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Finálový den českého korfbalu v Prostějově!

MĚSTO
PROSTĚJOV

NAŠI
PARTNEŘI:

PODPOŘTE KORFBALOVÝ KLUB SK RG PROSTĚJOV!

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

Výsledky
Sobota 17.11. ‒ extraliga do-
rostu

Prostějov – Kolín: 1:30 (0:14) a
3:27 (3:14)
Sobota 17.11. ‒ 1. liga

Prostějov – ČB: 9:14 (8:8)
Kolín – Prostějov: 12:11 (7:0)

Sobota 24.11. ‒ extraliga
Znojmo – Prostějov: 17:11

(9:6) a 22:12 (9:7)
Neděle 25.11. ‒ žáci

Prostějov – M. Třebová: 1:23
(0:6)

Prostějov – Náchod: 1:15 (1:5)
Prostějov – Šenov: 1:9 (1:4)

Sobota 1.12. ‒ extraliga
Prostějov – Kolín: 12:17 (9:9) a

9:11 (4:5)
Sobota 8.12. ‒ extraliga do-
rostu

Děčín – Prostějov: 10:6 (6:1) a
15:6 (5:4)

http://korfbal.prostejov.cz

Výkonný výbor Českého kor-
fbalového svazu vybral na svém
zasedání 2.12. vítězný projekt na
pořádání finálových zápasů České
korfbalové extraligy a České do-
rostenecké korfbalové extraligy ...
a tím projektem je ten náš.

Finálový den je vrcholem kaž-
dého soutěžního ročníku do-
rostenecké a seniorské extraligy a

jeho součástí jsou čtyři zápasy,
dvě malá finále (zápasy o třetí
místo obou soutěží) a dvě finálová
utkání. To vše, a určitě víc, uvidí-
me tentokrát v našem městě.

Připravit vydařené finále bude ná-
ročné a bude potřeba hodně úsilí.
Musíme zajistit ubytování, spor-
toviště, organizaci samotných zá-
pasů, propagaci finálového dne,

zábavu, informace a občerstvení
pro diváky, ceny pro zúčastněné
hráče, závěrečnou párty a další.
Kdo chce pomoci s pracemi na
tomto českém korfbalovém svát-
ku, ať se hlásí! Každý může při-
spět! Takže ještě jednou: 17.
května 2008 se bude konat fi-
nálový den českého korfbalu v
Prostějově!

Vánoční besídka pro žáky a jejich rodiče
Náš klub pořádá pro žáky a

jejich rodiče vánoční korfbalové od-
poledne s ukázkou korfbalu v po-
dání hráčů seniorských týmů
klubu. Následovat budou kor-

fbalové, sportovní a jiné soutěže
pro rodinné týmy, samozřejmě o
ceny. Na závěr se pak všichni
sejdeme u vánočního stromečku.

Toto setkání se uskuteční ve stře-

du 19. prosince v 17:50 až 19:30
ve sportovní hale Reálného gym-
názia a základní školy města
Prostějova, tj. na místě, kde všech-
ny naše družstva trénují.

Další herní zlepšení našich nejmladších

VESELÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJE KORFBALOVÝ KLUB

SK RG PROSTĚJOV

V neděli 25.11. proběhlo již 3. ko-
lo východní skupiny žákovské ligy.
Tentokrát byl pořadatelem vedou-
cí tým tabulky, Moravská Třebová.
Mimo našeho družstva se tra-
dičně turnaje zúčastnily i mlá-
dežnické týmy z Náchoda a
Šenova. Prostějov reprezentovalo
těchto 15 hráčů a hráček: Martin
Zverec, Martin Sochor, David Loš-
ťák, Josef Kaláb, Petr Galíček,
Zdeněk Rajtr, Jakub Svoboda, Niko-
la Ambrosová, Izabela Kozmíková,
Hana Kejíková, Pavla Křížková, Lu-
cie Kratochvílová, Gabriela Jurí-
ková, Tereza Vitásková a Veronika
Rajsiglová.

Do každého zápasu jsme nastou-
pili v sestavě s první osmičkou

hráčů (Zverec, Sochor, Lošťák,
Svoboda, Ambrosová, Kozmíková,
Juríková, Rajsiglová), kterou po
poločase vystřídalo 7 úplně čers-
tvých hráčů (Kaláb, Rajtr, Galíček,
Kratochvílová, Vitásková, Kříž-
ková, Kejíková) doplněných
jedním klukem z první osmičky.
Prostějov – Moravská Třebová
1:23 (0:6)

První poločas jsme odehráli
vcelku dobře a s favoritem skupi-
ny jsme drželi celkem krok, zatím
samozřejmě jen v obraně (útok se
velmi těžko prosazoval). To
dokazuje celkem přijatelné skóre
. . . pokračování na druhé straně

http://korfbal.prostejov.cz


0:6. Druhý poločas už tak slavný
nebyl, i když právě v něm dal para-
doxně náš jediný úspěch krásnou
střelou asi z 5 metrů Pepa Kaláb.
Jinak se druhý poločas vyznačoval
odevzdaným a nekoncent-
rovaným výkonem plným chyb a
ztrát. A tak skóre na straně domá-
cích rostlo až na cifru 23! Po zápa-
se bylo v šatně poprvé v tuto
sezónu trošku dusnu. Mladým svě-
řencům bylo vyčteno, že nejezdí
na žádné výlety, že je nutné hrát
naplno s každých soupeřem za kaž-
dého výsledku, že je potřeba se
stále učit a zlepšovat a právě zápa-
sy se silnými soupeři jsou pro toto
ideální příležitostí a v neposlední
řadě bylo dětem připomenuto, že
na svou šanci čeká dalších mi-

nimálně 12 adeptů doma v Prostě-
jově. Ke cti dětí musím říct, že si
všechny tato slova vzaly k srdci a
v dalších zápasech se slabý výkon
neopakoval, ale naopak jejich hra
šla nahoru.
Prostějov – Náchod 1:15 (1:5)

První poločas byl z naší strany vý-
borný a asi ještě ve 12. minutě
byl ukazatel skóre na číslech 1:1!
Vyrovnávající koš v tom okamžiku
dával Martin Zverec po důrazném
doskoku a dorážce. Pak ale násle-
dovaly dvě zbytečné ztráty míče
při přechodu z obrany do útoku a
dva penaltové fauly, což soupeř
potrestal čtyřmi koši a skóre se po-
sunulo na 1:5 v náš neprospěch.
Do druhého poločasu nastoupila
tzv. druhá osmička, kterou tvořily
mladší a menší děti. Ale i ty hrály

dobře a výsledek 1:15 je v po-
rovnání se zápasem s Náchodem
z 1. kola z 7.10.2007 (4:28) určitě
zlepšením.
Prostějov – Šenov 1:9 (1:4)

Tento zápas se vyznačuje něko-
lika prvenstvími – poprvé jsme tu-
to sezónu v zápase vedli (koš dal
střelou z dálky ve 4. minutě David
Lošťák), poprvé jsme tuto sezónu
vstřelili soupeři ze Šenova koš (mi-
nulé výsledky 0:17 a 0:19) a po-
prvé jsme tuto sezónu nedostali
víc jak 10 košů. Pravdou je, že
Šenov nenastoupil v nejlepší se-
stavě a některé opory svého tý-
mu nechal kouč Šenova – Martin
Vaculík – v 1. poločase odpočívat.
Ale do druhého poločasu, pod
obavou vyrovnaného utkání, po-
stavil i tyto opory. A proto myslím,

že za všechna prvenství v tomto
utkání si děti určitě zaslouží po-
chvalu. Jinak zápas měl naprosto
vyrovnaný průběh, kdy se opět
na naší straně projevila menší zku-
šenost v útoku i obraně a vzniklé
chyby zkušenější soupeř potrestal.
„Z celkového pohledu je nutné

děti za předvedené výkony po-
chválit. Velkým plusem je to, že
se naši mladí korfbalisté po
špatném výkonu ve druhém polo-
čase 1. zápasu dokázali zvednout
a zlepšit svoji hru i přístup k ní.
Na závěr chci, ostatně jako už tra-
dičně, dodat, že jsem moc rád, že
máme tolik mladých a do hry za-
pálených nadějí. Také doufám, že
je tento elán neopustí a že budou
pokračovat ve zlepšování i v
dalších zápasech.” zhodnotil
turnaj trenér David Konečný.

Další herní zlepšení našich nejmladších
. . . pokračování z první strany

Jen jediný týden dělil zápasy
třetího a čtvrtého kola naší nejvyš-
ší seniorské soutěže. V sobotu 24.
listopadu zavítal náš celek na
palubovku Znojma, o týden pozdě-
ji jsme pak doma přivítali Kolín. Po-
vzbuzeni předchozími bodovými
úspěchy proti nováčkovi z Morav-
ské Třebové a mistrovi z Českých
Budějovic jsme toužili po dalších
vítězstvích, ale skutečnost byla ji-
ná.
TJ Znojmo MS YMCA - SK RG
Prostějov 17 : 11 (9 : 6)

První zápas pro nás určila
hlavně první čtvrthodinka, v ní
jsme nebyli schopni se prosadit
proti vynikající obraně domácích.
Přestože poločasový výsledek sli-
boval možnost utkání ještě zvrá-
tit, zápas byl plně v režii
domácích. My jsme se pomerně
hodně trápili v koncovce vy-
ložených šancí, dvojtakty a střel-
ba do 3 metrů od koše. Pozitivem
tohoto zápasu byla zlepšená tý-
mová obrana, i když nechybělo
několik individuálních chyb, které
soupeř nemilosrdně trestal.

Sestava a koše: Faltýnková 2,
Uherka 2, Konečný 1 (40. Snášel
2), Láhner 1, Lešanská 1, Schönfel-
dová 1, Šnévajs 1, Svobodová
(45. Sequensová)
TJ Znojmo MS YMCA - SK RG

Prostějov 22 : 12 (9 : 7)
Přestože se to z výsledku zápa-

su nemusí zdát, tak byl tento zá-
pas rozhodně dramatičtější než
ten první. Odvetný zápas jsme za-
čali o poznání aktivněji, ale inka-
sovali jsme jako první po chybné
přihrávce při výjezdu z obrany. Po-
té se jsme v prvních minutách oto-
čili skóre v náš prospěch na 2:1,
ale pak Znojmo srovnalo krok a po-
té se i ujalo vedení. Naše obrana
opět fungovala o něco lépe, ale
znovu jsme se nevyvarovali někte-
rých chyb jednotlivců. Navíc se
nám v tomto zápase podařilo
plnit taktiku dlouhých útoků.

Znojmo, které se snažilo rychle
využít své kombinační převahy,
zbrkle zakončovalo a svým trá-

pením nám po dlouhých 20-25 mi-
nut kolem poločasové přestávky
nabízelo možnost zápas zdrama-
tizovat. Bohužel i my jsme v
útoku nebyli dostatečně produk-
tivní, když jsme opět zahodili něko-
lik vyložených šancí, přičemž
chybělo i trochu toho pověstného
štěstíčka. Nakonec po dlouhém trá-
pení domácí korfbalový motor pře-
ce jenom chytl, Znojmo navýšilo
rozdíl ve skóre a dostalo se tak do
herní pohody. Klid se projevil v
přesnosti střelby ze střední a
větší vzdálenosti a domácí přidáva-
li další koše.

Sestava a koše: Konečný 5, Fa-
ltýnková 2, Lešanská 2, Koldová
1, Schönfeldová 1 (46.
Sequensová), Uherka 1, Láhner

(41. Snášel), Šnévajs
SK RG Prostějov - VKC Kolín
12:17 (9:9)

V začátku zápasu jsem se nevy-
varovali hrubých individuálních
chyb v obraně a hned jsme pro-
hrávali. Dokázali jsme ale zarea-
govat a vedení jsme přetáhli na
naší stranu a dostali se až do čtyř-
bodového trháku. Kolín si ale vzal
timeout a dokázal náš náskok
smazat až na poločasovou remízu.

Promrhání čtyřkošového zane-
chalo na našem družstvu své
stopy, výkon šel dolů a soupeř
toho dokázal dokonale využít a za
výrazného rozdílu zvítězit.

Sestava a koše: Konečný 4 (42.
Snášel), Uherka 4, Faltýnková 2,
Láhner 1, Lešanská 1, Koldová,
Schönfeldová (48. Sequensová),
Šnévajs (54. Mynařík)
SK RG Prostějov - VKC Kolín
9:11 (4:5)

Do druhého zápasu jsme vstou-
pili v pozměněné sestavě, což při-
neslo po prvním zápase potřebné
oživení. Utkání bylo z naší strany
herně lepší, ale srazily nás opět
individuální chyby v obraně a
spousty neproměněných šancí.

Sestava a koše: Faltýnková 3,
Láhner 3, Lešanská 2, Koldová 1
(39. Schönfeldová), Konečný,
Sequensová, Šnévajs, Uherka

Extraliga: Po úspěšném začátku sezony jsme vyšli naprázdno

SK RG Prostějov B - KCC Sokol
České Budějovice B 9:14 (8:8)

První poločas se nesl v duchu
velmi vyrovnané hry, když se o ve-
dení přetahovaly obě strany. V
tom druhém se projevilo to, že v
týmu z jihu Čech byli čtyři hráči s
aktuálními extraligovými zku-
šenostmi. Výsledek je také pozna-
menán tím, že jsme v posledních
dvou minutách obdrželi tři koše z
nepozornosti. Zápas ale zanechal
dobrý pocit z předvedené hry.
VKC Kolín B - SK RG Prostějov
B 12:11 (7:0)

Druhý zápas se nevyvíjel podle

našich představ, když jsme chyba-
mi v obraně a nemohoucností v
útoku pustili soupeře do výraz-
ného vedení. Druhý poločas
společně s vystřídáním tří hráčů
přinesl jistý klid do našich
útočných akcí a pomalu jsme za-
čali stahovat velký náskok středo-
českého protivníka. Když jsme
pak v rozmezí 50. až 55. minuty
srovnali stav sérií košů ze střední
a větší vzdálenosti, vše vypadalo
na velké drama. Sice jsme byli na
koni, ale kolínskému béčku se po-
dařilo dvakrát kontrovat. I přes
prohru si ale béčko vysloužilo
divácké ovace ve stoje.

Béčko poprvé doma Dorost bez bodu, ale s nadějí
SK RG Prostějov - VKC Kolín
1:30 (0:14) a 3:27 (3:14)

Kdo doufal, že dorostenci naváží
na sice mírné zlepšování z minu-
lých kol, musel být zklamaný. Ce-
lých 120 minut dobře seřízený
kolínský košostroj nemilosrdně ni-
čil domácí v útoku a ještě víc v
obraně. Dostali jsme se za první
poločas prvního zápasu jen ke
třem střelám... Druhý zápas byl
na pohled lepší jen asi 15 minut,
po kterých naše hra opět upadla
do zmaru a pohybu bez fantazie,
nápadu a chuti.
TKC Děčín - SK RG Prostějov

10:6 (6:1) a 15:6 (5:4)
V sobotu 8.12. dorostenci ode-

hráli nejlepší zápasy v dosavadní
sezóně a škoda jen, že z toho ne-
byly nějaké ty body.
„Jako trenér je chválím a jsem

přesvědčena, že příště to konečně
vyjde. Hra vypadala jako korfbal,
proměňovali jsme dvojtakty a
troufám si říct, že přihrávky se ta-
ky zlepšily. Největší podíl na tom,
že jsme nedovezli body, měly in-
dividuální chyby z nepozornosti,
na doskoku a špatné přihrávky při
výjezdu z obrany. Na tom se ale
dá pracovat,” shrnula trenérka Ja-
na Koldová.




