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Osobnosti českého korfbalu:
misionář, bafuňář i korfbalový
Palacký
Kdo ví, jak by to bez nich na české korfbalové scéně vypadalo. Každá oblast
lidského snažení potřebuje vůdčí osobnosti, které následují ostatní. I český korfbal má své výrazné osobnosti, které razili
směr. Právě krátké medailonky o nejvýznamnějších postavách přináší závěrečný
dvanáctý díl projektu Českého korfbalového svazu 30 let s korfbalem.

Edwin Bouman
Nizozemská korfbalová hvězda nejvyšší úrovně. Dvakrát dokázal svým
střeleckým galapředstavením přivést Oost Arnhem k nizozemskému titulu,
byl nejen miláčkem vlastních fanoušků, kterým posílal polibky po každém
koši ve vyprodané hale Ahoy, ale byl nenáviděn druhou stranou za svou
touhu po vítězství, které by obětoval vše. Tento excelentní ostrostřelec
a míčový virtuos naskočil do semifinále nejvyšší české soutěže, když
nastoupil proti suverénnímu Kolínu a dokázal zvrátit druhé semifinále,
i když po pár minutách jeho tým prohrával 0:7. Nakonec v semifinálové sérii
sice podlehl, ale soutěž dostala zcela jiný rozměr – každý se chtěl pohybovat a střílet jako Edwin, každý ho chtěl porazit, a to hnalo český korfbal dál
a výš. Do českých soutěží přinesl drive a ukazoval korfbal jako skutečný
sport, který tak téměř nikdo v České republice do té doby nebral. Strávil
u nás víc než deset let a díky němu byla česká soutěž jednou z nejlepších
na starém kontinentu a česká reprezentace sbírala medailové úspěchy.

Martina Bouman (Tauchmanová)
Stálice české reprezentace, která byla u mnoha úspěchů jako nepostradatelná hráčka a později jako lékařka reprezentačních družstev. Podobně
jako Martin Vaculík má doma mnoho cenných kovů z mistrovství Evropy,
světa i Světových her. Korfbalově vyrostla v českobudějovickém družstvu,
kde se seznámila s nizozemským špičkovým hráčem Edwinem Boumanem.
Za něj se později provdala a odstěhovala se do Nizozemska, kde ještě několik let nastupovala za DVO Bennekom.

Lenka Dančová
Znojemská trenérka, která svým tvrdým a nezdolně vytrvalým přístupem
vychovala stovky hráčů a desítky reprezentantů. Korfbalu věnovala maximum, když vedla několik týmů současně a v roce 2005 se jí povedlo něco
neuvěřitelného a neopakovatelného. Znojmo pod jejím vedením vyhrálo
mistrovské tituly ve všech věkových kategoriích od nejmladších žáčků až po
Českou korfbalovou extraligu a pět jejích svěřenců si přivezlo bronz ze
Světových her v roce 2005. Na konci devadesátých let dokázala se svým
družstvem do devatenácti let šokovat celou Evropu, když na Světovém
poháru vybojovala druhé místo. Tehdy až ve finále její svěřenci podlehli
v prodloužení vítězné Belgii. Lenka zemřela po těžké nemoci v roce 2014
a její vzpomínce se poklonila celá korfbalová Evropa při ceremoniálu
v rámci mistrovství Evropy 2014 U21 v Olomouci.

Lukáš Filip
Mezinárodní rozhodčí, který má na svém kontě nejvíc odřízených zápasů na
světě. Učil se od jednoho z prvních mezinárodních a nejuznávanějších arbitrů Jana Königsmarka. O jeho kariéru se staral nizozemský školitel Hans
Vroegh a Lukáš se stal symbolem špičkového korfbalu. Finále mezinárodních turnajů hrají Nizozemsko a Belgie a rozhodčí je z České republiky.
Během své více než dvacetileté kariéry mezinárodního rozhodčího pískal
sedmkrát finále Poháru mistrů evropských zemí, čtyři finálová střetnutí
mistrovství Evropy, finále mistrovství světa i Světových her, čímž se nemůže
pochlubit žádný jiný rozhodčí na světě.

Zdeněk John
Profesionální novinář, špičkový hráč prvoligového Smíchova, za který sehrál
stovky zápasů, dvakrát hrál finále nejvyšší české soutěže a dvakrát odcházel
poražený. Vrcholem bylo prvenství na Českém poháru v roce 1995, které
Smíchov ovládl. Zdeněk však pro korfbal společně s Dragem Sukalovským
stvořil první korfbalový časopis. Korfbalové zprávy měsíčně vycházely od
první poloviny devadesátých let v papírové podobě ve stovkách kusů
výtisků. Zprávy obsahovaly podrobné výsledkové zpravodajství, kde mohl
své jméno najít téměř každý korfbalista v soutěžích, novinky z vedení svazu
a jednotlivých komisí, reprezentačních akcí, ale třeba i soutěže pro čtenáře.
Fenomén, který by bez jeho profesionálního přístupu rozhodně nevydržel
více než deset let, se stal vzorem i pro současný Korfbalový zpravodaj,
který pravidelně v elektronické podobě vychází od začátku roku 2014.

Karel a Jan Königsmarkovi
Legendární bratrské duo. Hráči a trenéři Kolína,
trenéři reprezentace, kteří byli známí svou neuvěřitelnou vytrvalostí a zarputilostí. Tou dokázali
kolínský i reprezentační korfbal dotáhnout
k medailovým příčkám. S Kolínem získali pět
mistrovských titulů v řadě i první medaili
z Poháru mistrů evropských zemí, českou reprezentaci pak dovedli k senzačnímu vítězství nad
Belgií a k první medaili z mistrovství Evropy 2002
i k první medaili z mistrovství světa v roce 2003. Tu si pověsili na krk v mystické hale Ahoy v nizozemském
Rotterdamu. Bratři Königsmarkové stáli rovněž v devadesátých letech u začátků projektu Korfbal do škol,
který sami vedli – vyráběli koše a navštěvovali školy, učili děti i pedagogy a díky nim vzniklo několik
nových korfbalových klubů, které se postupně zapojovaly do českých soutěží.

Rudolf Mišurec
Jestliže byl František Palacký nazýván otec národa, Rudolf Mišurec by dostal
přízvisko otec českého korfbalu. Jde o pravého zakladatele a prvního předsedu Českého korfbalového svazu. Proslul svým příkladným smyslem pro
fair-play, který nadřazoval nade vše. To on přivezl korfbal ze zahraniční stáže
a začal s jeho šířením po českých krajinách, právě on se stal prvním předsedou nově vzniklého sportovního svazu, také on dovedl český korfbal na
první mistrovství světa v roce 1995 do Indie i k vysněné první medaili na
mezinárodní scéně v roce 1996. Jeho primátů bylo bezpočet a v roce 2007
se stal i první významnou osobností, která byla při domácím světovém šampionátu uvedena do Síně slávy českého korfbalu.

Milan Schwarz
První český mezinárodní rozhodčí, druhý předseda svazu. Typický korfbalový bafuňář, který se velmi dobře uměl pohybovat v zákulisí nejen
českého, ale i evropského korfbalu. I díky tomu se stal historicky prvním a
doposud i jediným prezidentem Mezinárodní korfbalové federace IKF
Europe (po jeho odstoupení je tato funkce dlouhodobě neobsazena).
Milan dlouhodobě směřuje svou aktivitu směrem k Českému olympijskému výboru. Je autor myšlenky společné české výpravy na Světové hry
a zapojení korfbalu do Olympijských festivalů.

Martin Vaculík
Kapitán juniorské a později seniorské reprezentace, který byl pravý vůdce
a příkladný bojovník. Jako kapitán a trenér Havířova vybojoval pro severomoravský korfbalový klub tři mistrovské tituly i bronz z Poháru mistrů
evropských zemí. Českou reprezentaci dovedl k první bronzové juniorské
medaili v Belgii v roce 1996, k historickému stříbru na evropském šampionátu v roce 2002, k bronzu na mistrovství světa roku 2003 i na Světových
hrách o dva roky později. Krátce působil následně i v roli asistenta hlavního
trenéra jeho kamaráda Radka Honzíčka, se kterým dokázali na domácím
světovém šampionátu v roce 2007 v Brně získat bronzové medaile.

Karel Verschoor
Nizozemský korfbalový misionář. V devadesátých letech neúnavně
navštěvoval česká města, vedl semináře, ukazoval korfbal na základních
a středních školách. Za devět let navštívil pětačtyřicetkrát Českou republiku
a Slovensko. Věnoval českému korfbalu nejslavnější Karlův pohár, o který se
hrálo každé léto při Maxikorfbalu. Tento turnaj na venkovních hřištích
mohly hrát všechny týmy bez rozdílu výkonnosti a stal se symbolem
soutěžení na travnatých hřištích.

Jiří Veselský
První generální sekretář Českého korfbalového svazu, když jej právě s
prvním předsedo Mišurcem uváděl v život. Jirka dokázal díky znalosti
sportovního prostředí na pražském Strahově dostat korfbal mezi
uznávané sporty, zajistil financování v prvních letech fungování a výraznou měrou tak přispěl k mnohým mezinárodním úspěchům českých
reprezentačních výběrů. Ty se za jeho éry mohly spolehnout, že peněz na
přípravu bude dostatek. Do Síně slávy českého korfbalu byl uveden jako
druhý z Čechů v letošním roce při finálovém dni mistrovství Evropy U21 v
Prostějově.

Henk a Wies Welmersovi
Nizozemští manželé, pro které byl korfbal vším
a kteří věnovali své srdce České republice. Oba
působili v KNKV Oost i ve vedení Mezinárodní
korfbalové federace IKF a dlouhodobě pomáhali
rozvíjet korfbal v České republice. Dokázali zajistit
přísun peněz, jednali s významnými institucemi
v Čechách i Nizozemsku, dokázali zprostředkovat
mnoho tréninkových kempů pro české kluby
i reprezentační výběry. Letos v říjnu pak přijali pozvání českého svazu a navštívili juniorský šampionát
2019 v Prostějově. V poločasové přestávce byli při slavnostním ceremoniálu a za aplausu vyprodané
haly uvedeni do Síně slávy českého korfbalu.
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