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Olympijské festivaly s hlavní náplní, kterou zavádí 

nově korfbal na sněhu, jsou novou nosnou osou 

myšlenky, kterou vehementně propaguje český 

zástupce Miloš Švarc. Snahou je, po neúspěchu se 

zařazením korfbalu na letní OH, dostat korfbal na hry 

zimní.  Po vyřazení ruských a hlavně sibiřských 

sportovců výrazně vzrostly šance otužilých Čechů na 

medailové umístění. 

Po tělovýchovných aktivitách ve školním korfbalu 

zaměřil svoji pozornost hlavní guru projektu Peter 

Kronedones  na oblast zdravé stravy. Peter názorně 

prezentuje, jak velké klasy kukuřice je možné 

vypěstovat s použitím správných hnojiv. Kukuřičný 

základ stravy pak byl shledán jako ideální pro špičkové 

korfbalisty pro svou výrazně žlutu barvu, která je 

nápadně podobná barvě korfbalových obrouček i míčů. 

Komise rozhodčích musí na sklonku roku řešit 

velmi neobvyklou kauzu, se kterou si zatím neví 

rady ani mezinárodní komise pro pravidla 

korfbalu PRC (playing rules committee), která 

funguje pod hlavičkou mezinárodní federace. 

Nový fenomén – změna pohlaví s sebou nese 

nutnost upravit pravidla korfbalu zejména v těch 

případech, kdy ke změně dojde během zápasu. 

No a o tom, že prezidentská kampaň se nevede jen na území 

ČR, ale kandidáti se uchází i o přízeň voličů žijící mimo naší 

republiku, se přesvědčili naši reprezentatni, kteří se aktuálně 

nachází v holandském Rotterdamu na turnaji Korfbal 

Challenge. A jak je vidět, tak i v zahraničí kandidáti 

využívají služeb známych celebrit, v tomto případě bývalé 

korfbalové superstar Mady Tims, která za účelem kampaně 

propůjčila kolekci svého svůdného prádla, které si svlékla 

před svým památným focením pro pánský časopis Playboy. 

Takže… za jeden hlas je možné obdržet buď necelých 6 

Euro, nebo patery damesslipy. No a protože v Holandsku 

neplatí finanční limity a peněž i textilu je dostatek, tak se zdá, 

že i díky stále v holandsku populární Mady je vítěz prakticky 

jasný. 
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