenérovi Ivo Kracíkovi. Nahradil dosavadního asistenta Radka Honzíčka, který se bude plně věnovat
přípravě reprezentace seniorské, kterou čeká vrchol v podobě Mistrovství Evropy již za necelých pět
měsíců.
V sobotu proběhla v Kostelci nad Černými Lesy valná hromada svazu. Kromě standardních
procedurálních aktů, mezi něž patří schválení činnosti a hospodaření svazu v roce 2013 valná hromada
odhlasovala vyrovnaný rozpočet svazu na rok 2014, což znamená škrty ve výši 300tis. ze
sumy požadavků všech odborných komisí, vedení svazu a reprezentací. Asi za nejzásadnější závěr
jednání lze považovat větší zaměření na mládež a to jak v metodické ta i ve finanční oblasti.
V dnešním vydání jubilejního dvacátého Korfbalového zpravodaje Vám přinášíme šokující odhalení o
průběhu konce zápasu, který přinesl první velkou medaili pro Českou republiku. Získaný
stenografický přepis posledních 20 vteřin zápasu o 3. místo na ME do 23 let 1996 (výroky ze hřiště i
z lavičky) má tento obsah:

První historický úpěch získal Česká
Republika na Mistrovství Evropy 1996
v belgických Antverprách. V utkání o třetí
místo porazila v prodloužení na zlatý koš
Protugalsko 15:14, kdy stav po základní
hrací době byl 11:11, po prodloužení 14:14.

Radek: hej ,… Klepy…co to je ten
Golden gól?
Klepetko: musíme dát koš dřív než
soupeř, ale lepší to bude až z druhého
útoku.
Hvizd rozhodčího - pííííísk
Radek: ty vo.e, tak co, mám to tam
šoupnout nebo ne?
Pitry: Šifi na doskok a držte balon –
střílej jenom tutovky
Holky: co to tam říkaj…..co máme hrát?
Vaculda na druhé půlce: ty pi.o,já chci
taky útočit – zlatej gól…to budou asi lowe
Klepetko: Šifi – co tu děláš u střídačky,
makej pod koš – střela a doskakuj
Šífa: ty vo.e, dej mi napít
Pitri: voni mu nahráli
Eda: on střílí „Chot fr doma“
Pitri: jestli přijdem o balón, tak mu dám
pár facek
Klepetko: Jestli nepřestřelí, tak přijde o
diety
Koš…..po střele
Dokee a Jura: ty vo.e Šífo, tys ho
dal….joooooo
Klepetko s úsměvem: jojo…to jsem ho
naučil já
Vaculda: hmmm a teď už si nezahrajeme,
ty pí.o
Rozhodčí: you have to play, Portugal has
another chance, you must clear playground
Lavička: co říkal?

Klepetko: nevím, jsem němčinář
Pitri: ty vo.e
Portugalsko rozehrává a nikdo neví, co
máme hrát. Dlouhý útok Portugalska a
výsledkem je penalta
Lavička: to je vůl!
Klepetko: počkej…cítím, že to nedá –
vyznám se v tom
Pitri: fakt nedal, do psí ďoury doskočte to
Vaculík běží s míčem po hřišti: jooooo
máme to….bude lowe
Rozhodčí píská
Vaculda: co se děje, já to doskočil
Luky: on písknul kroky…..to je jasný –
vyznám se v tom
Klepetko: doskočte a musíte to vyvést
Holky z obou čtyrek: co se tady děje, já
tomu nerozumím
Bíťa: jak to, že maj volnej hod???!!!
Luky: Culda udělal kroky – to je v pořádku,
já tomu rozumím.
Klepetko: musíte to doskočit, Radko, a
normálně vyvést na druhou půlku
Radka: co říkal….já mu vůbec nerozumím
Klepetko: co vy tady stojíte? Nabíhejte jim
Klepetko: normální svislice… a jedem….
Konečně je balon na útočné půlce a Česká
Republika vítězí nad Portugalskem a získává
první z dlouhé série medailí z velkých
turnajů.
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