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David Konečný, trenér mladších
žáků – V pátek 1.5.2009 se náš
tým mladších žáků zúčastni l
turnaje v Kolíně. Děti na tomto
turnaj i zanechaly nesmazatelnou
stopu a suveréně zvítězi ly. Musím
také dodat, že to bylo historicky
první vítězství prostějovského kor-
fbalového týmu nad týmem z Kolí-
na na jeho půdě, a to hned
dvakrát.
Turnaje v Kolíně se zúčastni ly

čtyři týmy mladších žáků - mimo
nás ještě domácí Kolín a dvě druž-
stva z Kutné Hory. Hrálo se systé-
mem každý s každým a poté týmy
ze 3. a 4. pozice hrály zápas o 3.
místo a první dva týmy si zahrály
finále.

Prostějov - Kutná Hora "B"
17:1 (9:1)
Během první minuty zápasu jsme

vstřel i l i 2 koše. Pak sice
kutnohorští také skóroval i a sníži l i
na 1:2 , ovšem drama se nekonalo,
protože šlo pouze o náhodný
čestný úspěch soupeře. Naše děti
v dalším průběhu zápasu naprosto
dominovaly a nasázely soupeři re-
kordní počet sedmnácti košů, a to
ještě spousta šancí zůstala nevyu-
žita. V tomto zápase se do kolonky
střelců zapsalo hned 8 prostě-
jovských korfbal istů, z nichž ale na-
prosto suveréně vyčnívá 6 košů
Peti Galíčka.

Prostějov - Kutná Hora "A"
13:1 (5:1)
I proti druhému týmu z Kutné Ho-

ry si děti zastřílely. Také tento zá-
pas byl zcela v naší reži i a zaj isti l i
jsme si tak postup do finále. Nej-
větší podíl na našem opět vy-
sokém vítězství měla hlavně
děvčata - Pavlínka Křížková dala 4
koše a Verča Rajsiglová 3 koše.

Prostějov - Kolín 5:1 (4:1)
V posledním zápase ve skupině

vlastně o nic nešlo. Oba týmy už
měly j istotu finále, takže se hrálo

" jen" o čest. I
proti nejsi lnější-
mu soupeři v
turnaj i naše děti
obstály a
celkem v poho-
dě zvítězi ly. Nej-
lepším střelcem
zápasu byl Míša
Marek se dvě-
ma koši .
Mezi naším

druhým a třetím
zápasem v zá-
kladní skupině
proběhla soutěž
ve střelbě penalt. Nejdále z našich
dětí se dostala Verča Rajsiglová,
která nakonec skonči la na druhém
místě. Jej í výkon byl obdivuhodný,
protože z 10 pokusů minula až dvě
poslední penalty.

Finále: Prostějov - Kolín 7:2
(4:2)
Z pohledu diváka určitě nej lepší

zápas turnaje a také naše nejdra-
matičtější utkání dne. Šl i jsme dva-
krát do vedení, ale soupeř dokázal
dvakrát srovnat a tak v polovině
prvního poločasu byl stav 2:2 . Ko-
l ín dobře bráni l naše děvčata, kte-
rá tak nemohla "nabíjet" našim
ostrostřelcům. Proto jsme už bě-
hem prvního poločasu změni l i tak-
tiku, kdy do pozice asistentů se
přesunul i kluci a začal i jsme hrát
pro děvčata. A i díky tomu jsme do
konce poločasu vstřel i l i dva koše a
šl i do vedení 4:2 . Ve druhém polo-
čase jsme v naší taktice pokračova-
l i a hlavně jsme už také nedovol i l i
soupeři skórovat. Bylo vidět, že se
děti ukl idni ly a naprosto v pohodě
navýši ly vedení až na 7:2, což byl
konečný výsledek, který znamenal
vítězství v celém turnaj i !
Před vyhlášením výsledků, kdy

děti obdržely snad největší odmě-
nu za vítězství - "zlaté" medai le,
byl i oceněni i nej lepší střelci
turnaje. Mezi chlapci zvítězi l náš
Peťa Galíček s 8 koši a mezi děvča-

ty vyhrála také naše naděje Verča
Rajsiglová s 9 zásahy, která se tak
stala i absolutně nej lepším střel-
cem turnaje. Ostatní se ale také
čini l i : Míša Marek 7 košů, Pavlínka
Křížková 6, Renča Havlová 4, Gab-
ča Francová 2, Peťa Šnajdr 2, Láďa
Krajíček 2 a Denča Šnajdrová 1.
Celkové naše skóre po čtyřech zá-
pasech je impozantních 42:5!
A co tomu říkám já, trenér David

Konečný: "Bomba! Děti mi udělaly
ohromnou radost a bez jakýchkol iv
rozpaků říkám, že mi běhal mráz
po zádech, když jsem je viděl ra-
dovat se po vítězném finále.
Všichni jsme si společně zakřičel i
vítězný pokřik a šlo se na pře-
dávání medai l í - pro nás zlatých.
Velmi moc dětem prospívá to, že
oproti loňsku, kdy měly děti tré-
nink jen 1x týdně, mají letos
možnost trénovat až 3x týdně. Na
dětech je ohromně vidět, jak se
dál a dál učí nové věci a jak jsou
schopni tyto dovednosti real izovat
v zápasech. Vím přesně, jak tato
parta před rokem a půl začínala a
jak na prvních trénincích byl pro
ně zázrak vůbec na koš dohodit
natož ho trefit. Tento tým dětí má
velkou perspektivu do budoucna,
protože až na Verču Rajsiglovou,
tak všichni z této budou ještě přís-
tí rok patřit do kategorie mladších
žáků a naše ambice po tomto
turnaj i budou v sezóně vysoké! "

KLUB PODPORUJÍ:

Akce Máme zlato - vítězství žáků na turnaji v Kolíně!

Pátek 1.5. – extraliga baráž
Prostějov – M. Třebová 19:10 (8:3)

a 18:15 (8:9)

Pátek 1.5. – ml. žáci, turnaj Ko-
lín
Prostějov - K. Hora B 17:1 (9:1)
Prostějov - K. Hora A 13:1 (5:1)
Prostějov - Kolín 5:1 (4:1)
finále Prostějov - Kolín 7:2 (4:2)

Výsledky

Středa 27.5. po tréninku
úkl id šatny

Pátek–neděle 29.–31.5.
žákovský maxikorfbal Chřeno-

vice 2009

Pátek–neděle 5.–7.6.
ELBE cup 2009, Děčín

Sobota 13.6. 10:30
valná hromada oddílu

Pondělí–pátek 15.–19.6.
žákovské soustředění Ptenský

Dvorek

Pátek–neděle 26.–28.6.
Maxikorfbal 2009, České Budě-

jovice

Pátek–neděle 10.–12.7.
zakončení sezony na Běláku

Valná hromada
Letošní valná hromada se koná

v sobotu 13.6.2009 v 10:30
v! zasedací místnosti Sportovní-
ho klubu Prostějov na Sportovní
ul ici 1. Čekejte shrnutí uplynulé
sezony, plány do budoucna a
volby do oddílových orgánů.
Při jďte diskutovat a roz-

hodovat, je to i váš klub!
Bl ižší informace se objeví na

našem klubovém webu

http://korfbal.prostejov.cz/

http://korfbal.prostejov.cz/


Povinnost byla splněna, extraligu jsme udrželi!

Obrazem z DOS-WK Enschede

Chceš hrát korfbal
nebo znáš někoho, kdo
by chtěl korfbal zkusit?

NÁBOR!
Náš korfbalový klub SK RG
Prostějov nabírá zájemce do
dorostenecké a seniorské
kategorie.

KORFBAL
• muži a ženy společně
• sportují páry nebo i rodiny
• základem je spolupráce
• fyzický kontakt je omezen

Pište na
korfbal@prostejov.cz!

Jan Mynařík, trenér – Přestože
jsme o play-off bojoval i do po-
sledního kola základní části České
korfbalové extral igy, tak pro nás
konečné páté místo znamenalo
účast v baráži . V té nás čekal
druhý možný postupující z První
české korfbalové l igy, kterým se
nakonec stala Moravská Třebová.
Obě utkání, ve kterém naše áčko
obhajovalo svoj i příslušnost k nej-
vyšší soutěži , se odehrála 1. květ-
na na naší domácí palubovce.

KC Moravská Třebová - SK RG
Prostějov 10:19 (3:8)
Do utkání jsme vstoupi l i koncent-

rovaně, hrál i svoj i hru v útoku a
střílel i koše. V prvních minutách
se nás ale Třebová držela, když se
trefi la dvakrát z velké dálky. Po-
tom jsme se ale od soupeře
bodově odpoutal i a neustále navy-
šoval i svůj náskok. Největším na-
ším problém bylo zvyknout si na
to, že se barážová utkání nehrají
na tzv. shot-clock - čas na střelu. V
poločasové přestávce jsme vedl i
j iž 8:3.
I ve druhé půl i jsme pokračoval i

ve výkonu před přestávkou, i když
s jednou změnou - Sequensová vy-
střídala Kadlecovou. Utkání jsme
tak vedl i k vítěznému konci ,
přestože i soupeři se začalo více
dařit a střílet koše. Snahy pro-
tivníka stáhnout náš náskok jsme
úspěšně odrážel i a do hry se dosta-
l i také Vychodi lová a Vařeka, kteří
se však stihl i zapsat do střelecké
l istiny. Jasný výsledek 19:10 v náš
prospěch byl obrazem celého
utkání a prakticky j iž potvrdi l naše
setrvání v extral ize.

Sestava a koše: Lešanská 6,
Šnévajs 5, Uherka M. 3, Faltýn-
ková 1 (43. Vychodilová 1 ) , Kadle-
cová 1 (31 . Sequensová) , Šťastná
1 , Bednář (50. Vařeka 1 ) , Tichý

SK RG Prostějov - KC Morav-
ská Třebová 18:15 (8:9)
Do odvety jsme nastoupi l i ve

stejné základní sestavě jako v
prvním zápase, ale tentokrát se
otěží utkání ujal soupeř z Morav-
ské Třebové. Možná uspokojeni
předchozí výhrou jsme udělal i
někol ik chyb v obraně, soupeři se
daři lo i z dálky a rázem jsme pro-
hrával i 1:3. V útoku naší hře
chyběl větší pohyb, kterým
bychom donuti l i obránce k větší-
mu následování našich útočníků a
nedovi l i j im se stahovat pod koš,
kde posbíral i spoustu našich ne-
přesných střel . Po oddechovém
čase jsme odboural i základní chy-
by naší hry a začal i postupně do-
tahovat Moravskou. Zhruba po
dvou desítkách minut také došlo
opět na střídání a Sequensová
opět nahradi la Kadlecovou. Do
poločasu jsme ale srovnat nestihl i
a prohrával i tak 8:9.
Po poločase jsme pokračoval i ve

stíhání soupeře, což se nám i brzy
podaři lo a v 36. minutě byl stav j iž
vyrovnaný - 11:11. O vedení jsme
se dál přetahoval i a byl i jsme v
tom úspěšnější, když jsme si vytvo-
ři l i až dvoukošové vedení. Na za-
čátku posledních deseti minut
utkání do utkání vstoupi l i i Snášel
a Vychodi lová. Soupeř poté sice
ještě stáhl na rozdíl jediného koše,
ale byly to právě koše střídajících
Vychodi lové a Snášela, které nám

dal i kl id do samotného konce.
Sestava a koše: Faltýnková 5,

Šnévajs 4, Uherka M. 2, Bednář 1
(51 . Snášel 1 ) , Lešanská 1 ,
Šťastná 1 (53. Vychodilová 1 ) , Ti-
chý 1 , Kadlecová (22. Sequensová
1 )
SK RG Prostějov tak potvrdi l kva-

l i tu a i příští rok bude v extral ize
usi lovat i premiérovou účast v
play-off. Následující pátek 8.5. se
potom rozhodlo, že extral igu pro
příští soutěžní ročník doplní nová-
ček z Havířova s třemi bývalými
reprezentanty v sestavě.
Bylo pro nás opravdu těžké hrát

bez shot-clocku, za jednu sezonu
v extral ize jsme si na něj hodně
zvykl i . Obzvlášť obrana se nauči la
spoléhat na to, že když zabrání
soupeřově souhře, tak je l imit 25
sekund na její straně. A koneckon-
ců diváci , kteří si i přes státní svá-
tek a pěkné počasí našl i cestu do
haly, mohl i vidět rozdíl ve hře na
shot-clock a bez něj . Ale i přes tu-
to nepříjemnost jsme si se soupe-
řem poradi l i a všem, opravdu
všem, hráčům bych chtěl podě-
kovat za jej ich výkony i přístup.




