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Obnovujeme přátelství s DOS-WK

Oba venkovní Maxikorfbaly úspěšné

Nová sezona
První  seniorský  výběr,  který  už 
několik let ukazuje, že je schopen po-
razit kohokoliv z elitní čtyřky, ale bo-
hužel  zatím  ne  pravidelně,  v dubnu 
potvrdil svoji extraligovou příslušnost 
vysokými  výhrami  v barážových  zá-
pasech s Děčínem. V nové sezóně se 
tak  tým  bude  snažit  o umístění  do 
čtvrtého  místa  po  základní  části  a 
historicky první postup do vyřazova-
cích bojů České korfbalové extraligy – 
nejvyšší  korfbalové  soutěže  v ČR. 
S odhodláním,  že  se  to  podaří  již 
v nadcházejícím ročníku, tým vstoupil 
do  letní  přípravy,  kterou  završí  dvě 
víkendová  soustředění  na  začátku 
září. Trenérská dvojice Jan Mynařík a 
Zdeněk  Snášel  bude  mít  k dispozici 
zkušený kádr včetně reprezentantek 
Lenky Faltýnkové a Anety Lešanské.

Novinkou je pak právě vytvoření  se-
niorského "béčka",  které poskytne 
možnost  si  zahrát  náhradníkům 
prvního týmu i dalším nadšeným kor-
fbalistům klubu.

K výraznému  omlazení  dojde  i do-
rosteneckého kádru, který se v po-
sledním ročníku umístil na čtvrté příč-
ce nejvyšší soutěže a potvrdil tak, že 
junioři patří k historicky nejúspěšnější 
kategorii našeho klubu. Pod vedením 
zkušeného trenéra Martina Uherky se 
nové  družstvo  našich  nadějí  bude 
snažit zopakovat postup do play-off. 
Tým, který budou z větší části  tvořit 
právě  loňští  žáci,  však  čekají  těžké 
zápasy s mladou českou elitou v do-
rostenecké extralize.

Nový  bude  i žákovský  tým,  který 
začne  vznikat  po  náboru  v prvních 
zářijových týdnech. Loňský žákovský 
kádr totiž téměř kompletně přechází 
do dorostenecké kategorie. Naše nej-
mladší  družstvo  bude  mít  i nového 
trenéra  Davida  Konečného.  Cíle 
nových  žáků  budou  hlavně  poznat 
korfbal, vybudovat a stmelit tým.

Školy se zapojují 
do projektu MS
V rámci příprav na Mistrovství  světa 
v korfbalu  2007,  které  se  uskuteční 
v první  listopadové  dekádě  v Brně, 
vznikl  na  základě iniciativy Českého 
korfbalového  svazu  projekt  partner-
ských  škol  pro  účastnící  se  repre-
zentační týmy. Z Prostějova se zapoji-
ly RG a ZŠ (partner Belgie),  ZŠ Me-
lantrichova (Německo),  ZŠ Kollárova 
(Rusko) a ZŠ Dr. Horáka (Polsko). Děti 
z těchto škol se setkají s týmem, nau-
čí se více o příslušné zemi, korfbalu a 
také shlédnou zápas „svého“ týmu.

Červen je  vždy obdobím,  kdy 
probíhají  venkovní  turnaje  a 
tím nejznámějším je  Maxikor-
fbal. Jako obvykle se se čtrnác-
tidenním předstihem konal ten 
žákovský,  také  zvaný  Český 
pohár pro tuto kategorii.

Tým  vedený  trenérem  Marti-
nem  Uherkou  a  doplněný 
o hráče Brna úspěšně bojoval 
v základní skupině a po jediné 
prohře se Znojmem a výhrami 
nad  Českými  Budějovicemi, 
Prievidzou  a  Děčínem  si 
druhým místem zaručil postup 
do semifinále.

Bohužel  v druhý  den  turnaje 
dopadla  na  naše  družstvo 
krize a výsledkem byly prohry 
v semifinále  a  i  v zápase 
o třetí místo.

Na  dorostenecký  a  seniorský 
Maxikorfbal,  který  se  konal 
o tradičním víkendu na přelo-
mu června a července, vyslal 
náš klub dva týmy.

Družstvo  s ambicemi  na 
umístění jsme poněkud nudně 
označili  jako A-tým.  Byl  nalo-
sován  do  skupiny  s Mix  tý-
mem,  Kolínem  B  a  Táborem. 
Kdo  očekával  jednoduchou 
cestu do čtvrtfinále, musel po 
prvním zápase nevěřícně krou-
tit hlavou. Nadšeně hrající Mix 
tým, složený z hráček a hráčů 

Bělé p/B. a Budějovic, nás roz-
střílel 11:4.

V tu chvíli by si na nás nevsa-
dil  nikdo.  Nicméně  jsme 
k ostatním zápasům ve skupi-
ně  přistoupili  jako  k možnosti 
zaběhat  si  na  zdravém vzdu-
chu a za krásného počasí. Po-
razili jsme Kolín B 17:5 a Tábor 
14:5,  což  nám  vyneslo  první 
místo ve skupině a do čtvrtfi-
nále tým Lužin.

Opět s trochou nervozity o vý-
sledek  jsme  nehráli  ideálně, 
přesto  po  těsné  výhře  7:6 
jsme mohli přes noc sbírat síly 
na  semifinále  v nedělním  do-
poledni.

České Budějovice chtěly získat 
triumf na domácím hřišti. Posí-
leni  o Edwina s Martinou Bou-
manovými  na  nás  nastoupily 
velmi  rázně,  nicméně  naše 
odezva  byla  přinejmenším 
stejně dobrá. Z našeho pohle-
du  nejlepší  zápas  celého 
Maxikorfbalu  2007  skončil  po 
dramatickém  průběhu  9:10 
z našeho  pohledu.  Plný  těs-
ných  soubojů  1-1,  indivi-
duálních  akcí  i perfektních 
souher ukázal extraligové kva-
lity obou celků.

V zápase  zklamaných  semifi-
nalistů  jsme  porazili  Šenov 
15:7 a obsadili třetí místo. Fi-

nálové klání v úmorném vedru 
bylo v porovnání s naší semifi-
nálovou  bitvou  o poznání 
nudnější,  Budějovice  přehrály 
Brno 8:2.

Korfbalové akademie

Na  obvyklém povrchu  letních 
venkovních soutěží, trávě pod 
širým  nebem,  se  konalo 
i několik  dalších  důležitých 
korfbalových  akcí  školních 
prázdnin.  V Chřenovicích, 
místě  konání  žákovského 
Maxikorfbalu,  se  uskutečnily 
Korfbalové  akademie  pro 
věkové kategorie do 16-ti a do 
19-ti let.

Korfbalová  akademie  je 
možnost pro kluby nominovat 
své  nadějné  hráče  na  akci 
svazu,  kde  s nimi  pracuje 
reprezentační  trenér  i další 
extraligoví  trenéři.  Mladí 
korfbalistky  a  korfbalisti  tak 
mají  vyjímečnou příležitost se 
ukázat  a  dostat  se  třeba i do 
reprezentace.

Za  Prostějov  se  zúčastnili 
Marta  Borszická,  Kateřina 
Zelinková  a  Jan  Tichý. 
Nominována  také  Barbora 
Planičková, která nakonec pro 
nemoc o svou účast přišla.

Po více než půlroce komunika-
ce  s DOS-WK  Enschede  jsme 
se v červnu dohodli  na spolu-
práci mezi našimi kluby. V po-
čátcích  korfbalu  v Prostějově 
jsme  již  s DOS-WK  spolupra-
covali  a  teď  jsme 
obnovili  tyto  staré 
kontakty.  Začneme 
vzájemným  po-
znáváním a postu-
pem času se snad 
dostaneme  až 
k úplnému partner-
ství  se  společnými soustředě-
ními, turnaji a vzájemnými ná-
vštěvami.

DOS-WK  je  korfbalový  klub 
z holandského  Enschede  po-
blíž  hranic  s Německem. 
DOS-WK  se  až  do  nedávno 
skončené sezony účastnilo nej-
vyšší holandské soutěže - Kor-
fbal  League,  ale  bohužel  se-
stoupili.  Ve venkovní letní lize 
hrají  i tento  rok  nejvyšší  sou-

těž.  Prostě  se  můžeme  něco 
naučit.

To vzájemné poznávání má pro 
začátek  formu  pravidelných 
výměn informací o dění v obou 
klubech.  V mnoha  ohledech 

nyní naše kluby řeší  podobné 
problémy – ale v trochu jiném 
měřítku.  My  jsme  bojovali 
o udržení  v  nejvyšší  soutěži, 
oni  také,  my  procházíme 
vnitřní  reorganizací,  oni  také, 
my máme v širší  reprezentaci 
holky a kluky ne, DOS-WK na 
tom  bylo  podobně,  my  jsme 
hledali trenéra žáků, v Ensche-
de  ho  hledají  taky,  ale  s tím 
rozdílem, že jich potřebují  asi 
12  a  už  jim  chybí  asi  jenom 

dva.  DOS-WK je prostě řádově 
větší klub.

Zároveň už teď nám DOS-WK 
chce pomoci, pokud to bude v 
jejich silách. Dokonce s touhle 
nabídkou sami přišli. Už to tak 

vypadá, že se ve 
vzájemné  spolu-
práci  máme  na 
co těšit. Sice teď 
klub  z Enschede 
není  připraven 
z důvodu  do-

časných vnitřních problémů na 
partnerství se vším všudy, ale 
třeba už budeme mít příští rok 
společné  korfbalové  soustře-
dění.

Pro více informací o DOS-WK a 
sledování  naší  komunikace 
s tímto  klubem  z Enschede 
můžete  navštívit  naše
internetové  stránky
http://korfbal.prostejov.cz.
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Prostějovský týden: Korfbalistka je v repre

Český korfbal se těší na podzimní Mistrovství světa v Brně

Prostějovské „áčko“ hodlá potrápit každého

Sezona  2007/2008  bude  pro 
mezinárodní  korfbal  jednou 
z těch  výjimečných,  po  čtyřech 
letech  se  bude  opět  konat  mi-
strovství  světa.  Letošní  šampio-
nát se odehraje v Brně a stane 
se  tak  nejvýznamnější  kor-
fbalovou událostí,  která  se  kdy 
v České  republice  konala.  A  to 
navzdory  faktu,  že  se  u nás 
v posledních  patnácti  letech  již 
třikrát  konal  finálový  turnaj  Eu-
ropa  Cupu,  korfbalové  obdoby 
Ligy mistrů.

Cíle jsou vysoké

Přestože  je  ČR  korfbalově  mla-
dou  zemí,  poměrně  rychle  se 
naše  reprezentační  výběry 
dostaly do nejužší světové špič-
ky a zhruba od začátku nového 

století  vozí  z velkých  turnajů 
pravidelně  bronzové  medaile. 
Největším úspěchem přitom bylo 
stříbro  z mistrovství  Evropy 
2002, kde Češi porazili v semifi-
nále  Belgii,  což  se  do  té  doby 
nikomu kromě suverénního Nizo-
zemska nepodařilo.

Velké  ambice  má  náš  národní 
výběr  i letos,  kdy  všichni  myslí 
na bronz a hráči se chtějí ukázat 
před domácím publikem. Dosáh-
nout tohoto cíle bude ale velmi 
těžké,  protože  v posledních  le-
tech  se  světová  špička  vy-
rovnává.  Kromě  tradičních  a 
prakticky  neporazitelných 
pravidelných finálových účastní-
ků  z Holandska  a  Belgie  do  ní 
patří Tchajwan, se kterým Česko 
sehrálo  mnoho  vyrovnaných 

utkání, a také zlepšující se Něm-
ci.  Důkazem  může  být  zápas 
o bronz  na  loňském mistrovství 
Evropy,  kde  naše  reprezentace 
porazila  německý  výběr  až 
v prodloužení a ještě tři  minuty 
před  koncem  normální  hrací 
doby prohrávala o dva koše.

Velkým snem je účast ve finále 
MS, což by více než vyrovnalo již 
zmiňovaný  největší  český  kor-
fbalový  úspěch.  Reprezentační 
kádr se dlouhodobě na svůj vr-
chol  poctivě  připravuje  a  snad 
tuto  snahu  přetaví  v  Brně  na 
cenný kov.

Příležitost pro rozvoj

Listopadové mistrovství světa je 
také  obrovskou  příležitostí  pro 
další  rozvoj  korfbalu  u nás.  Ná-

vštěvníci  našich  klubových  in-
ternetových  stránek  a  čtenáři 
Prostějovského  deníku  mají  na 
rozdíl od většiny české populace 
šanci se o tomto unikátním spor-
tu dozvědět na stránkách svých 
novin, ale celorepubliková média 
zatím korfbal víceméně ignorují. 
To by se mělo změnit právě bě-
hem  nejvýznamnějšího  turnaje 
planety  a  vrcholem  budou 
kromě  zpravodajství  i přenosy 
semifinále,  finále  a  souboje 
o bronz  v  České  televizi.  Díky 
přítomnosti  v médiích  bude  mít 
více  lidí  šanci  poznat  tento 
krásný sport a později si jej tře-
ba také vyzkoušet.

Přinášíme úryvek rozhovoru, kte-
rý  pro  Extrakorfbal.cz o nad-
cházející  sezóně  poskytl  trenér 
seniorského áčka Jan Mynařík.

Minulou sezónu jste skončili 
na  pátém  místě.  Co  to  pro 
vás znamenalo?

Páté  místo  je  pro  nás  standard 
poslední doby a má pro nás pa-
chuť  neúspěchu,  protože  se 
chceme v naší  hře  a  předvádě-
ném  korfbalu  posunout  dál 
a atakovat vyšší  příčky. Fakticky 
páté  místo  pro  nás  znamenalo 
účast v baráži, kde jsme bezpro-
blémově  potvrdili  extraligovou 
příslušnost.

Jakou jste měli přípravu?

Příprava  už  měsíc  běží  a  ještě 
máme  dva  týdny  před  sebou! 
Snad se uplatní heslo “těžko na 
cvičišti,  lehko  na  bojišti”. 
Doufám, že se všechny ty nabě-
hané  kilometry,  posilování, 
spousty  přihrávek,  střelby  a 
herních cvičení řádně projeví.

S jakými  cíli  vstupujete  do 
sezóny?

Z herního  hlediska  chceme 
zlepšit  útočnou  činnost 
a zvednout  úspěšnost  střelby, 
což  by  nás  při  kvalitní  obraně 
mělo  přiblížit  k vítězství.  Z po-

hledu sezony chceme 22 bodů, 
což pro nás víceméně znamená 
za sezonu sebrat body každému 
soupeři.

Cílem  pro  několik  následujících 
sezon  je  dostat  se  do  play-off. 
Bylo by snem, kdyby se nám to 
podařilo  už  v té  nadcházející. 
Jsou  to  velké  cíle,
ale  malé si  nemá smysl  dávat. 
Uvidíme, jak se s tím vším pope-
reme.

Na jakého soupeře se těšíte 
nejvíce?

Utkání  s každým  družstvem 
extraligy  bude  mít  svůj  náboj. 

S Třebovou  tam pro  nás  je  ná-
dech  povinnosti  a  o to  to  bude 
těžší.  Na  Kolín  se  vždy
vyhecujeme,  možná  víc  než  je 
potřeba. S Brnem tak nějak vždy 
cítíme,  že  je  to  pro  nás  z top 
čtyřky  nejhratelnější  soupeř.  Se 
Znojmem  je  to
naopak  a  chceme  to  změnit. 
A České Budějovice -  hrát  s mi-
strem je vždy zážitek a taky bu-
deme  chtít  ukázat,  že  na  ně 
máme,  jak  jsme  předvedli
například  v semifinále  poslední-
ho Maxikorfbalu.

Marek Sonnevend 28.3.2007 
–  Není  mnoho  sportovních  od-
větví na Prostějovsku, jež by se 
mohly pyšnit  tím,  že vychovaly 
reprezentanta  České  republiky. 
Korfbalovému  oddílu  SK  RG 
Prostějov  se  to  povedlo,  když 
v jeho dresu vyrostla  až do ná-
rodního  týmu  Gabriela  Kadle-
cová.

„Korfbal  jsem  začala  hrát  asi 
v devíti  letech,  ve  čtvrté  třídě 
základní  školy  mě  k němu  při-
vedla  učitelka  tělocviku  Lucie 
Dohnalová.  Předtím  jsem  zkou-
šela basketbal, ale jakmile jsem 
ke korfbalu jednou přičichla,  už 
jsem  s ním  nechtěla  skončit. 
Z mnoha různých důvodů se mi 
hodně  líbí,“  prozradila  na  sebe 
osmnáctiletá slečna.

Co jí na nepříliš známém sportu 
imponuje  nejvíc?  „Že se  v něm 
absolutně nejde prosadit  indivi-
duálně.  V jiných  kolektivních 
sportech jako ve fotbale,  hokeji 
nebo basketu to aspoň částečně 
jde,  ale  v korfbalu  opravdu  ne. 
Tam musí být všechno založené 
na  týmovém  pojetí,  jednotlivec 
skoro  nic  neznamená,“  vyložila 
Kadlecová.

K úspěchu  je  dle  jejích  slov 
nutné spojit rychlost, chytrost a 
kolektivní myšlení. „Lidem, kteří 

korfbal  neznají  –  a  takových  je 
většina – může celá hra připadat 
jako velký zmatek. Když ale po-
chopíte pravidla a proniknete do 
podstaty,  můžete  objevit  velký 
náboj  a  vnitřní  krásu  skrývající 
se  v korfbalových  zápasech,“ 
přiblížila  studentka  RG  a  ZŠ 
Prostějov.

Po celou svou dosavadní kariéru 
hájí barvy klubu SK RG, v němž 
prošla všemi mládežnickými vý-
běry a nyní už třetím rokem na-
stupuje  i za  tým  dospělých. 
„Hrát  za  seniory,  to  je  pro  mě 
obrovská  zkušenost  a  možnost 
neustále  se  zlepšovat.  Zvlášť 
v extralize  proti  těm  nejlepším 
českým  hráčům  a  hráčkám,“ 
uvažovala Kadlecová.

Vítanou nástavbou je pro ni řadu 
let  rovněž  reprezentace  ČR. 
„Měla  jsem štěstí,  že  si  mě už 
jako  hodně  mladé  holky  všimli 
klíčoví  lidé  a  já  se  díky  tomu 
dostala  do  našeho  nároďáku. 
Mou první mezinárodní akcí bylo 
v roce 2003 mistrovství světa do 
16  let  v Nizozemsku.  Sledovat 
hlavně  domácí  celek  před-
stavovalo ohromný zážitek, pro-
tože Holanďané předvádí korfbal 
neskutečné úrovně,“ pěla Kadle-
cová  ódy  na  kolébku  tohoto 
sportu.

V reprezentačních výběrech růz-
ných věkových kategorií se udr-
žela  až  do  současnosti.  „Měla 
jsem sice roční pauzu kvůli  zlo-
mené  noze,  ale  teď  už  jsem 
v pořádku a v plné síle.  V lednu 
jsem  pomáhala  českému  týmu 
do 23 let ke třetímu místu v pří-
pravném  turnaji,  který  hostil 
nizozemský Appeldoorn. Podařilo 
se  nám tam porazit  Belgii,  což 
byl velký úspěch,“ pochlubila se 
sympatická dívka.

Na kontě má rovněž pátou příč-
ku z loňského mistrovství Evropy 
do  23  let.  „Na  základě  tohoto 
umístění možná na podzim poje-
deme na světový šampionát do 
Tchajwanu. To by byl zatím můj 
vrchol,“  zasnila  se  Kadlecová, 
jež se těší i na letošní MS dospě-
lých. „Koná se totiž poprvé v his-
torii  na  území  ČR,  navíc  v ne-
dalekém Brně. Strávím tam nej-
spíš  celý  desetidenní  turnaj,“ 
usmála se.

V poslední  době  jí  dělá  radost 
vzrůstající  úroveň  prostějovské-
ho  korfbalu.  „Díky  pár  lidem, 
kteří do toho dávají spoustu úsilí 
i svého  volného  času,  šel  náš 
klub za uplynulý rok dost naho-
ru.  Možná  nejvíc  je  vzestup 
patrný  na dorosteneckém druž-
stvu,  za  které nastupuji  v první 

řadě. Povedlo se nám postoupit 
do  extraligového  play  off  a 
kdybychom  přešli  přes  Znojmo 
až do finále, šlo by o supervýsle-
dek,“  říkala  Kadlecová  předtím, 
než  dorost  SK  RG  v semifiná-
lovém duelu na jihu Moravy pod-
lehl 6:12.

Nyní se tak před národní repre-
zentantkou  ČR  otevírá  možnost 
dovést Prostějov alespoň k bron-
zu  a  následně  pokračovat  ve 
slibně  rozjeté  kariéře.  „U kor-
fbalu  hodlám  vydržet  natrvalo. 
Věřím,  že  mě  nepotkají  žádné 
větší zdravotní komplikace a že 
se mi podaří tenhle krásný inte-
ligentní sport skloubit s civilním 
životem. Chci jít na vysokou ško-
lu a třeba v Brně by to bylo ide-
ální. Uvidíme,“ zakončila Gabrie-
la Kadlecová.

Poznámka  SK  RG  Prostějov: 
V historii  byly  součástí  různých 
reprezentačních  výběrů 
z Prostějova  už  tři  hráčky, 
včetně  nejúspěšnější  Lenky  Fa-
ltýnkové,  která  ve  své  aktivní  
reprezentační  kariéře  patřila  k 
oporám národního týmu a získa-
la s ním i stříbrné medaile z Mi-
strovství Evropy 2002, což je do-
sud  největší  úspěch  českých 
reprezentací.

http://www.extrakorfbal.cz/
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