
PV korfbalový zpravodaj měsíčník korfbalového klubu SK RG Prostějov

leden 2008korfbal@prostejov.cz

Žáci i jejich rodiče si korfbalovou besídku užili

MĚSTO
PROSTĚJOV

NAŠI
PARTNEŘI:

PODPOŘTE KORFBALOVÝ KLUB SK RG PROSTĚJOV!

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

Výsledky
Sobota 15.12. ‒ extraliga

Brno – Prostějov: 12:8 (5:4) a
21:11 (11:6)
Sobota 15.12. ‒ žáci

Brno – Prostějov: 0:3 a 2:4
Neděle 16.12. ‒ žáci

Prostějov – M. Třebová: 1:17
(0:8)

Prostějov – Náchod: 1:15 (1:8)
Prostějov – Šenov: 0:17 (0:7)

Sobota 5.1. ‒ 1. liga
Havířov – Prostějov: 15:7 (4:3)
Prostějov – Brno: 7:15 (4:5)

V lednu nehrajeme žádné
domácí zápasy.

http://korfbal.prostejov.cz/

Ve středu 19.12.2007 proběhla v
hale RG a ZŠ premiérová vánoční
besídka našich žáků. Akce se kona-
la v čase středečního tréninku od
18:00 do 19:30. Besídky se ak-
tivně zúčastnilo 15 dětí a jejich 15
příbuzných. Jinak na tribuně celé
akci přihlíželo asi dalších 20 divá-
ků.

O celé akci referuje David Ko-
nečný: Na úvod bych rád vy-
jmenoval všech 15 dětí, které se
aktivně zúčastnily celé akce. Byli
to tito naši mladí svěřenci: Terez-
ka Štefková, Gabča Juríková, Gab-
ča Francová, Lucka Kratochvílová,
Pavlínka Křížková, Hanička Hrobá-
rová, Tomáš Marek, Martin So-
chor, Martin Zverec, Pepa Kaláb,

Láďa Hrobař, Petr Kuklínek, David
Rieger, Kuba Chmelař a Patrik Her-
mann.

Celou akci jsme pojali jako sou-
těž ve 4 disciplínách, kdy děti
dostávaly body podle předvedené-
ho výkonu. Tyto body mohli dětem
dvojnásobně navýšit jejich příbuz-

ní, a to správnou odpovědí na
položenou soutěžní otázku. První
disciplínou byla slalomová jízda
na koloběžce. Zde soutěžily pouze
děti a záleželo jen na jejich umu,
jak zvládnou náročnou dráhu. Po
této disciplíně odpovídali rodiče
na tuto otázku: „Kde se uskutečni-
lo poslední MS v korfbalu?“
Druhou disciplínou bylo skákání
na velkém gumovém míči, kde růz-
nou technikou měly děti a nebo
jejich rodiče překonat danou tra-
su. Do této soutěže se už zapojil
aktivně i děda Pepy Kalába a roz-
hodně si nevedl špatně. Ostatní ro-
diče zatím jen přihlíželi, ale jejich
čas přišel v dalších disciplínách.
Po druhém kole odpovídali dospělá-
ci na otázku: „Kolik hráčů a hrá-
ček hraje korfbal?“ Třetí kolo
spočívalo v úspěšném zakončení
8 penalt. Do této soutěže se už ak-
tivně zapojili všichni příbuzní, pro-
tože pravidla říkala, že 4 penalty
musí dát žák a 4 penalty dospělý
doprovod. Na všech aktérech byla
vidět velká bojovnost a hlavně rodi-
če velmi bojovali, protože nechtěli
svým dětem pokazit slušný výsle-
dek. Po tomto kole následovala ta-
to otázka: „Kde byl založen
korfbal?“ Poslední disciplínou byla
střelba na koš asi ze 4 metrů.
Opět zde významně do hry zasáh-
li rodiče, protože úspěšné ukon-
čení tohoto kola vyžadovalo
vstřelení 3 košů – dva koše od dětí
a jeden od rodičů. Poslední otázka
byla asi nejtěžší, a to: „S jakými
týmy hrají naši žáci letos v zá-
kladní skupině?“

Po těchto čtyřech kolech násle-
dovala krátká ukázka korfbalové-
ho utkání v podání zkušenějších
hráčů. Během této ukázky byly
zpracovány výsledky a připraveny
ceny pro jednotlivé zúčastněné. Vý-
herce není asi třeba jmenovat a

ani součty bodů, které jednotliví
soutěžící dosáhli. Důležité je, že
všichni byli odměněni za své výko-
ny věcnou cenou a všichni měli ra-
dost, že úspěšně prošli celým
soutěžním kláním.

Úplně na závěr jsme „vypustili“
děti k vánočnímu stromečku, kde
na ně čekaly už připravené dárky.
Nikdo nevěděl, jaký dárek si vybe-
re, šlo čistě o loterii, takže děti vy-
startovaly ke stromečku a
rozhodovaly se podle svého uvá-
žení. Jediným kritériem dělby byla
stuha, kterou byl dárek převázán
– modrá pro kluky, červená pro
holky a žlutá značila „obojetný“
dárek. Pak už jsme si jen popřáli
všichni navzájem Šťastné a veselé
svátky vánoční a s úsměvem za-
končili myslím velmi úspěšnou ak-
ci, která v našem klubu neměla
obdoby.

Na závěr bych rád poděkoval
jménem nás dvou trenérů žáků, te-
dy jménem mým a Gábčiným, za
pomoc všem, kteří se podíleli na
zorganizování této akce. Dík patří
těmto hráčům našeho klubu: Anet
za nákup a zabalení dárků, dále
za sledování odpovědí na soutěžní
otázky během besídky a za vy-
hodnocení výsledků po 4 disciplí-
nách, Janče K. za nákup a
zabalení dárků a za fotografické
zdokumentování celé akce, Vopič-
ce Terce za sledování časomíry,
Ivě za zapisování a sledování vý-
sledků a za spravedlivé rozdělení
cen pro jednotlivé účastníky, Šu-
kovi za dodání nazdobeného stro-
mečku, Šnevovi za přípravu
soutěžních disciplín a postavení
slalomové dráhy pro jízdu na ko-
loběžce, Janče M. za to, že dělala
„maminku“ Terezce Štefkové a na-
konec všem ostatním, kteří si na
nás aspoň vzpomněli a drželi nám
palce k úspěšné realizaci akce.

Pro další fotografie navštivte
fotogalerii na našich stránkách
http://korfbal. prostejov.cz/
Kromě fotek můžete na webu

klubu nalézt i aktuální články o
našich zápasech i ostatním dění.

korfbal.prostejov.cz

http://korfbal.prostejov.cz/


Seniorský první tým završil rok 2007 v Brně
Náš první seniorský tým zakon-

čil první polovinu České kor-
fbalové extraligy dvojzápasem
pátého kola. Hráli jsme v sobotu
15. prosince v nové domácí hale
družstva VSK VUT Brno, která je
svým povrchem i prostředím v čes-
kém korfbalu unikátní.
VSK VUT Brno - SK RG Prostě-
jov 12:8 (5:4)

Zápas začal velmi vyrovnaně a
vyznačoval se naší velmi dobrou
obranou, na kterou soupeř nena-
cházel dostatečné zbraně, a my
získávali míče většinou po jedné
střele Brna. Ale i to stačilo k to-
mu, aby domácí dávali koše. Naše
útoky byly naopak dlouhé se
spoustou střel, ale stejně jako v mi-
nulých kolech jsme ztroskotali na
neproměňování šancí. Přesto stav
skóre v poločase sliboval v druhé

půli zajímavý zápas. Po přestávce
jsme pokračovali ve stejné hře,
ale stejně jsme nebyli schopni
vstřelit více košů. Naopak soupeři
se dařilo více a zápas dovedl do ví-
tězného konce.
Sestava a koše: Faltýnková 2, Ko-

nečný 2, Koldová 1 , Láhner 1 , Šné-
vajs 1 , Uherka 1 , Lešanská,
Svobodová

VSK VUT Brno - SK RG Prostě-
jov 21:11 (11:6)

Odveta se pak nesla v
podobném duchu jako úvodní zá-
pas, ale tentokrát bylo Brno v
proměňování ještě úspěšnější.
Když jsme pak o přestávce pro-
hrávali o pět košů, došlo na stří-
dání a do hry se dostali
dorostenci Sequensová a Tichý.
Soupeř přidal ještě nějaké koše a
o výsledku bylo rozhodnuto. To

vedlo k polevení v koncentraci a
dalším obdrženým košům. V rám-
ci šetření sil hráčů základní se-
stavy se pak do hry dostal třináct
minut před koncem i Mynařík.
Sestava a koše: Faltýnková 4,

Uherka 3, Koldová 2, Láhner 1
(47. Mynařík) , Šnévajs 1 , Ko-
nečný (31 . Tichý) , Lešanská (31 .
Sequensová) , Svobodová

Dvojutkání zhodnotil trenér Jan
Mynařík: "Zápas a půl jsme hráli
dobře, ale pořád nás trápí nízká
produktivita stejně jako v před-
cházejících kolech. Přestože se
námi předváděný korfbal posunul
oproti minulé sezoně o kus dál,
naše dobře vypracované šance
neproměňujeme v dostatečné mí-
ře, což nás psychicky sráží. Vě-
řím, že pokud se nám podaří
dostat se do správné herní poho-
dy, jsme schopni získávat body v každém kole."

David Konečný, trenér žáků ‒
Titulek naznačuje, že víkend 15. ‒
16. prosince byl plně nabitý zápa-
sy našich nejmladších. Za sobotu
a neděli odehráli děti 5 zápasů. V
sobotu to byla dvě přátelská
utkání našich nejmladších (4.‒6.
třída) proti stejně „starým“ soupe-
řům z Brna. V neděli pak proběhlo
4. kolo ligy starších žáků v
Šenově.
Sobota: Prostějov – Brno 3:0 a
4:2

Na sobotu jsme s korfbalovým
klubem z Brna domluvili dvě vzá-
jemná přátelská utkání nej-
mladších korfbalistů (4.‒6. třída)
našich klubů. I když jsme pů-
vodně plánovali, že nás bude
reprezentovat 10 dětí, tak na sraz
na hlavním nádraží kvůli nemo-
cem a rodinným důvodům dorazi-
lo v 7:10 jen 5 dětí. Byli to tito
nadšení korfbaloví učni: Kuba
Chmelař, Dominik Fica, Terezka
Štefková, Gabča Francová a
Pavlínka Křížková.

K zápasům jsme tedy nastupova-
li doplnění o děti z brněnského klu-
bu. Hrálo se 2x15 minut za účasti
hojného obecenstva a kamer
brněnské České televize. Všichni
přihlížející byli svědky zábavného,
ale i urputného boje dětí s plo-

chou hřiště a vysokými koši.
Velkou radostí je to, že v obou
utkáních hrály naše děti prim a
oba zápasy nakonec rozhodovaly
právě ony. Naši hráči byli důraz-
nější, rychlejší, kombinačně a stře-
lecky přesnější. V prvním zápase
dal dva koše Kuba Chmelař a je-
den přidala Pavlínka Křížková. A
právě Kuba, jako nejlepší střelec
utkání, byl po zápase pozván na
svůj první pozápasový rozhovor v
kariéře a i při něm si vedl stejně
dobře jako na hřišti. Ve druhém
utkání dal dva koše Dominik Fica
a po jednom Pavlínka Křížková a
Kuba Chmelař.

Na dětech bylo po zápasech vi-
dět, že mají z obou výsledků
ohromnou radost. A mně, jako
trenérovi, udělaly děti radost
nejen výsledkem, ale i tím, že
dokázaly splnit i pokyny o krát-
kých a přesných přihrávkách při
přechodu z obrany do útoku a to
stejné plnily i v útočné zóně při
přechodu od poloviny hřiště ke
koši. Když se tyto dvě radosti spoji-
ly, tak už nic nebránilo tomu se
při cestě zpět do Prostějova za-
stavit v cukrárně a smlsnout si na
vítězných zmrzlinových pohárech.
Neděle 16.12.2007

V neděli pak proběhlo v Šenově

už 4. kolo žákovské ligy. Zúčastni-
ly se ho mimo domácího a našeho
týmu tradičně i družstva z Morav-
ské Třebové a Náchoda. Trenérka
Gabča nominovala na zápas 16 dě-
tí, ale opět z důvodů nemocí a ro-
dinných důvodů nedorazili všichni
očekávaní hráči. Ráno v 6:15 se
na hlavním nádraží sešlo těchto
10 korfbalistů: Martin Zverec,
David Lošťák, Tomáš Marek, Josef
Kaláb, Jakub Svoboda, Gabriela
Juríková, Lucie Kratochvílová, Niko-
la Ambrosová, Tereza Vitásková,
Markéta Sedláčková.

Zápasy shrnu velmi stručně, pro-
tože se všechny podobaly jeden
druhému. Výsledky byly následují-
cí: Prostějov – Moravská Tře-
bová 1:17 (0:8) – náš jediný koš
dal z dálky David Lošťák, Prostě-
jov – Náchod 1:15 (1:8) – naším
úspěšným střelcem dvojtaktu byl
Martin Zverec a Prostějov –
Šenov 0:17 (0:7).

Ve všech zápasech se ob-
jevovaly dvě stejné chyby. První
chybou byl vysoký počet našich
ztrát během zápasu. Šlo asi o
30‒40 ztracených míčů v průmě-
ru za zápas! Druhou nedosta-
tečnou byla ztráta koncentrace v
některých fázích zápasů. V těchto
chvílích soupeř velmi rychle a ne-
kompromisně navyšoval svůj ná-

skok. Samozřejmě tento stav
netrval celý zápas, asi 70% zápa-
su hrály děti pozorně, ale těch
30% nepozornosti nás stálo lepší
výsledky. Zhruba třetinu košů
jsme totiž soupeři darovali špatný-
mi přihrávkami a třetinu košů dal
soupeř čistě díky naší nepo-
zornosti v obraně. Stručně a
jednoduše jsme my trenéři čekali
lepší výsledky, rozhodně jsme ne-
museli v každém zápase inka-
sovat vždy přes deset košů. A tak
nezbývá než si počkat na lepší vý-
sledky do budoucna, což bude vy-
žadovat pilný trénink dětí.

Určitě není omluvou k vý-
sledkům to, že jsme do Šenova
nemohli dorazit v nejsilnější se-
stavě. Ovšem věřím tomu, že v
kompletní sestavě by výsledky
byly lepší. Na obhajobu hráčů mu-
sím říct, že oproti svým soupeřům
trénují jen 1x týdně (Šenov 2x
týdně, Náchod a Třebová dokonce
3x týdně). To se potom těžko do-
hání už daleko zkušenější a vy-
hranější soupeři. Vím, že kapacita
naší haly je omezená a i možnosti
trenérů nejsou neomezené, ale
do budoucna by se mělo vedení
našeho klubu nad tímto stavem
zamyslet a zapracovat na
zlepšení.

Žáci na dvou frontách

Dva stejné výsledky béčka v odloženém prvním kole
V sobotu 5.1.2008 se dohrávalo

1. kolo 1. ČKL v Havířově za naší
a brněnské účasti. Zmoženo
silvestrovskými oslavami
cestovalo Béčko v počtu 4+4+foto-
graf a vodonoš v jedné osobě.
KC Slavia Havířov - SK RG
Prostějov B 15:7 (4:3)

Domácí nás přivítali se čtveřivcí
bývalých extraligových hráčů v se-
stavě, ale tím nás vůbec nevy-
strašili. Dostali jsme sice první
koš, ale záhy jsme srovnali a pak
následovalo dlouhé období obou-

stranné střelecké nemohoucnosti.
Před přestávkou se přece jen střel-
cům podařilo zamířit přesně a do
pauzy jsme odcházeli s nejměnší
možnou ztrátou. Bohužel nadějně
rozehraný zápas jsme si sami
pokazili zbytečnými chybami, kte-
rými nám soupeř odskočil na tří-
bodové vedení. Šanci na zvrat
jsme si zmařili několika nepromě-
něnými dvojtakty a domácí v pokli-
du navyšovali svůj náskok až na
výsledný osmibodový rozdíl.
Koše: Mynařík 3, Vařeka 2, Wei-

da, Borsiczká 1 . . . Melichárková,

Šťastná, Uherka Z. , Vychodilová

SK RG Prostějov B - VSK VUT
Brno B 7:15 (4:5)

První poločas měl velmi
podobný průběh jako v našem
předchozím utkání, ovšem soupeř
předváděl velmi dobře or-
ganizovanou hru a bylo otázkou ča-
su, kdy jim začnou koše padat.
Stalo se tak krátce po zahájení
druhého poločasu :). Navíc jsme
trestuhodně ztráceli míče v útoku
a dávali Brňákům možnost skó-
rovat. V pohledném utkání (i když

spíš ze soupeřovy strany) jsme
prohráli úplně stejným rozdílem
jako s domácím celkem.
Koše: Weida 4, Šťastná 2,

Vařeka 1 . . . Borsiczká, Melichár-
ková, Mynařík, Uherka Z. , Vy-
chodilová

Je škoda, že Béčko zatím hraje
každé kolo v jiné sestavě, protože
hráči jsou schopní rychle pochopit
taktické pokyny a jejich plnění se-
lhává na technickém provedení
přihrávek a zakončení. Na první
body tak stále čekáme...

Podpořte svůj klub v přípravě finále českého korfbalu 17.5.2008 – pište na korfbal@prostejov.cz!




