30 let s korfbalem

korfbal.cz

Školní
korfbal

Kde brát talenty? Korfbal cílí už řadu let hlavně na školy
Bez mládí není budoucnost. To si moc dobře
už dlouhá léta uvědomují i funkcionáři
Českého korfbalového svazu, kteří se snaží
ke korfbalu lákat stále nové adepty. Jdou na
to přitom od lesa a drží se tradice. Korfbal
totiž už před 117ti lety vznikl v Nizozemsku
ve školním prostředí a přes školy to v minulosti už několikrát méně či více úspěšně
zkoušelo i vedení svazu. Korfbalu na školách
se také věnuje v pořadí už třetí díl projektu
30 let s korfbalem.

Projekt prošel za víc jak dvacet let své existence
různými etapami. Zlaté éře na konci
devadesátých let už sice odzvonilo a v současnosti projekt nedosahuje takových úspěchů,
blýská se však možná na lepší časy. Před pár lety
se Korfbal do škol restartoval a zejména
v Ostravě a Brně se rozjel na plné obrátky.
Můžeme jen doufat, že odsud se bude další
korfbalová vlna šířit i dál.

První vlaštovky
To, že nejjednodušší a nejúčinnější je přilákat děti přes školy, si některé kluby uvědomily už
dlouho před startem oficiálního projektu pod taktovkou Českého korfbalového svazu. Třeba
v tradiční korfbalové baště Kolíně v roce 1994 obešli bratři Königsmarkové společně
s Nizozemcem Ronaldem van der Buntem všechny místní základní školy a posléze jim na první
trénink přišlo neuvěřitelných 200 dětí, z nichž si Vembloudi mohli vybírat. To se dnes už jen těžko
stane.
I když u korfbalu vydrželo „jen“ 40 dětí, bezesporu se jednalo o velký náborový úspěch. Podobně
se to v českých korfbalových začátcích odehrávalo třeba i na pražském Smíchově, v Děčíně nebo
Havířově.
Podporovaný projekt vznikl v roce 1996. Skupina pod vedením tehdejší členky výkonného
výboru Českého korfbalového svazu Anny Vyšínové vypracovala plán, jak dostat korfbal do škol.
Úkol zněl jasně: vytvořit co nejvíc nových klubů a do stávajících oddílů přilákat nové členy.
Náklady na propagaci český svaz získal jednak z mezinárodního svazu jako korfbalová „B“ země,
část peněz hradila i holandská asociace. Do projektu se tehdy zapojil i Karl Verschoor, jenž měl
s podobnou prací zkušenosti. Projekt měl probíhat tak, že zástupci oddílů představí korfbal na
škole, ta po projevení zájmu dostane k vypůjčení korfbalové vybavení a následně při škole vznikne i klub, který se zapojí do soutěžních struktur.
Rozjezd však nebyl vůbec jednoduchý. Projekt se z počátku setkal s nezájmem. V únoru 1997
se v Korfbalovém zpravodaji objevil článek, který si stěžuje na nízký ohlas. Z oslovených 80 škol,
se korfbal trvaleji uchytil jen asi na desetině ústavů, zejména v okolí Chomutova. To přineslo
do řad českých funkcionářů zklamání.

Svěží útok na školy
Skomírající projekt však pod svá křídla vzal kolínský korfbalový srdcař Karel Königsmark a začaly
se dít velké věci. Na konci školního roku 1996/1997 se vrhl do práce a s jeho vlastním
přesvědčením tvrdil, že na začátku dalšího školního roku zdvojnásobí počet dětí, kteří hrají
korfbal. To znamenalo, že si dal za cíl přilákat zhruba tisíc nových tváří.
Se svým týmem začal masivně objíždět školy
ve všech regionech a setkal se s velkým
úspěchem. „Školy jsou po korfbalu hladové,“
tvrdil tehdy Karel Königsmark po prvních
návštěvách. Jeho slova potvrdil fakt, že z
prvních
devadesáti
oslovených
škol
si devadesát procent z nich objednalo
korfbalové vybavení.

Na školách začala vznikat spousta nových
oddílů a klání mezi nimi organizovala
Asociace školních sportovních klubů.
Königsmarkové pořádali semináře, školili
rozhodčí a trenéry a pořádali letní korfbalové
kempy. Zaměstnávali i nizozemského
specialistu a korfbalového trenéra Ronalda
van der Bunta, který s rozjetím projektu
pomáhal a následně se stal generálním
sekretářem českého svazu. Díky poctivé práci
nastal korfbalový boom a svaz si začal pomalu
pokládat otázku, kam s novými hráči. Nově se
na korfbalovou mapu dostaly oddíly třeba
z Mikulova, Bělé pod Bezdězem nebo Husince.

Petr KRONES

Brzký konec a restart v Ostravě
Rozjetá mašina na nové talenty se však bohužel brzy zasekla. Projekt Korfbal do škol ukončil
svaz v roce 2000. Stalo se tak po neshodách mezi realizátory projektu bratry Königsmarky
a tehdejším vedením svazu. Neshody panovaly hlavně v přístupu v servisu pro nově ulovené
školy, které svaz nedokázal zapojit do soutěží. To je obtížné i dnes. Jak už to tak bývá, svou roli se
sehrály i peníze. Do České republiky jako korfbalové „B“ země přestal proudit peněžní tok
od holandské asociace a bylo vymalováno. Na dlouho dobu padl nábor nových korfbalových
adeptů jen na oddíly.
V roce 2013 nové vedení svazu myšlenku projektu obnovilo. Nabídka ve formě korfbalového
vybavení s finanční injekcí ve výši padesát tisíc korun nebyla dlouho dobu pro nikoho atraktivní.
Prvním, kdo se po dlouhé době do odvážné mise dostat korfbal na škol, pustil, byl na konci roku
2014 Petr Krones v Ostravě. Jeho prvotní záměr byl prozaický. Chtěl totiž soupeře pro šenovský
korfbalový klub, aby nemusel cestovat za zápasy napříč republikou, chtěl jim vychovat blízké
soky. A co se mu podařilo? Postupně pronikl s korfbalem na řadu ostravských základních škol,
kde vznikla řada školních klubů. Na ostravský příklad se rozhodli navázat i v Brně a do projektu
angažovali oporu Korfbal klubu a slovenského reprezentanta Petera Bušíka. I na jižní Moravě
se tak pomalu rozrůstá členská základna, a že to v Brně dělají zatím dobře, jde poznat
i na výsledcích brněnských korfbalistů. V současnosti se totiž jedná o nejúspěšnější český tým
napříč všemi kategoriemi.

Věděli jste, že ... ?
Petr Krones, jeden z hlavních představitelů Školního korfbalu na Ostravsku, začínal
s korfbalem na začátku devadesátých let v Kolíně. Před tím se věnoval atletice.
První školou, která se při restartu zajímala o korfbal a kde proběhly první ukázkové hodiny
tělesné výchovy byla ZŠ Hutisko Solanec
Nezbytné korfbalové vybavení bylo od roku 2014 poskytnuto na více než osmdesát škol
a s korfbalem se seznámilo více než 5000 tisíc žáků základních a středních škol
V roce 2017 bylo v rámci školních soutěží sehráno neuvěřitelných 1037 korfbalových utkání
Novou aktivitou je pořádání celoškolských turnajů, během nichž se do korfbalových turnajů
zapojí během jediného dne téměř všichni žáci dané školy – tento jedinečný model pod
vedením zástupců Českého korfbalového svazu byl realizován již několikrát na ZŠ Velká
Polom na ZŠ Háj ve Slezsku, ZŠ Kozlovice či ZŠ Vrbovec
V roce 1999 byl vypracován návrh České školní ligy, který se nikdy nerealizoval. Liga se měla
odehrát v 8 regionech (Praha, Kolín, Chomutov, Hradec Králové, České Budějovice, Znojmo,
Frýdek-Místek a Moravská Třebová) a vyvrcholit republikovým finále. Následně se školy měly
nové školy zapojit do republikových soutěží.
Rozpočet projektu Korfbal do škol v roce 1999 ve výši 3 miliony Kč byl rozdělen na třetiny
do oblastí materiál, výukové kurzy a letní tábory se stanovením 50% spoluúčasti. Projekt
B-země financoval pouze lektorné a materiál a to částkou 300 tis. Kč v poměru 2:1.
Díky nedostatku financí byl tak na tu dobu ambiciózní projekt výrazně zredukován.
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