
V druhém kole seniorské extra-
ligy přijel do Prostějova úřadují-
cí mistr z Českých Budějovic.
SK RG Prostějov - KCC Sokol
České Budějovice 11:12 GG
(5:6) a 13:11 (7:6)

První utkání bylo velmi vy-
rovnané a dospělo až do
prodloužení Golden Goal. Hned
z prvního útoku se nám podařilo
skórovat, ale soupeř okamžitě
kontroval z penalty. Náš útok po-
té nebyl úspěšný a hosté šli za
vítězstvím.

Do druhého zápasu jsme vlétli
s velkým odhodláním, které
jsme brzy proměnili ve vedení
6:2. Zkušeného soupeře to ovšem
nezlomilo, po pauze se ujal ve-
dení, ale pak jsme opět vyrovnali.
Už to vypadalo na prodloužení,

ale šest minut před koncem jsme
se vrátili do hry o tři body střelou
Martina Šnévajse na 12:11, poté
jsme si vítězství a tři body do
tabulky soutěže pojistili ještě

jedním košem na závěrečných
13:11.

Vzhledem k výsledkům utkání v
Brně a našim výhrám v prvním ko-
le nad Moravskou Třebovou jsme

na druhé příčce průběžné tabulky
extraligy, a to pouze o skóre.

A teď se těšíme do Znojma na
souboj o první místo průběžné
tabulky!

Náš žákovský tým již odehrál
dvě kola své ligové soutěže. O
tom, jak vše probíhalo, napsal
David Konečný, který je spolu s
Gabrielou Kadlecovou trenérem na-
šich nejmladších nadějí.
Šestého října čekal na naše

nové, a v té době měsíc trénující,
žáky první turnaj ligy. A aby to ne-
bylo uplně jednoduché, tak hned
venku a to rovnou v Náchodě,
kam to veřejnou dopravou chvilku
trvá ... něco přes čtyři hodiny.
Výsledky 1. kola

Náchod – Prostějov 27:5 (12:2),
Prostějov – Šenov 0:17 (0:9), Mo-
ravská Třebová – Prostějov 20:2
(12:1)

V zápasech byli naši hráči
převážně pravidelně střídáni tak,
aby si všichni rovnoměrně zahráli
stejný čas a mohli získávat další
zkušenosti. Musím ještě pochválit
všechny hráče za to, že se po-
stupně zlepšovali v obranné
činnosti (to ukazuje pouze 20 obdr-
žených košů se silnějším soupe-
řem Třebovou oproti 28 košům s
Náchodem). Dále bych v zápa-
sech vyzvedl postupné snižování
počtu ztracených přihrávek než v
prvním zápase. S přibývajícím ča-
sem bylo vidět obecné zlepšení u
všech hráčů.

V neděli 21. října byl potom náš
oddíl pořadatelem 2. kola ligy star-
ších žáků skupiny B. Jednalo se o
premiéru nově vytvořeného žá-
kovského týmu v „domácím“
prostředí. Uvozovky jsou tam pro-

to, neb se turnaj odehrál v hale zá-
kladní školy v Kostelci na Hané.
Výsledky 2. kola

Prostějov – Moravská Třebová
2:32 (2:15), Prostějov – Náchod
1:17 (0:13), Prostějov – Šenov
0:19 (0:10)

Utkání s Náchodem bylo naším
dosud nejlepším zápasem s vynika-
jícím 2. poločasem, který jsme pro-
hráli jen 1:4! Nazval bych to
takovou první vlaštovkou. O úvod
zápasu se opět postarali hráči, kte-
ří měli svoji premiéru v barvách na-
šeho klubu. A právě proto
výsledek 0:13 po poločase není
špatný. Do druhého poločasu jsme
úplně překopali sestavu a taktiku.
Nastoupili už „zkušení“ mazáci z

1. kola v Náchodě. Navíc jsme
jasně převyšovali své soupeře ve
výšce, takže taktika byla směrová-
na na střelbu a doskok. Místy jsme
si vytvořili až drtivý tlak se 4-5
střelami za útok, ale ukázal se ne-
duh všech družstev našeho oddí-
lu, a to je efektivita střelby. Jediný
koš zaznamenal David Lošťák z
penalty. Ale výsledek 1:4 za polo-
čas je opravdu super a myslím, že
na něm můžeme stavět.

Na závěr chci poděkovat našim
nejmladším svěřencům, kteří hráli
opět s nadšením a nezalekli se za-
tím silnějších a zdatnějších soupe-
řů. Doufám, že jim jejich elán
vydrží i na tréninku a jejich výko-
ny půjdou stále nahoru.

PV korfbalový zpravodaj měsíčník korfbalového klubu SK RG Prostějov

listopad 2007korfbal@prostejov.cz

Žáci sbírají ligové zkušenosti

MĚSTO
PROSTĚJOV

NAŠI
PARTNEŘI:

PODPOŘTE KORFBALOVÝ KLUB SK RG PROSTĚJOV!

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA! Pište na korfbal@prostejov.cz!

Fanděte!
Přijďte podpořit naše týmy
v  domácích zápasech!

Sobota 17.11. ‒ extraliga do-
rostu

Prostějov vs Kolín: první zápas
12:00, odveta 15:00
Sobota 17.11. ‒ 1. liga senio-
rů

Prostějov vs České Budějovice
10:30, České Budějovice vs Ko-
lín 13:30, Kolín vs Prostějov
16:30
Sobota 1.12. ‒ extraliga

Prostějov vs Kolín: první zápas
14:30, odveta 16:30
Všechna domácí utkání se hrají
ve sportovní hale RG a ZŠ
města Prostějova, Studentská 4.
Vstup na všechny zápasy je
samozřejmě zdarma!

http://korfbal.prostejov.cz

Začátek snů

http://korfbal.prostejov.cz


Marek Sonnevend, Prostě-
jovský deník ‒ Premiéra světové-
ho šampionátu v korfbalu na
české půdě dopadla náramným
úspěchem výsledkovým i or-
ganizačním. Výběr ČR totiž
dokázal v domácím brněnském
prostředí vybojovat cenný bronz a
korfbaloví nadšenci z celé repub-
liky přitom ukázali, že pořadatel-
ství takto významné akce pro ně
není žádným problémem. Své zá-
sluhy na zdárném průběhu MS
měl i Prostějov coby jedna z mo-
ravských bašt tohoto sportu.

Pomineme-li přínos schopných li-
dí z prostějovského oddílu SK RG
přímo v organizačním výboru mi-
strovství světa, nejvíce se naše
město zapojilo do jeho průběhu
prostřednictvím projektu Patron tý-
mu. O co šlo? "Žáci tří prostě-
jovských škol se zúčastnili
výtvarných a literárních soutěží
spojených s MS a měli i prak-
tickou hodinu korfbalu v rámci
hodiny tělesné výchovy pod ve-
dením trenérů našeho oddílu SK
RG Prostějov. Následně se vypravi-
ly přímo do Brna zhlédnout zápas
svého družstva v základní skupi-
ně, přičemž fungovalo spojení RG
a ZŠ - Belgie, ZŠ Dr. Horáka - Pol-
sko a ZŠ Melantrichova - Ně-
mecko. Vyvrcholením celého
projektu se pak stala návštěva zá-
stupců těchto reprezentací v
daných školách, kde diskutovali
se žáky," popsal mluvčí prostě-
jovského korfbalového oddílu Jan
Mynařík.

V praxi se vše uskutečnilo
přesně podle plánu a ke
spokojenosti všech zaintere-
sovaných stran. Dokládá to svě-
dectví ředitelů zúčastněných škol.
Václav Kolář, ředitel RG a ZŠ

ve Studentské ulici: „Osobně
korfbal maximálně podporuji, pro-

tože jde o výborný kolektivní
sport rozvíjející všeobecné pohy-
bové dovednosti a díky své smí-
šenosti i kooperaci mezi oběma
pohlavími. Na naší škole má navíc
tento sport pevnou tradici a proto
bylo jasné, že u takového projek-
tu nemůžeme chybět. V první
části děti vyjely fandit belgickému
týmu do Brna na jedno utkání zá-
kladní skupiny a Belgičané pak na
oplátku navštívili naši školu. Celé
setkání ne neslo ve skvělé atmo-
sféře, obě strany se do něj ak-
tivně zapojily jak při diskusi v
jedné ze tříd, tak při následné pro-
hlídce školy a hodinovém ukáz-
kovém tréninku. Myslím, že se
tahle akce moc povedla a hlavní
zásluhu za to dávám Jiřímu Kre-
mlovi coby duchovnímu otci
prostějovského korfbalu. On díky
svým zkušenostem a kontaktům
celý projekt v našem městě zajiš-
ťoval.“
Ivan Pospíšil, ředitel ZŠ Dr.

Horáka: „Držíme se hesla Škola
plná pohybu, jež máme ve svém
logu. Proto jsme nakloněni každé
sportovní aktivitě, která naše
žáky vede ke zdravému životnímu
stylu. A nemusí jít pouze o sporty,
jimž se věnujeme v rámci specia-
lizovaných tříd, tedy basketbalu či
plavání. Na korfbal se děcka na-
chystala opravdu pečlivě, do Brna
jel plný autobus vybavený vlaj-
kami a secvičeným pokřikem. Bě-
hem zápasu se pak Poláci mohli
opřít o skutečný divácký kotel a
přestože prohráli, nemohli si pod-
poru vynachválit. Také to dali ná-
ležitě najevo při návštěvě u nás,
kde ve třídě 5.A besedovali s dět-
mi, prohlédli si školu a rozprávěli i
s kantory ve školní klubovně. Cel-
kově mám z toho všeho výborný
pocit a věřím, že hlavně zájezd na
utkání světového mistrovství v

děckách zane-
chá spoustu kor-
fbalových
zážitků. Dík za
to patří paní uči-
telce Janě Pe-
kové.“
Roman

Pazdera, ředi-
tel ZŠ Me-
lantrichova:
„Díky existenci
několika spor-
tovních tříd růz-
ného zaměření
má naše škola
úzký vztah ke
sportu. A když
se objevila na-
bídka zapojit se
do tohoto projek-
tu, neváhali
jsme. Děti moh-
ly jeho
prostřednictvím
proniknout do
tajů velmi zají-
mavého korfbalu
a nabrat spous-
tu nových
cenných zážitků,
což se stopro-
centně povedlo.
Německou reprezentaci vydatně
podpořil plný autobus našich žáků
a za vydařenou považuji i re-
ciproční část akce, tedy návštěvu
Němců na škole. V rámci
podnětné diskuse si děti procviči-
ly cizí jazyk a dozvěděly se spous-
tu zajímavých věcí, naše hosty
zase při následné prohlídce školy
hodně upoutalo moderní spor-
tovní vybavení a zejména nová
gymnastická tělocvična, v níž si vy-
zkoušeli pár cviků a dokonce i něja-
ká salta. Atmosféra celého
setkání byla báječná a žákům kor-
fbal nepochybně zůstane pod kůží

minimálně pro hodiny tělocviku.
Největší zásluhu na tom má paní
učitelka Iva Procházková.“

Kromě návštěv školních zařízení
zavítaly reprezentační výběry
Belgie, Polska a Německa rovněž
na prostějovskou radnici, kde
proběhla slavnostní setkání s ve-
dením města. V zájmu propagace
korfbalu se tedy udělalo maxi-
mum, přitom v Prostějově je tento
sport na české poměry populární
už teď velmi solidně. A bu-
doucnost ukáže, nakolik může je-
ho potenciál ještě růst.

Korfbalisté získali na MS v Brně vysněnou medaili, cenný kov
by si však zasloužily i prostějovské děti

Při ukázkovém tréninku v hale RG a ZŠ belgičtí kor-
fbalisté dětem názorně předváděli různé herní prvky
i situace.
Foto: Eva Ševčíková, Prostějovský deník

V neděli 21.10. se uskutečnil his-
toricky první zápas prostějovské-
ho béčka v první lize. O svoje
dojmy se na našem webu se vše-
mi podělil Zdeněk Uherka, nová-
ček v dresu Prostějova.
Tak dobře, děti, já Vám tu krát-

kou pohádku o cestě do Bělé a
zpět teda povím :-) . Chtěl jsem pů-
vodně napsat komentář hned po
příjezdu, ale nějak to nevyšlo,
ovšem na tuto jasnou výzvu
nemohu neodpovědět. Tak
předně: to , že jsme tam nakonec
hráli, je jen otázkou 1 ) nedostatku
odvahy zbaběle prchnout, 2) vě-
domí, že pokud náš vůz "zablou-
dí" , tak nedoručíme zavazadlo
Martě (měla ho v kufru) , a tu jsme
utopit v hořkém kalichu zrady ne-
chtěli. Během cesty jsme prošlI
všemi stádii od vzájemného ujiš-
ťování "jasně, hrajeme poprvé,
ale bude to přece sranda", přes
"no co, tak to trochu prohrajeme"

až po "zastav mi támhle u Kovošro-
tu, já si tam rovnou lehnu, po-
moc, tohle přece já nemám
zapotřebí" . V Mladé Boleslavi na
osádku našeho vozu (alias naši se-
niorskou korfbalovou buňku, jak
nás krásně pojmenoval Pavel -
Pavle díky) padl temný a
zlověstný stín vědomí, že se blíží
Nevyhnutelno. Neznám přesně fy-
ziologické pochody ostatních v tu
chvíli, nicméně za sebe mohu říct,
že se mi mimo hučení v uších,
značně rozostřeného vidění (no
dobře, já vím že TOHLE mám i nor-
málně) a pocitu nadcházejícího
infarktu myokardu jakožto i jiného
kardu radikálně zhoršil stále neod-
bytněji se probouzející SPS (syn-
drom podrážděného střeva) . V
okamžiku, kdy jsem spatřili do-
pravní značku "Bělá pod Bezdě-
zem", jsme už vyloženě propadli
deprézi a panice. (Já už neměl
SPS, to už bylo vyloženě na po. . . :-

) ) . Nicméně, protože jsme sta-
teční, zodpovědní a zkrátka dospě-
lí jedinci (a taky proto, že Pavel
zřejmě v nevěřícné extázi svíral vo-
lant a ani já s Lenkou proti pokra-
čování cesty nemohli nic dělat,
protože jsme byli částečně v bez-
vědomí ;-) ) , tak jsme si řekli:
"Tohle nás nezlomí! Cožpak jsme
se málo natrénovali? Kolikrát už
jsme přeběhli tam a nazpět celý
(celý!!!) Husák? Co? Jdeme do
toho!" No, a jak jsme vystoupili z
auta, tak jsem si uvědomil, jak je
to vlastně prima, že si jedeme za-
hrát, že možná i prohrajeme, ale
že o to ani tak nejde. Nebudu vás
dál trápit podrobnostmi mých du-
ševních pochodů, aby jste večer ta-
ky ještě kdy usnuli ;-) . Objektivní
hodnocení hry nechám na kompe-
tentních osobách, já vám už jen
řeknu, že v momentě, kdy rozhod-
čí poprvé písknul, jsem přestal vní-
mat trému a okolí a celý ten první

poločas prvního utkání jsem se cí-
til fajn (pominu mé osobní vý-
sledky, vzhledem k tomu, že to
byl první zápas atd atd mi to jistě
odpustíte) . Druhou polovinu první-
ho a první polovinu druhého hrál
ve čtyřce Pavel, a tu poslední půl-
hodinku už s Bělou jsem vnímal
zase malinko jinak, - oni taky klu-
ci a holky z Bělé o fous víc běhali
a vůbec měli jiný styl hry, ale bylo
to taky fajn. V každém případě to
byla pro mě cenná zkušenost a
jsem zvědavý, jak to probíhat u
nás doma. . . :-O
Závěrem: díky moc všem

spoluhráčům za předané zku-
šenosti. Díky vůbec všem, co tam
byli, i těm co tam nebyli fyzicky,
ale přesto byli s náma. Díky Vám,
Bělá a Lužiny, za prima hru. A ta-
ky díky všem, kteří tohle dočetli
až sem - mějte fajn den :-) )

Prvním zápasům béčka předcházela dlouhá cesta do Bělé

Konečné pořadí MS 2007: 1. Nizozemsko, 2. Belgie, 3. Česká republika, 4. Portugalsko, 5. Tchaj-wan, 6. Rusko, 7. Anglie, 8. Austrálie, 9.
Katalánsko, 10. Maďarsko, 11. Německo, 12. Indie, 13. USA, 14. Polsko, 15. Jihoafrická republika, 16. Čína




