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Čtyři články, seriózní a plně ověřené informace, to je Korfbalový zpravodaj a jeho poslední vydání
v roce 2015. Všem čtenářům přejeme úspěšné vykročení do Nového roku 2016 a doufejme, že ten
korfbalový rok bude mnohem lepší. Nyní ale k aktuálním tématům:
Ostravský hlavní učitel korfbalové mládeže Petr Kronedones se rozhodl jít
svým žákům příkladem. S nasazením vlastního života propaguje nejen vlastní
metodiku výuky mládeže, ale i zdravý životní styl. Experimentem je aplikace
objemově menšího balónu K4.0 oproti standardnímu K5.0 pro korfbalisty
začátečníky. Bohužel zcela proti vší logice se rozhodl proto změnu své
konfekční velikost z L (50) na XL (40), což je jasně zřejmé ze získaného
snímku. Chybným výsledkem snažení byla zaplaťpánbůh jen jeho
hospitalizace v ostravském hospici pro neuvědomělé. Co naplat, dodržování
propagované životosprávy v podobě konzumace nízkotučného kozího kefíru s obsahem tuku
maximálně do 4% přináší ovoce nejen sportovcům. Takže pane Kronedonesi, zpátky do trenek !!!
V osobní tragédii se stala vánoční nadílka pro nejlepšího rozhodčího na světě,
Lukeše Pilifa. Ježíšek mu totiž nadělil 64 kusů korfbalových stojanů, tyčí a
obrouček, což ho, jako by asi každého korfbalistu, velice potěšilo. Pro dárek
však nenašel pochopení u své družky, která mu sbalila rozhodcovské triko a
trenýrky a vykázala ho z domu do garáže. A v garáži byl jako Ježíšek se svým
dárkem….. Nutno dodat, že Lukeš je skutečně ve světě velmi oblíben a bez
střechy nad hlavou nezůstal. Nový přístřešek mu zapůjčila zbrusu nová
kontinentální sekce, IKF Orient, které aktuálně předsedá suspendovaná Indická
korfbalová federace. A nevídaně teplé počasí mu zatím také hraje do karet.
S největší pravděpodobností nahradí odstoupivší belgickou reprezentaci
do 23 let korfbalisté Grónska, jakož zástupce jediného, v turnaji doposud
nezastoupeného kontinentu. Definitivum účasti bude až po potvrzení
barvy plastových obrouček, na které se bude turnaj hrát a které má
v gesci mezinárodní korfbalová federace. Grónsko totiž vetuje bílou
nebo žlutou barvu plastového koše, jelikož v jejich podmínkách se prostě
na světlý koš nedá hrát. Organizátoři vyrobili zatím několik barevných
prototypů, které byly toto pondělí odeslány Eskymákům na zkoušku. To,
že se bude hrát s míčem a ne se sněhovou koulí, zatím úspěšně tajíme. Tak snad nám to IKF nezkazí.
Skutečná přestupová senzace závěru letošního roku se zrodila
v Portugalsku. Tamní korfbalový svaz, po historickém výbuchu na
Mistrovství světa, kdy prohrál potupně s velkou Čínou i mnohem
menší Českou republikou, podepsal smlouvu s uvolněným top
koučem, marně hledajícím angažmá, Jose Mourinhem. První slova
Josého po podpisu kontraktu byla následující. „Korfbal příliš
neznám. Vím jen, že při zranění hráče se přerušuje hra a hráč po ošetření není vykázán z hrací plochy.
A to je mi sympatické“. A my dodáváme že korfbalové angažmá bylo Josemu doporučeno jako
terapie v rámci jeho léčby averze proti opačnému pohlaví, kterou neslavně proslul v mužské kopané.
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