
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zcela novou soutěží Českého 
korfbalového svazu byl první 
turnaj Veteránské ligy, který se 
v sobotu 21.května uskutečnil 
v Praze na Julisce. Čtyři družstva 
korfbalově pokročilých hráčů 
pod vedením hrajících kapitánů 
Čermákové, Čížkové, Fridricha a 
Švíka se představila na prvním 
veteránském turnaji, kde mohli 
startovat muži starší 40 let a 

dámy nad pětatřicet. Týmy se utkaly systémem každý s každým a dvě nejlepší družstva si to rozdala 
v závěrečném finálovém utkání o prvenství, o něž se nakonec utkala družstva Radky Čermákové Korfbal 
Stars a českobudějovický výběr Vladimíra Švíka. Vítězem prvního turnaje Veteránské ligy se stalo družstvo 
Korfbal Stars po finálové výhře 8:3 nad Českými Budějovicemi. Třetí místo obsadil brněnský výběr Ondřeje 
Fridricha a čtvrté místo zbylo na pražské družstvo Evy Čížkové.   
   
Uplynulý víkend se konalo přípravné soustředění nejmladší věkové 
kategorie talentované mládeže Českého korfbalového svazu, když se 
pod vedením hlavního trenéra Martina Šnévajse setkal užší 
reprezentační výběr U15, který se připravuje na vrchol této sezóny, 
kterým bude Mistrovství Evropy U15 2022. Více než dvě desítky 
mladých sportovců se intenzivně připravovaly v Kostelci na Hané, kde 
před výše zmíněným vrcholem sezóny, jež se bude konat na 
Slovensku, se znovu svěřenci trenéra Šnévajse sejdou opět v červnu. 
Náplní víkendu byly nejen nácviky korfbalových dovedností, ale i fyzická průprava, která bude na 
nadcházejícím ME U15 2022 velmi důležitým faktorem úspěchu, neboť se hraje formou korfbal4. 
 

Australský korfbal oznámil změnu ve vedení reprezentačních 
družstev, které v minulosti často byly tvořeny tak, že na 
internetovou výzvu o zájem o reprezentaci mohl reagovat prakticky 
kdokoli a dveře do australské reprezentace byly otevřeny široké 
korfbalové veřejnosti. Novou hlavní trenérkou australské korfbalové 

reprezentace se stává portugalská Isabel Teixeira, která působila mnoho let na lavičce portugalského 
národního týmu, se kterým se zúčastnila velkých evropských i světových akcí a dovedla jej k bronzu z ME 
2018, kde Portugalsko senzačně v boji o bronz zdolalo Belgii. Současně byl do čela juniorské reprezentace 
jmenován Tim Miller, který je jedním z nejznámějších korfbalových činovníků Austrálie.   
 
Mistrem Anglie se o uplynulém víkendu stalo družstvo Trojans, které dokázalo anglickou nejvyšší soutěž 
ovládnout již podvanácté. Ve finále družstvo Trojans zvítězilo poměrem 22:21 nad Tornadoes, když ještě 
v poločasové přestávce drželo nadějný náskok 10:14 družstvo legendárního trenéra Dave Bucklanda, ale 
k přemožení Trojans to nestačilo a ti tak zůstávají fenoménem ostrovního korfbalu i po další sezóně.     
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