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Super poločas žáků proti Šenovu v šestém kole
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PODPOŘTE KORFBALOVÝ KLUB SK RG PROSTĚJOV!

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

Výsledky
Neděle 13.1. ‒ extraliga

M. Třebová – Prostějov: 11:13
(6:5) a 10:9 (7:5)
Sobota 19.1. ‒ dorost

M. Třebová – Prostějov: 12:3 (2:0)
a 13:3 (8:1)
Sobota 19.1. ‒ 1. liga

Havířov – Prostějov: 15:3 (5:1)
Brno – Prostějov: 19:1 (11:1)

Neděle 20.1. ‒ žáci
Prostějov – Náchod: 2:23 (1:14)
Prostějov – M. Třebová: 2:21 (1:13)
Prostějov – Šenov: 0:13 (0:9)

Sobota 26.1. ‒ extraliga
Č. Budějovice – Prostějov: 17:10

(7:5) a 22:19 (10:10)
Sobota 9.2. ‒ žáci

Prostějov – Náchod: 1:20 (1:12)
Prostějov – Šenov: 4:14 (0:8)
Prostějov – M. Třebová: 0:8 (0:5)

http://korfbal.prostejov.cz/

Fanděte!
Přijďte podpořit naše týmy
v  domácích zápasech!

Sobota 16.2. ‒ extraliga
Prostějov vs Znojmo: první zá-

pas 16:00, odveta 18:00
Sobota 23.2. ‒ extraliga do-
rostu

Prostějov vs Znojmo: první zá-
pas 15:30, odveta 17:30
Sobota 8.3. ‒ 1. liga

Soupeři Bělá a Lužiny, časy zá-
pasů budou upřesněny
Všechna domácí utkání se hrají
ve sportovní hale RG a ZŠ
města Prostějova, Studentská 4.
Vstup na všechny zápasy je
samozřejmě zdarma!

David Konečný, trenér žáků ‒ Vy-
nikající vstup měli naši žáci do
druhého poločasu utkání se
Šenovem. Během 15 minut ne-
dovolili soupeři skórovat a přitom
vstřelili 4 koše! Jejich hra byla vel-
mi živá a nebojácná a na dětech
bylo vidět, jak jim rapidně vzrostlo
nejen sebevědomí, ale hlavně ra-
dost ze hry. Tímto okamžikem si
mohli potvrdit, že hrát se dá s kaž-
dým soupeřem a že pokud se daří
střelba, tak i dobrý výsledek na se-
be nenechá dlouho čekat.
Prostějov - Náchod 1:20 (1:12)

Tento zápas nebyl ničím výji-
mečným a nevybočoval z řady le-
tošních utkání. Děti nehrály zle,
ale proti rychlejšímu soupeři hrály
příliš opatrně. Náchod trestal ne-
kompromisně naše chyby v roze-
hrávce a také dával laciné koše z
dvojtaktů, které jsme opět na
úvod utkání špatně bránili. Na
opačné straně hřiště jsme se větši-
nou nedostali k víc jak jedné stře-

le za útok. Jediným naším
úspěšným střelcem byl Martin Zve-
rec.
Prostějov - Šenov 4:14 (0:8)

První poločas zápasu neukazoval
a nenaznačoval žádnou změnu
oproti prvnímu zápasu. Znakem
tohoto poločasu bylo opět hlavně
trápení v útoku, kdy děti neměly
dost sebevědomí k razantnějšímu
zakončení a vytvoření většího tla-
ku na soupeře. Obrana byla lepší
oproti předchozímu zápasu s Ná-
chodem. Ovšem nečekaný obrat
nabralo prvních 15 minut druhého
poločasu. Děti byly jak pokropené
živou vodou a určitě jim pomohly
dva rychlé koše za sebou.
Najednou byly rychlejší než sou-
peř, u míče byly dříve, vycházela
jim střelba. Důsledkem toho bylo
snížení na přijatelný stav 4:8. Na-
še koše dali po dvou Martin Zve-
rec a Tomáš Marek. Až po dvou
time-outech soupeře se Šenov
dostal opět do hry, ale celkový

dojem ze zápasu byl vynikající a
myslím, že šlo o náš nejzdařilejší
střet v této sezóně. Navíc proti
soupeři, kterému jsme až doteď
jen velmi těžko dávali aspoň koš
za zápas. Dětem patří velký dík.
Prostějov - Moravská Třebová
0:8 (0:5)

Poslední zápas už byl jen po-
vinnou dohrávkou, protože Morav-
ská Třebová, i když jen s šesti
hráči, byla přece jen výrazným fa-
voritem utkání. Na obou stranách
už byla patrná únava z předcho-
zích zápasů a možná také proto
chyběla utkání „šťáva“. V
poklidně odehraném zápase nás
může jen mrzet, že jsme nevyužili
žádnou z šancí, které jsme v zápa-
se měli. Proto byl výsledek na na-
šem kontě s nulou. Obrana byla
velmi dobrá, o čemž svědčí jen
osm obdržených košů.

V průběhu ledna se odehrálo i
páté kolo ligy starších žáků v Ná-
chodě. Viz "Výsledky" .

Partnerství s DOS-WK se vyvíjí slibně
Jan Mynařík, předseda klubu – Na přelomu led-

na a února jsem měl příležitost navštívit Ensche-
de, sídlo našeho partnerského klubu DOS-WK, a
potkat tak i předsedu nizozemského klubu Mar-
cele Winterse a několik dalších členů klubu.

Kromě prohlídky města, venkovního hřistě a
dalších klubových prostorů jsme s Marcelem
probírali možnosti rozvoje partnerství našich klu-
bů. Pro tento rok se jeví jako velmi pravdě-
podobná návštěva z DOS-WK na finálovém dni
v Prostějově a na oplátku náš výjezd do Ensche-
de za novými korfbalovými zkušenostmi pravdě-
podobně někdy v průběhu léta.

Náš výlet do Nizozemska ještě musí nabýt
přesnějších obrysů. Může to být malá návštěva,
soustředění áčka nebo i plný autobus seniorů,
dorostenců i žáků na výpravě za novými zá-
žitky. Máme se na co těšit!

Předseda DOS-WK Marcel Winters v klubové místnosti.

http://korfbal.prostejov.cz/


Dvě lednová kola extraligy

Malé havířovské deja-vu
Zdeněk Uherka, hráč béčka ‒ Po-

druhé během dvou týdnů, a to
19.1.2008, se vydala na expedici
do Havířova výprava B-týmu, aby
ukořistila zážitky, zkušenosti a v
ideálním případě i nějaký bodík.
Stejně jako dorostenecká výprava
ze stejného dne, i ta naše byla ve
fázi příprav provázena lehkým ne-
dostatkem hráčů. No, a řekněme
si to rovnou: u toho i zůstalo.
KC Slavia Havířov - SK RG
Prostějov B 15:3 (5:1)

Jistě i vzhledem k tomu, že Haví-
řov hrál doma, se jejich lavička ze-
lenala radost pohledět. Nijak
výrazněji jsme se ale nezalekli a
do zápasu jsme nastoupili s odhod-
láním předvést pokud možno co
nejlepší výkon. Ze začátku hry
jsme dokonce měli i jednoho hlasi-
tě povzbuzujícího fanouška z řad
havířovských (než nám ho umlče-
li), takže se nám nehrálo vy-
loženě špatně :-) Přesto ale byla
vidět celková převaha na straně
Havířova. Co se týká trojky hráčů
našeho týmu, zastoupené Vařou,
Aničkou a Romi, musím konsta-

tovat, že jejich hra byla vy-
rovnanější a vyspělejší než
čtveřice, kde jsem hrál já, Jiťa,
Pavel a Lenka (střídaná v druhé pů-
li "Marcou"). Jiťa měla v rukou otě-
že celkové organizace hry a herní
taktiku, kterou jsme se my ostatní
spolu s ní snažili naplňovat. To se
nám ale nedařilo příliš úspěšně,
dělali jsme chyby v rozehrávkách
a ztratili jsme dost míčů. Přestože
jsme se snažili podržet míč po
alespoň rozumně dlouhou dobu v
naší čtyřce, větší část herního ča-
su se hrálo na půlce naší trojice,
která to neměla vůbec lehké a s
minimem času na odpočinek před-
vedli úctyhodný výkon. Bohužel, v
součtu jsme si nevytvořili mnoho
šancí a z nich proměnili jen málo
košů, a když navíc v poslední čtvr-
tině hry Havířov nabyl na jistotě,
že výhra mají v kapse, rychlým sle-
dem pěti nebo šesti košů se ko-
nečné skóre vyšplhalo na 15:3 v
náš neprospěch.
Sestava a koše: Vařeka 2,

Rozkošná 1 , Copek, Copková, Meli-
chárková, Šťastná, Uherka Z. , Žá-
ková

VSK VUT Brno B - SK RG
Prostějov B 19:1 (11:1)

Také Brno si přijelo zahrát v po-
měrně početné sestavě. Z předmi-
nulého týdne nám bylo jasné, že
hrát s Brnem nebude lehčí než s
Havířovem. Ze začátku hry jsme
poměrně rychle inkasovali 6 košů,
což nás sice motivovalo k většímu
výkonu, bohužel ale k rychlému a
významnému zlepšení nedošlo.
Brno na nás uplatňovalo dů-
slednou a těsnou obranu, díky kte-
ré jsme ztráceli poměrně rychle
míče. První a také jediný koš
proměnil Pavel až za stavu, který
nesliboval větší šance na výhru.
Přesto jsme to nevzdávali, snažili
se měnit taktiku a více spolu mlu-
vit. Co se týká rozdělení výkonu,
nelišil se od prvního zápasu, přes
snahu podpořit Vařovu trojici delší
hrou se nám to příliš nedařilo. Po
(větší než) menší krizi naší čtyřky,
kdy jsme v několika útocích po so-
bě neměli jedinou střelu, došlo k
rychlému rozboru a mírnému
zlepšení hry, nicméně další koš
jsme už nedali. Na druhé polovině
hřiště byl vidět o poznání hezčí kor-

fbal s větším množstvím šancí,
ale ani jejich snaha nebyla koru-
nována úspěchem. Z hřiště jsme
tak odcházeli s vysokou prohrou
19:1.
Sestava a koše: Copek 1 , Cop-

ková, Melichárková, Rozkošná,
Šťastná, Uherka Z. , Vařeka, Žá-
ková

Vítězství Havířova 15:3 a prohra
s Brnem 19:1 nejsou příliš optimis-
tické výsledky, přesto si ale mys-
lím, že na 4. klání Béčka vůbec to
není velká ostuda; zápasy jsme
nevzdávali a hráli až do samého
konce, nasbírali jsme další zku-
šenosti, vyzkoušeli hru zase v jiné
sestavě, a celkově podle mne obě
utkání pro nás byly přínosem. Pod-
le hodnocení většiny hráčů byly
tyto zápasy i přes horší výsledek
lepší než ty minulé, s čímž podle
vnitřního pocitu souhlasím. Odjeli
jsme z Havířova sice poraženi, ale
nezlomeni :-), vrátili jsme se s
konkrétními podněty co zlepšit, a
to si pište, že na sobě budeme
pracovat :-)

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

KC Moravská Třebová - SK RG
Prostějov 11:13 (6:5)

13.1.2008 ‒ Od začátku utkání
byla hra velmi vyrovnaná s oprav-
du těsnou obranou, k čemuž dopo-
máhalo malé hřiště. Domácím se
podařilo dostat se do mírného ve-
dení, které si drželi prakticky celý
zápas. Když jsme ale ke konci při-
dali v obraně a sami několikrát skó-
rovali, otočili jsme utkání na naši
stranu. Jedním z posledních mo-
mentů zápasů pak bylo udělení žlu-
té karty Martinu Šnévajsovi za
zdržování, které však viděl nej-
spíš jenom rozhodčí Sukalovský.
Sestava a koše: Uherka M. 3, Fa-

ltýnková 2, Konečný 2, Svo-
bodová 2, Koldová 1 , Láhner 1
(31 . Bednář 2) , Sequensová, Šné-
vajs

KC Moravská Třebová - SK RG
Prostějov 10:9 (7:5)

Přestože jsme šli do druhého zá-
pasu s úmyslem se plně koncent-
rovat, soupeř šel do vedení po
několik individuálních chybách,
ale i střelách z dálky. Když pak po
15 minutách bylo skóre 1:7, šlo

do tuhého. Soustředěným výko-
nem jsme ale dokázali náskok vý-
razně snížit a do druhého
poločasu tak jít pouze s dvou-
bodovým mankem. V druhé půli
jsme pokračovali ve stíhací jízdě,
ale s naší střeleckou potencí to
bylo horší. Štěstí přivolal až střída-
jící Snášel, který svou první stře-
lou vyrovnal na 7:7. Třebové se
ale podařilo znovu odskočit na roz-
díl dvou košů, který jsme vymaza-
li až proměněnými penaltami v
závěru utkání. Doslova v poslední
minutě pak střelou z dálky strhla
vedení na stranu soupeře domácí
hráčka a my jsme již nedokázali za-
reagovat.
Sestava a koše:Uherka M. 4, Fa-

ltýnková 2, Láhner 1 (31 .
Bednář) , Svobodová 1 , Koldová,
Konečný (40. Snášel 1 ) ,
Sequensová, Šnévajs

KCC Sokol České Budějovice -
SK RG Prostějov 17:10 (7:5)

26.1.2008 – První zápas začal
oboustranně vyrovnanou hrou, kte-
rá se promítla i do vyrovnaného
skóre. Přesto domácí po většinu ča-

su prvního poločasu tahali za
delší konec, což se projevilo na
dvoubodovém vedení. Přestože
jsme si vytvářeli dobré šance v
blízkosti koše, ty jsme nepromě-
ňovali a bod košem převážně
kralovali domácí. V druhé půli se
začal více rozevírat rozdíl skóre v
náš neprospěch, a tak přišlo na řa-
du střídání za účelem oživení naší
hry. Před tím ale ještě stihla obdr-
žet Schönfeldová žlutou kartu za
protesty. Za zmínku stojí, že náš
účet zatěžovali až na jeden pří-
pad pouze budějovičtí kluci.
Sestava a koše: Láhner 3, Ko-

nečný 2, Koldová 1 , Lešanská 1 ,
Snášel 1 (38. Šnévajs) , Uherka M.
1 , Sequensová (44. Vychodilová
1 ) , Schönfeldová (47. Šťastná)

KCC Sokol České Budějovice -
SK RG Prostějov 22:19 (10:10)

Druhý zápas jsme postavili prak-
ticky stejné čtyřky (akorát začínal
Šnévajs místo Snášela), ale ty šly
na opačné čtveřice domácích. To
výrazně podpořilo náš doskok,
když souboje s domácím Krejčím
zvládal Uherka. Záhy jsme se

dostali do trháku 4:0 po několika
úspěšných střelách z dálky, o kte-
ré se postaraly převážně naše
děvčata. Poté se náš útočný stroj
zasekl a po několika hrubých chy-
bách v blízkosti koše soupeř po-
stupně srovnal. V dalších
minutách jsme dál úspěšně zakon-
čovali naše útoky, což byla vý-
razná změna oproti předchozím
kolům extraligy. Dařilo se jak
proměňování vyložených šancí,
tak i ve střelbě z dálky - pěti koši
se blýskla Tereza Sequensová.
Soupeř se však prosazoval také a
s postupem času dokonce více,
opět po našich chybách u koše,
ale i z dálky, kde největším nebez-
pečím pro náš koš byl hlavně ex-
celentní střelec Bláha. Ani ke
konci utkání gólový přísun na
obou stranách nepolevoval, ještě
pět minut před koncem to bylo
19:18 ve prospěch domácích, ale
koncovku nakonec lépe zvládl
mistr.
Sestava a koše: Sequensová 5,

Koldová 3, Konečný 2, Lešanská
2, Schönfeldová 2, Šnévajs 2,
Uherka M. 2, Láhner 1

Tereza Vychodilová, hráčka ‒
Tak se zase sešlo pár týdnů s pár
týdny, psalo se datum 19.1.2008
a po delší pauze měli dorostenci
odstartovat nový rok v Moravské
Třebové.
KC Moravská Třebová – SK RG
Prostějov 12:3 (2:0)

První poločas tohoto zápasu
bylo jedno družstvo naprosto impo-
tentní, naneštěstí my, druhé se
alespoň k malému výkonu vzmoh-

lo. Naše obrana byla dobrá, chvíle-
mi by se dala nazvat i
chvalitebnou, útok byl stěží dosta-
tečný. Po důkladné analýze ze stra-
ny naší trenérky jsme překvapivě
dostali rady pro zlepšení útoku.
Trochu jsme si oddechli, vytvořili
složitou strategii pro vstřelení
aspoň několika košů (tzv. "vystřel
a tref se") a zkusili ji uvést do
praxe. Alespoň z části nám to vy-
šlo, i když žádná sláva to nebyla.
Celkově jsme ale měli ze zápasu

docela dobrý pocit, žáci se
úžasně zlepšili, i když pořád měli
problém odehrát míč (jako bych
to odněkud znala :o))).
Sestava a koše: Tichý 2, Sochor

1 , Borsiczká, Kaprálová, Planič-
ková, Sequensová, Vychodilová,
Kaláb, Ondrouch, Zverec

KC Moravská Třebová – SK RG
Prostějov 13:3 (8:1)

V druhém zápase se výrazně
zlepšila střelba domácích, my

jsme se drželi naší zlaté střední
cesty, obrana poměrně dobrá, ale
uvolnění pro míč vázlo, o uvolnění
na střelu škoda mluvit. V sestavě
jsme také udělali malý experi-
ment, nechali jsme ve jedné čtyř-
ce hrát oba starší žáky a čekali
jsme na výsledek. Ovšem nic zá-
vratného se z toho nevyvrbilo.
Sestava a koše: Ondrouch 2, Vy-

chodilová 1 , Borsiczká, Kaprálová,
Planičková, Sequensová, Kaláb,
Sochor, Tichý, Zverec

Moravská Třebová ‒ lednový cíl cesty i pro dorostence




