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Média
a korfbal

Těsně jsme prohráli s Nizozemskem

Pokud chce nějaký sport zaujmout                       
a přilákat do svých řad lidi z širokého 
okolí, spolupráce s médii je nezbytná.

Proniknout do většího povědomí          
prostřednictvím různých kanálů se snaží 
od počátku na našem území také český 
korfbal. Jeho spolupráci s médii mapuje 
už jedenáctý díl projektu Českého         
korfbalového svazu 30 let s korfbalem.



Doba papírová a zákeřný Skřítek
Videa, online přenosy, facebook, twitter. Všechny podobné vymoženosti moderní doby musel 
korfbal logicky ve svých počátcích při medializaci oželet. Vše se řešilo přes papír. Jiná možnost          
v té době neexistovala.

První informační tiskovinou byly Korfbalové zprávy. Začaly vycházet v devadesátých letech. 
Měly formát A4 a obsahovaly podrobné výsledky všech soutěží, příklady tréninků, zprávy                  
ze svazového sekretariátu a z jednání výkonného výboru či slovník korfbalových výrazů, o něž     
se staral tehdejší předseda svazu Rudolf Mišurec. První redakční sestavu doplnil Drago Suka-
lovský a Zdeněk John, který jako profesionální novinář velmi pomáhal prvnímu korfbalovému                      
periodiku.

Ve druhé polovině devadesátých let do redakce přibyl tehdejší generální sekretář Pavel 
Holoubek a následně i Nikola Křístek, s nímž přišlo do Korfbalových zpráv i zajímavé vtipné 
okénko. V něm se obětí vtípků stávaly i největší hvězdy domácího korfbalu jako třeba Martin 
Bittner, Antonín Vajda, bratři Königsmarkové, Radek Honzíček či Ronald van der Bunt. Čtenáři          
se těšili a zároveň děsili, na koho ukáže prst Mikoláše Skřítka.

Konec zpráv a elektronický nástup

Po roce 2000 přešly Korfbalové zprávy z formátu A4, na poloviční A5 a vydání se pouze kopírova-
la. Kvalita vložených fotogra�í tak byla bohužel velmi nízká. Rok 2002 představoval poslední 
období, kdy Korfbalové zprávy vycházely.

Na jejich tradici navázal až novodobý Korfbalový zpravodaj, který začal od začátku roku 2014 
týdně vycházet v elektronické podobě ve formátu A4. Od té doby má za sebou v šestém roce 
fungování více než 250 vydání. Korfbalový zpravodaj shrnuje vždy domácí a světové dění na 
korfbalové scéně.

Korfbalové zprávy od 1993



Televize se ve druhé polovině dvacátého 
století stala mediálním fenoménem. Televizní 
vysílání má největší divácký dosah a korfbal 
nechtěl zůstat pozadu. Se stanicemi Galaxie a 
Kabel plus sport začal korfbalový svaz spo-
lupracovat na začátku sezony 1999/2000, kdy 
se natáčely vybrané zápasy první ligy, tehdy 
nejvyšší soutěže. První přímý přenos se odeh-
rál 12. září 1999 a jednalo se o zápas mezi 
pražským Smíchovem a brněnským Korfbal 
klubem. Tato epizoda bohužel neměla 
dlouhé trvání. Po třech odvysílaných zápa-
sech musel Český korfbalový svaz projekt 

Námluvy s televizí

Mediální pozornosti logicky nemohlo uniknout mistrovství světa v roce 2007, které se 
odehrálo v Brně. Noviny denně přinášely informace o výsledcích, televizní sportovní 
zprávy zmiňovaly české výsledky. Poslední dva zápasy šampionátu pak vysílal sportovní 
kanál České televize s profesionálním komentátorem, kterého doplnili korfbaloví experti 
Milan Schwarz a Karel Königsmark.

Na tuto spolupráci navázal korfbalový svaz v roce 2019, když generální sekretář Tomáš 
Voda dokázal domluvit živé vysílání �nále České korfbalové extraligy a první české korf-
balové ligy na webu České televize. O komentování se postaral bývalý reprezentant Alex-
andr Mráz, který působí jako profesionální komentátor Eurosportu a jehož doplnil korfba-
lový expert ze svazu. 

Vrchol mediální pozornosti

zmrazit z důvodu odřeknutí avizovaného gen-
erálního partnera.
Korfbal však diváci u nás mohli vidět už dříve a 
většina z nich o tom ani nevěděla. Každý týden 
se totiž korfbal hrál v tehdy velmi populární 
dětské televizní soutěži Hip Hap Hop. Na závěr 
soutěže se účastníci utkali ve hře košanda. Ve 
skutečnosti se vlastně jednalo o korfbal dva 
proti dvěma na jeden koš. Korfbal se z košandy 
pokusil vytěžit i něco pro sebe. Jednou se 
zástupcům svazu podařilo do pořadu  
„propašovat“ a divákům tak mohli vysvětlit, co 
je to korfbal.

Studio na ME U21 v Prostějově 2019

V následujících letech spolupracoval svaz s Českou televizí i při natáčení několika �nálových 
střetnutí, ze kterých běžely reportáže v celostátním vysílání. V archivech je možné nalézt třeba 
reportáž ligového �nále z roku 2008 v Prostějově či ze znojemského �nále v roce 2010. 



korfbal.cz
facebook.com/cesky.korfbal

instagram.com/czechkorfbal

twitter.com/czechkorfbal

Vedle televize získával postupně čím dál větší vliv na lidi i internet. Korfbal si u nás v tomto 
směru dával poměrně na čas. První webové stránky udělal Jan Mynařík v roce 1999. Od 
roku 2013 pak funguje zcela nový web a svaz do něj zakomponoval i  informační a výsled-
kový systém. Facebook ožil v roce 2009, Instagram a Youtube jsou prozatím nejnovější 
přírůstky, co se týče korfbalu a médií. Svaz se jimi může pochlubit až od roku 2018.

Krátké články a reportáže o korfbalu se objevily i dalších sportovních médiích. První větší 
medailonek se objevil v pořadu Žijeme sportem, který se vysílal v roce 2013. Rozsáhlou 
reportáž pak natočili i reportéři ČT na tradičním povánočním turnaji Korfball Challenge 
2016 a několikrát byl i součástí TV zpráviček, dětského pořadu Tamtam, nebo pořadu 
Lvíčata, když na korfbalový turnaj zavítal i jejich reportér a olympijský vítěz Aleš Valenta. 
Velký článek o Školním korfbalu se objevil v Olympijském magazínu, když pojednával o 
velkém tradičním celoškolním korfbalovém turnaji. Poslední dva roky se korfbal stal 
součástí i časopisu Svět sportu a o přízeň čtenářů se snaží prosadit s nově ustanovenou 
mediální komisí v čele s generálním sekretářem Tomáše Vodou.

Výkřiky moderní doby

Věděli jste, že ... ?

Korfbalové zprávy vycházely 10 let a pak měly 10 let pauzu

Korfbalový zpravodaj vyšel poprvé ve čtvrtek 16.1. 2014 a od té doby vychází pravidelně
každou středu a za necelých šest let existence vyšlo již 273 čísel 

Korfbal v archivu webu České televize


