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Výsledky
Sobota 16.2. ‒ extraliga

Prostějov – Znojmo: 7:19 (4:8) a
15:30 (5:13)
Sobota 23.2. ‒ dorost

Prostějov – Znojmo: 7:24 (2:13) a
5:22 (1:10)
Neděle 24.2. ‒ 1. liga

Děčín – Prostějov: 19:4 (7:3)
Prostějov – Tábor: 4:17 (1:11)

Sobota 1.3. ‒ dorost
Č. Budějovice – Prostějov: 21:7

(9:2) a 19:3 (9:0)
Neděle 2.3. ‒ extraliga

Kolín – Prostějov: 9:7 (4:2) a
22:16 (12:6)
Sobota 8.3. ‒ žáci

Prostějov – M. Třebová: 2:13 (2:6)
Prostějov – Náchod: 1:11 (1:7)
Prostějov – Šenov: 5:9 (3:0)

Sobota 8.3. ‒ 1. liga
Prostějov – Lužiny: 7:10 (4:4)
Bělá p.B. – Prostějov: 8:11 (3:8)

http://korfbal.prostejov.cz/

Fanděte!
Přijďte podpořit naše týmy
v  domácích zápasech!

Sobota 29.3. ‒ extraliga
Prostějov vs Brno: první zápas

9:30, odveta 11:30
Neděle 30.3. ‒ extraliga do-
rostu

Prostějov vs Děčín: první zápas
9:30, odveta 11:30
Všechna domácí utkání se hrají
ve sportovní hale RG a ZŠ
města Prostějova, Studentská 4.
Vstup na všechny zápasy je
samozřejmě zdarma!

Zdeněk Uherka, hráč ‒ Na sobo-
tu 8.3. připadly odložené prvoligo-
vé zápasy, ve kterých jsme
přivítali "staré známé" Lužiny a Bě-
lou pod Bezdězem - tedy lépe ře-
čeno soupeře, se kterými jsme
loni sehráli naše úplně první zápa-
sy. A protože na první lásku, první
zápas a spoustu jiných prvních vě-
cí, které si už nepamatuju, se ne-
zapomíná ;-), byl jsem zvědavý,
jak se nám povede tentokrát. Do-
předu jsme věděli, že si dopřeje-
me komfort v podobě lavičky plné
hráčů a domácího prostředí, a vel-
mi příjemným bonusem pak byla
naprosto úžasná podpora našich fa-
noušků. Díky!
SK RG Prostějov – SK Hala Luži-
ny 7:10 (4:4)

Lužiny byly těžším soupeřem z
dvojice našich hostů, soupeřem s
docela pohlednou a propra-
covanou hrou. Zkušenosti někte-
rých hráčů s extraligovou
minulostí byly jasně znát, naštěstí
pro nás letos vůbec netrénují a
tak se protihráči spíš rozhrávali. I
přes pár zkušebních soubojů pro
otestování reakcí mladého rozhod-
čího se vzájemný souboj nesl v
poklidném tempu, kdy ani jedna
strana (ne, nemyslím malou a
velkou) příliš neskórovala. Teda
my jsme skórovali skoro jako vž-
dycky - čtyřikrát za poločas :-),
spíš soupeři moc nepadalo. To se
změnilo v první desetiminutovce
druhé půle, kdy Lužiny nekompro-
misně třikrát rychle skórovaly a
tento rozdíl si poklidně pohlídaly
až do konce. Jejich střelecké probu-
zení odnesli hosté z Bělé, kteří
dostali příděl 8:17.

Sestava a koše: Weida 3, Jareš 1
(31 . Copek) , Melichárková 1 ,
Vařeka 1 (31 . Kulich) , Malanová
(31 . Copková) , Rozkošná, Šťastná,
Uherka Z. (31 . Mynařík 1 )

SK RG Prostějov – KC Bělá pod
Bezdězem 11:8 (8:3)

Mladý tým Bělé jsem si zapama-
toval jako dost běhavé družstvo, a
zapamatoval jsem si to docela
dobře. Tato skutečnost a pak fakt,
že jejich střelecké schopnosti byly
dosti nevalné, znamenala jasnou
věc, že v obraně bude nejdůleži-
tější nenechat si je utéct. Což se
nám dařilo velmi dobře, jejich
útoky jsme touto taktikou od-
zbrojovali, brali míče a náš útok
dostával šance, ze kterých začaly
k naší radosti pomalu padat koše.
Po prvním poločasu jsme vedli a
začali jsme cítit šanci na naši
první výhru, a tato skutečnost nás
tak naladila, že jsme se nechali
strhnout k předběžné oslavě.
Druhá polovina zápasu byla na
svém začátku z naší strany trochu
slabší - zřejmě nám ztěžkly nohy z
vidiny medu vítězství ;-) - ale na-
štěstí jsme dokázali začít opět pra-
covat stejně jako na začátku, a
tak jsme společně napsali první řá-
dek do naší knihy vítězství!
Sestava a koše: Weida 6, Jareš 1

(31 . Copek) , Malanová 1 (37. Cop-
ková) , Rozkošná 1 , Šťastná 1 ,
Vařeka 1 (44. Kulich) , Melichár-
ková, Uherka Z. (40. Mynařík)

Oba zápasy jsme si užili, tedy v
tom dobrém slova smyslu. Mys-
lím, že výhra bylo to, co jsme po-
třebovali, že je vidět, že naše hra
někam spěje, a že jsme odvedli
dobrý výkon. Je pořád hodně co

zlepšovat, ale tohle nemá být kri-
tika ... vyhráli jsme první zápas a
bylo to prima!

Před tím hrálo béčko ještě jedno
odložené kolo a to v neděli 24.
února v Děčíně. V pro nás nejvzdá-
lenějším místě českého korfbalu
nás čekaly dva nejlepší týmy
druhé nejvyšší soutěže - domácí
Děčín a ještě v minulé sezoně
extraligový Tábor. Oba dva týmy
se snaží dostat do extraligy a
pravděpodobně jejich vzájemné
souboje rozhodnou o tom, který z
nich bude soupeřem našeho áčka
v baráži. Naše výsledky s nimi
byly: TKC Děčín – SK RG Prostě-
jov 19:4 (7:3) a SK RG Prostě-
jov – KC SPŠS Tábor 4:17
(1:11).

Naše áčko i dorostenci byli mezi týmy, které bojovali o titul Sportovní tým roku,
respektive Mládežnický tým roku, města Prostějova. Obě družstva se umístila šestá,
když senioři za sebou nechali i hokejisty.

!

http://korfbal.prostejov.cz/


Příděl od Znojma, ale i dobrá hra v Kolíně

Hra dorostenců se lepší

Tereza Vychodilová, hráčka ‒ V
sobotu 23.2. jsme odehráli další ko-
lo dorostenecké extraligy s tý-
mem Znojma. Měli jsme jeden
problém – náš kapitán, kterého
tímto zdravím, byl někde na úze-
mí Rakouska a nemohl nás jako
správná hlava týmu podpořit!! Na-
psal nám dopis, který nám slečna
trenérka před začátkem přečetla,
dostali jsme od něj pár rad, Honza
jmenoval i nového kapitána – kapi-
tánku, zašeptali jsme si "Dáme
jim na p**el", protože řvát se to ne-
hodí :o)), zopakovali jsme si
pozdravy, které jsem nakonec
stejně spletla a šlo se na to.
SK RG Prostějov – TJ Znojmo
MS YMCA 7:24 (2:13)

První zápas jsme nastoupili ještě
plní sil a v dobrém rozpoložení.
Snažili jsme se držet v útoku co
nejdéle míč, nedostávat zbytečné
koše, zlepšit přihrávky a trochu za-
učit naše nejmladší, které musím
pochválit, protože se zápas od zá-
pasu neskutečně zlepšují. Nejsem
si jistá, jak moc se nám to po-
vedlo, ale vůli jsme opravdu měli.
Poločasový výsledek nic moc, ale
my máme za 10 košů slíbenou
zmrzku a zrovna v sobotu jsme na

ni měli takovou chuť, že jsme se k
osudné metě nebezpečně přiblí-
žili! Janča už skoro otvírala peně-
ženku :o)). Nakonec jsme košů
zvládli jenom sedm a museli jsme
si nechat zajít chuť.
Sestava a koše: Sequensová 3,

Kadlecová 2, Sochor 1 , Zverec 1 ,
Borsiczká, Planičková, Vychodi-
lová, Lužný, Marek, Ondrouch,
Osman

SK RG Prostějov – TJ Znojmo
MS YMCA 5:22 (1:10)

Už trochu unavení jsme vstoupili
do druhého utkání, ale motivace
pořád platila. Našimi největšími
chybami byly staré známé při-
hrávky, špatné uvolnění, nedosta-
tečná koncentrace v obraně a z
toho plynoucí zbytečné koše po
dvojtaktu. Ale musím tady zmínit,
že se naše hra zlepšila a chvílemi
vypadala jako korfbal. A ještě mu-
sím zpátky přivítat Gábu, na kte-
rou jsme se už dlouho těšili a
která přežila svůj vstup bez ztráty
desítky :o)!
Sestava a koše: Sequensová 2,

Kadlecová 1 , Vychodilová 1 ,
Lužný 1 , Borsiczká, Planičková, Ma-
rek, Ondrouch, Osman, Sochor,
Zverec

Hned týden po zápasech ode-
hraných se Znojmem jsme se my,
dorostenci, vydali do Třeboně, kde
se hrálo další kolo s Českými Budě-
jovicemi. Dá se říct, že lepší dobu
jsme si ani nemohli vybrat. Přes
Česko se tento víkend přehnala
vichřice, ne, nebyli jsme to my,
ale doopravdová vichřice jako od
Matella.
KCC Sokol České Budějovice –
SK RG Prostějov 21:7 (9:2)

Do prvního zápasu jsme nastou-
pili už se staronovým kapitánem,
kdy jsem tento post zase předala
Honzovi, nerada, ale mladším už
nestačím :o)). Každý dobrý skutek
má být ale po zásluze potrestán a
proto mi Honzu přesunuli do
druhé čtyřky. Dostala jsem ovšem
neméně kvalitní náhradu, přišla
za mnou Gába. Ta si při svém štes-
tí asi v 5. minutě znovu zranila ko-
leno a Katka musela hned střídat.
Takže naše čtyřka - já, Kača, Mar-
ťa Z. a Tom Marek - jsme byli asi
přibližně malýmu praseti po kole-
na a to u nás na půlce ještě trvale
přebývala Verča Bínová. Prekérní
situace!! Naštěstí se druhá čtyřka
rozstřílela a držela skóre za nás.
Celkově jsme myslím pokračovali

v našem zlepšujícím se standar-
du, přihrávky sem tam skončily u
protihráčů, nechyběla ani chybící
koncentrace a kopa nedaných
šancí, ale to už jsme prostě my!!
Sestava a koše: Tichý 3,

Sequensová 2, Planičková 1 , Vy-
chodilová 1 , Kadlecová, Zelin-
ková, Marek, Sochor, Zverec

KCC Sokol České Budějovice –
SK RG Prostějov 19:3 (9:0)

Do druhého utkání jsme si sou-
peřovy čtyřky vyměnili a nám se
aspoň trochu ulevilo. První polo-
čas asi netřeba komentovat,
chybělo zakončení a když už při-
šlo, tak mimo požadovaný cíl. Na-
še obrana byla stejná jako v
prvním utkání, nutno podotknout,
že Budějky taky zahazovaly dvoj-
takty suverénně vedle. Po přestáv-
ce přišlo aspoň pár košů a k tomu
ještě jeden navíc, ale i tak je to
žalostně málo. Nakonec si holky
ještě stihly srazit prsty, já zlikvi-
dovat kotník a mohlo se jet do-
mů!!
Sestava a koše: Sequensová 1 ,

Vychodilová 1 , Sochor 1 , Planič-
ková, Zelinková, Marek, Tichý,
Zverec

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

Jan Mynařík, trenér ‒ V sobotu
16.2. jsme chtěli využít lepší herní
pohody, kterou jsme získali v
druhém utkání v Českých Budějovi-
cích, a potrápit Znojmo. Soupeř
však dorazil na Hanou s dobře se-
řízenou muškou a divákům ve spor-
tovní hale Reálného gymnázia a
základní školy města Prostějova
ukázal, jak vypadají útočné orgie.
Bohužel to bylo na náš účet.
SK RG Prostějov ‒ TJ Znojmo
MS YMCA 7:19 (4:8)

Do zápasu jsme šli s úmyslem za-
hrát vyrovnanou partii, ale věděli
jsme, že proti vedoucímu druž-
stvu tabulky to budeme mít
těžké. Zatímco nám kombinace
přece jenom trochu vázla proti vy-
sunuté obraně hostí, Znojmo si na-
hrávalo rychle a přesně a snadno
se dostávalo do střeleckých pozic.
Když jsme pak několika chybami
v obraně darovali Znojmu penalty
i volné hody, obojí stoprocentně
proměněné, odskočil soupeř na
čtyřkošový poločasový rozdíl. Ko-
lem čtyřicáté minuty jsme ještě
navíc darovali hostům několik laci-
ných košů hrubými individuálními
chybami v obraně v blízkosti koše
a bylo definitivně rozhodnuto. A
jak to v zápasech se Znojmem
bývá ... když získají náskok, za-
čnou hrát víc uvolněně a
úspěšnost roste. Problémem naše-
ho týmu však nebylo obdržených
19 košů, ale pouze sedm vstře-
lených.
Sestava a koše: Faltýnková 2,

Koldová 2, Konečný 1 (31 .
Bednář) , Šnévajs 1 , Uherka M. 1 ,
Láhner, Sequensová (31 .
Lešanská) , Schönfeldová

SK RG Prostějov ‒ TJ Znojmo
MS YMCA 15:30 (5:13)

Do druhého zápasu jsme zamí-
chali sestavou, aby došlo k jisté-
mu oživení naší útočné hry, ale
vstup do utkání byl ještě horší
než v prvním případě a rychle
jsme výrazně prohrávali. Po pře-
stávce došlo k několika chtěným i
nechtěným střídaním, což bohu-
žel vedlo k problémům v útočné
kombinaci jedné naší čtyřky.
Znojmu se v tomto utkání oprav-
du hodně střelecky dařilo z dálky
a společně s koši po našich
obranných chybách se upnulo k
dosažení třicetibodové hranice.
Přes veškeré pokyny z lavičky to-
mu naše obrana nekladla až zas ta-
kové překážky, hráči si "užívali"
bezstarostný útok a diváci tak
mohli vidět v druhém poločase
spoustu košů na obou stranách.
Sestava a koše: Konečný 4, Fa-

ltýnková 3, Uherka M. 3, Šnévajs
2 (45. Snášel) , Koldová 1 (31 . Svo-
bodová) , Láhner 1 , Lešanská 1 ,
Sequensová (35. Schönfeldová)
V předposledním kole zá-

kladní části extraligy naše áčko již
nemohlo nic změnit na tom, že
ani tuto sezonu se do play-off ne-
podívá a nebude tak hrát ani na fi-
nálovém dni 17. května v
Prostějově. Se snahou dobře za-
hrát a korfbalem se bavit tak v ne-

děli 2.3. tým odjížděl na horkou
půdu Kolína. Vzhledem k
víkendovému větrnému řádění
jsme odjížděli raději s dosta-
tečným předstihem, naštěstí nás
však smršť Emma nijak nepo-
stihla (až na nefungující benzínku
bez elektřiny, pár viděných vyvrá-
cených značek a "přestěhovanou"
autobusovou zastávku několik desí-
tek metrů do polí) a do středních
Čech jsme tak dorazili v pořádku.
VKC Kolín - SK RG Prostějov
9:7 (4:2)

První utkání se vyznačovalo stře-
leckou nemohoucností obou tý-
mů. Zatímco domácí v prvním
poločase nepřesně stříleli a jedna
naše čtveřice dobře bránila a zís-
kávala míče, ta druhá měla kombi-
nační problémy. Po přestávce se
naše hra zlepšila a vyrovnala, ale
také došlo ke zranění Konečného,
jehož nahradil Snášel. Druhá půle
byla střelecky zcela vyrovnaná,
když na obou stranách padlo po
pěti koších. Nebýt neproměně-
ných asi šesti volných hodů a
jedné penalty, mohli jsme zápas
vyhrát.
Sestava a koše: Faltýnková 2,

Láhner 2, Koldová 1 , Konečný 1
(37. Snášel) , Lešanská 1 ,
Sequensová, Šnévajs, Uherka M.

VKC Kolín - SK RG Prostějov
22:16 (12:6)

Odvetný zápas připomínal spíše
válku, zejména mezi některými
bránícími se dvojicemi, kterou ne-

zvládal, a asi ani nemohl zvládat,
samotný rozhodčí Báder. Bez čá-
rového neviděl vše, co se dělo,
když se hra přesouvala jinam, ne-
bo co bylo z jeho strany zakryto
těly hráčů. Velmi vynalézaví byli v
tomto někteří muži Kolína, což ně-
které i přes léta zkušeností ze vzá-
jemných zápasů pořád ještě
překvapovalo, ale je třeba uznat,
že některé "zákroky" neměly ob-
doby. Vše pak vyvrcholilo tím,
když reprezentant Sládek "napá-
lil" míč z metru přímo do hlavy
bránícího Snášela. Za podobnou
akci dostal tentýž hráč na ne-
dávném mistrovství světa v Brně
žlutou kartu v zápase s Belgií. Ten-
tokrát ji neviděl, a proto věřme to-
mu, že takto zkušený borec
jenom opravdu nezvládl své kon-
četiny a poslal míč vší silou jinam
než chtěl.

Jenže korfbal se hraje na koše a
v tom byl Kolín v první půli výraz-
ně lepší a v poločase vedl 12:6.
Potěšitelné ale bylo, že naše hra
měla spád, nápad i šance, které
jsme ale neproměňovali v dosta-
tečné míře. V druhé části byl hra
víceméně vyrovnaná a opět jako
v prvním zápase skončila neroz-
hodně - tentokrát 10:10. Hlasití
kolínští diváci tak mohli vidět
spoustu vstřelených košů a zápas
se jim tak mohl líbit, obzvláště,
když skončil vítězstvím domácích.
Sestava a koše: Šnévajs 4,

Uherka M. 4, Láhner 2, Lešanská
2, Sequensová 2, Faltýnková 1 ,
Koldová 1 , Snášel




