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Český pohár žáků stál za to

MĚSTO
PROSTĚJOV

PODPOŘTE KORFBALOVÝ KLUB

SK RG PROSTĚJOV!

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

Nadcházející léto bude nejenom
ve znamení odpočinku, ale bude
místo i pro korfbal. Z těch větších
akcí si připomeňme Maxikorfbal,
který se koná 28.-29.6. v Českých
Budějovicích, žákovský korfbalový
tábor 26.7.-2.8. a seniorské soustře-
dení v holandském Enschede 9.-
17.8. Kromě toho budou v průběhu
prázdnin i korfbalové tréninky a na
přelomu července a srpna začne pří-
prava na novou sezonu.

http://korfbal.prostejov.cz/

Co bude?
Martin Uherka ‒ O víkendu 14.-

15. června se již tradičně vydala
spousta odvážných a smělých děv-
čat a chlapců k malebné Sázavě
zlepšovat své korfbalové
dovednosti a (hlavně) hledat míru
trpělivosti svých trenérek a trené-
rů. I našich osm statečných tam
bylo...

Výprava pod vedením Gáby odje-
la v pátek dopoledne ve složení
Verča Rajsiglová, Lucka Sol-
dánová, Pavlínka Nesvadbíková,
Marťa Sochor, Tom Marek, Pepa
Kaláb a Marťa Zverec. Cestu s ni-
mi absolvovali i Honza Tichý a Fa-
na Trval, naši adepti na rozhodčí.
O něco později vyrazila z Prostě-
jova speciální vládní limuzína
Renault 5 s Terezkou Štefkovou,
Jančou a Šukem, aby doplnili
celou prostějovskou výpravu na
šťastnou Třináctku.

Naši žáci byli rozlosováni do sku-
piny C, kde statečně bojovali, leč
proti větším a zkušenějším nedo-
sáhli úspěchu. Ovšem vždy jsme
zaznamenali aspoň čestný
úspěch. Byli jsme tak zařazeni do
skupiny o 7.-9. místo s celky Brno
1 a Brno 2.

Naštěstí jsme velmi rychle pro-
hlédli fintu, která nás měla zmást
- nejsme přece žádní žabaři, že.

Brno 2 totiž bylo plné zkušených
harcovníků, zatímco Brno 1 tvořili
samí začátečníci se sotva pár měsí-
ci tréninků. Ale kam s tím na nás!
:) I proto jsme zápas s Brnem 2 po-
jali jako taktickou přípravu na klí-
čové utkání a soupeře jsme
nechali vyhrát, aby nebyli smutní.
O to víc jsme potom napnuli síli v
posledním sobotním zápase s
Brnem 1. Utkání plné fyzicky ná-
ročného korfbalu, kdy do hry zapá-
lení účastníci nenechali žádný míč
jen tak soupeři, se rozhodovalo v
závěrečných dramatických mi-
nutách. V nervydrásajících okamži-
cích jsme měli více přesnosti a
vyhráli jsme 5:4!!!

Nicméně, nechvalme dne před
večerem, nedělejme účet bez
hostinského a hodnoťme až po po-
sledním zápase.

V nedělních odvetách, opět proti
brněnským celkům, už byla na na-
šich zřetelně vidět únava - jen si
zkuste hrát čtyři zápasy proti star-
ším, větším a zkušenějším pro-
tivníkům. Stalo se tak, že s Brnem
2 jsme dle předpokladů opět pro-
hráli, i když jsme jim dali víc košů
než v prvním utkání. Avšak i Brno
1 bylo nad naše síly. Skóre bylo
celkem dlouho vyrovnané, když
do poločasu jsem šli za vedení

2:1. Brněnští nováčci však do hry
vrhli všechnu svou energii a
nadšení a jejich snaha byla - po
právu - korunována výhrou 5:2.

Co na závěr? Na tvářích našich
dětí bylo vidět odhodlání, že za
rok se sejdeme znovu na stejném
místě, ale tentokrát, tentokrát už
budeme body brát my!

Musím za předvedenou hru po-
chválit všech osm - Terezku, Ver-
ču, Pavlínku, Lucku, Toma, Pepu i
oba Martiny. Všichni hráli mi-
nimálně podle svých možností,
snažili se a já jim takto pomyslně
tleskám! A stejně tak děkujeme
Kristýnce z Náchoda, která v sobo-
tu vyztužovala naše řady, a
holkám z Prievidzi, Věrce a Alen-
ce, které nám zase pomohly v ne-
děli. Naši hru obohatily a donutily
kluky víc přemýšlet a dostávat ze
sebe do té doby nečekané kor-
fbalové dovednosti. Díky, holky!

A rozhodně nesmím zapo-
menout na trojici F+J+H, naše teď
už nové rozhodčí. Ano, všichni tři
úspěšně absolvovali kurs a rozšíři-
li tak počet prostějovských rozhod-
čích na celkem 6. Budiž jim
píšťalka lehká, jejich oči přesné a
nohy neúnavné.

KLUB PODPORUJE:

Přispívejte do obsahu PV
korfbalového zpravodaje!
Vše posílejte na

korfbal@prostejov.cz

Shot-clock

Mezinárodní korfbalová federa-
ce (IKF) vydala nová pravidla s
platností od 1. července 2008.
Největší změnou je zavedení
tzv. shot-clocku, tj. času 25 vte-
řin na útok (než se míč dotkne
koše, padne koš nebo je
spáchán faul na útočný tým).
Český korfbalový svaz, respek-
tive jeho orgány, budou o tom
ještě jednat, ale jednou z
možností je, že se s časem na
útok bude hrát už v příští sezo-
ně extraligy, protože shot-clock
by měl být zaveden nejpozději
do jednoho roku od platnosti
pravidel.

Rozsáhlé zkoušky se shot-clo-
ckem v nejvyšší holandské a bel-
gické lize prokázaly zrychlení
tempa hry a víc vstřelených
košů. Ruku v ruce s tím pak při-
chází i větší divácká atraktivita.

Dále byla upravena pravidla o
rozehrání volného hodu (zabra-
ňuje se předávce, bylo možno vi-
dět na MS), o hraní nohou
(pouze od kolene dolů) a o kro-
cích, kdy bude možné vyměnit
pivotující nohu, ale hráč nesmí
změnit pozici na hrací ploše.

Naše premiérová účast na Bambiriádě
Lucka Schönfeldová, která zastře-

šovala naši přítomnost, nám napsa-
la, jaké to bylo na Bambiriádě
2008 z pohledu naší účasti v pá-
tek 23. května.
Bylo to super. Dopoledne tam by-

la hromada dětí, pak to bylo
slabší, ale pořád někdo chodil. By-
li jsme ve skupině soutěžních dis-
ciplín Sportcentra, stanoviště 6,
takže k nám museli všichni, co
chtěli získat nějakou odměnu. Tak-
že dá se říct, že všechny děti, kte-
ré byly na Bambiriádě si hodily.
Jen velká škoda, že nebyl ten

menší koš. Měla jsem tam 5 páťá-
ků (Petr Galíček, Petr Kuklínek, Ol-
dřich Kmoščák, Pavla
Nesvadbíková a Veronika Rajsing-
lová) a Báru s Martou, dala jsem
jim instrukce a pracovali naprosto
samostatně a perfektně. Od-
poledne to už bylo horší, už se jim
moc nechtělo, starší holky oděšly
a ti mladší se taky střídali na ostat-
ních disciplínách, co tam byly. Ale
vesměs si myslím, že jsme udělali
dobře, že jsme tam byli. Zase
jsme se dostali kousek dál do pově-
domí. Ty plakátky, cos mi dal,

jsem zmenšila a rozdávali jsme je
těm šikovným, ale děcka na to za-
pomínaly, tak mi jich spoustu
zbylo. Odpoledne přišla Jana
Malanová, ale tam to tak utíkalo,
že jsem stejně vydržela až do kon-
ce. . . . Stavoval se tam Pavel
Copek. Fakt to bylo dobrý. Jo,
ještě jsme všichni dostali ta-
tranku, perník, párku a pití. Příště
zase!

Naše poděkování patří také
panu školníkovi, který dovezl i od-
vezl koše, míče a dresy.

http://korfbal.prostejov.cz/


Úžasné korfbalové momenty,
skvělá atmosféra, excelentní or-
ganizace vrcholné akce a pře-
devším absolutní triumf Znojma –
to byly hlavní znaky finálového
dne České korfbalové extraligy,
který se konal v sobotu 17. 5.
2008 v Prostějově.

Tak hodnotí námi pořádané Kor-
fbal Final Four 2008 neboli finá-
lový den tisková zpráva Českého
korfbalového svazu. A tím výčet
pozitivních ohlasů nekončí. Po-
chvalně se vyjadřovali prakticky
všichni zúčastnění, když někteří
se ozvali i několik dní po skončení
celé akce s poděkováním. To potě-
ší! Slovy chvály nešetřil ani vi-
ceprezident IKF Frans Walvis,
který Prostějov osobně navštívil.

Udělali jsme obrovský kus práce
pro český korfbal, ale ve velké mí-
ře i pro nás samotné, když se po-
dařilo dostat korfbal do všech tří
prostějovských novin (Prostě-
jovský deník, Prostějovský ve-
černík a nový Týdeník
Prostějovska), Radničních listů,
novin Olomouckého kraje, ale ta-
ké do regionálního Radia Apollo a

do České televize.
Prostě a jednoduše jsme o sobě

dali vědet na poměry českého kor-
fbalu ve velkém stylu a doufejme,
že budeme sklízet ovoce tohoto
našeho úsilí. Nesmíme ale
ustrnout, ale vrhat se do další pro-
pagace korfbalu a jiných projektů.

Ale i my musíme poděkovat
těm, kteří nám umožnili celou ak-
ci uskutečnit. Je to především
město Prostějov, dále pak LEGEA,
Automechanika, Pivovar Litovel,
Fontana Watercoolers, Moravský li-
hovar Kojetín, Makovec, Dobrý čaj
- www.dobrycaj.cz, tiskárna Euro-
Print a Velinvestik. Mediálními
partnery akce byli Prostějovský
deník, Radio Apollo, Prostějovský
večerník a www.rsport.cz.

Byla to neúnavná práce 8 lidí v
přípravě akce a dohromady 23 na-
šich členů v pátek a sobotu, která
se proměnila v nejlépe uspořá-
daný finálový den v historii čes-
kého korfbalu. Díky!
Pojďmě se ohlédnout za Kor-
fbal Final Four 2008 v ob-
razech.

Finálový den v Prostějově se vydařil!




