
Náborový maraton mezi třídami
čtvrtého až sedmého ročníku RG a
ZŠ v  prvním školním týdnu byl více
než úspěšný. Po perfektně zvládnu-
tém náboru v podání Gabriely Kadle-
cové, Terezy Sequensové, Terezy
Vychodilové a Jana Tichého se na
první trénink dostavilo 44 korfbalu-
chtivých žáků.

Pro trenéry Davida Konečného a
Gabrielu Kadlecovou to sice zna-
mená zvládnout čtyři desítky pobíha-
jících mladých sportovců, ale zatím
se ji to daří, i  díky pomoci asistentů
z  řad dorosteneckého družstva naše-
ho klubu.

Již po několika prvních trénincích
lze říct, že mezi novými žáky je
spousta talentů, které snad za několik let uvidí-
me v  reprezentačních výběrech. To ale vyža-
duje nejenom talent, ale i vůli být nejlepším.

V  říjnu čekají žáky dva turnaje ligy, nejdříve
v sobotu 6.10. v Náchodě a potom 21.10. v na-
ší domovské hale na Studentské ulici.
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Nábor žáků úspěšný!
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Fanděte!
Přijďtě podpořit naše týmy v  domá-
cích zápasech!

Neděle 7.10. ‒ korfbalová extraliga
Prostějov vs Moravská Třebová (nováček

soutěže): první zápas 14:30, odveta 16:30
Sobota 13.10. ‒ korfbalová extraliga

Prostějov vs České Budějovice (úřadují-
cí mistr ČR! ): první zápas 9:30, odveta
11:30
Neděle 21.10. ‒ liga starších žáků

Turnaj družstev Prostějova, Náchoda,
Šenova a Moravské Třebové
Všechna domácí utkání se hrají ve spor-
tovní hale Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova, Studentská 4.
Vstup na všechny zápasy je samozřej-
mě zdarma!

Omlazený dorost získává zkušenosti v prvních zápasech
V neděli 23.9. se odehrálo 1. ko-

lo České dorostenecké korfbalové
extraligy (ČDKE), ve kterém se
utkalo domácí družstvo SK RG
Prostějov s týmem z Moravské Tře-
bové. A v  neděli 30.9. se pak ko-
nalo v  hale RG 2.  kolo ČDKE, ve
kterém na Hanou zavítal celek
z Českých Budějovic. V prvních sou-
bojích letošního roku byli favority
hosté.
SK RG Prostějov ‒ KC Morav-
ská Třebová 3:13 (1:9)

Naši korfbalisté nastupovali od-
hodlaně a s chutí překvapit, ale už
v počátečních minutách se ukáza-
la síla soupeře a na druhé straně
nezkušenost a nedostatečná kon-
centrace domácích, které přispěly
k  poločasovému vedení hráčů
Mor. Třebové 1:9. Po přestávce se
naši dorostenci snažili alespoň

zvýšit počet vstřelených košů a
tím mírně upravit skóre, ale ani to
se jim příliš nepodařilo. Do šaten
odcházeli s  výsledkem 3:13 ve
prospěch soupeře.
Sestava a koše: Tichý 2, Vyrou-

balová 1 , Kaprál, Lužný, Osman,
Trval, Borsiczká, Planičková,
Sequensová, Vychodilová, Zelin-
ková

SK RG Prostějov ‒ KC Morav-
ská Třebová 2:14 (2:5)

Ze začátku se domácím dařilo po-
měrně dobrou hrou držet slušný vý-
sledek a světelná tabule
ukazovala po odehrané půlhodině
stav 2:5. V  druhé části utkání se
ale náš výkon zhoršoval a hráči
z  Třebové kontrolovali hru. Druhé
utkání skončilo 2:14 a hosté se
mohli spokojeně vracet domů.
Sestava a koše: Borsiczká 1 , Vy-

chodilová 1 , Kaprál, Lužný,
Osman, Tichý, Trval, Planičková,
Sequensová, Vychodilová, Zelin-
ková

Hodnocení trenéra Martina
Uherky: "Očekávám, že první
polovina sezóny bude velmi těžká,
protože budujeme úplně nový
tým. Zůstali pouze tři hráči plus
zraněná Gába, která se poctivě
zotavuje ze zranění. Nicméně v ne-
děli jsme jeden celý poločas před-
váděli opravdový korfbal. Přijde
jich víc a budeme získávat i body.
Všichni jsou perspektivní, talen-
tovaní a mají chuť. Teď už nám sta-
čí jen trpělivě pracovat."
SK RG Prostějov – KCC Sokol
České Budějovice 3:13 (2:4)

Prostějovští hráči se snažili přes
týden zlepšit úspěšnost střelby a
dvojtaktů a nastřílet protivníkovi

více košů než v  minulém kole.
Alespoň tento cíl splnili. Nastupo-
vali jsme se stejným odhodláním
jako minule a s  minimálními
změnami v základní sestavě. "Hra
se od minulého týdne výrazně
zlepšila a 45 minut z celého zápa-
su se mi náš korfbal opravdu líbil.
Náš hlavní problém zůstal v  ne-
proměňování vyložených šancí a
v  nepřesnosti přihrávek", charak-
terizoval první zápas Martin
Uherka. Zatímco se tým SK RG ze
začátku držel svého soupeře, ten
se v  závěru zápasu rozstřílel a
upravil tak konečné skóre na 13:3.
Sestava a koše: Borsiczká 1 ,

Sequensová 1 , Lužný 1 , Kaprál,
Osman, Tichý, Planičková, Vy-
chodilová, Vyroubalová, Zelinková

pokračování na druhé straně
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O  minulém víkendu se konal už
6. ročník korfbalového turnaje ve
slovenské Prievidze. V  minulých
letech byla zvykem účast týmu
SK RG Prostějov a současně celků
z Maďarska, Polska a samozřejně
domácí Prievidze.

Letošní ročník však byl výji-
mečný hned z  několika důvodů.
Především se kvůli neúčasti Maďa-
rů snížil počet účastníků a tím
i odehraných zápasů, kromě toho
prostějovský klub vyslal do boje
pouze družstvo dospělých. Do-
rostenecký ani žákovský výběr se
totiž dohromady dát nepodařilo.

Ani odjezd seniorského kolek-
tivu SK RG se neobešel bez potíží,
když vinou zranění, nevolnosti či
rozhodcovských povinností
nemohlo na Slovensko vyrazit
hned několik členů základního ká-
dru. Zbytek týmu bez odpadlíků
dorazil po tříhodinové cestě na
místo konání akce a krátce po
ubytování šel do boje.

První zápas s  Prievidzou probí-
hal až překvapivě dobře vzhle-
dem k  sestavě SK RG. Přesto
hosté v  poločase prohrávali 4:6,
protože neproměňovali šance.
V  krátké pauze došlo na doplnění
sil a pár taktických pokynů, aby
hanácké družstvo po velké bitvě

nakonec zvítězilo 10:9.
Před druhým utkáním proti pol-

ské reprezentaci stihla prostě-
jovská výprava krátký, ale krásný
spánek na tribuně. Po rozcvičení a
zahřátí svalů se pak její členové
opět dali do díla a hra fungovala
natolik, že o  přestávce byl stav
střetnutí 7:5. Vedení se ale udržet
nepodařilo a výsledkem byla po-
rážka 12:15.

O  den později se hrálo dle to-
tožného programu, takže SK RG če-

kalo hned ráno druhé měření sil
s  domácími. Výkon zdaleka nedo-
sahoval sobotní úrovně, síly do-
cházely, únava rostla a
optimismus zcela odešel. Nešlo
se proto divit prohře 9:12 (3:7).

Celý turnaj uzavíral souboj
Prostějova s  Polskem. Rozhýbat
ztuhlá a unavená těla se zdálo na-
prosto nemožné, nakonec se všich-
ni překonali. Po úvodní půli drželi
Hanáci těsné vedení 4:3, obrátky
však začal duel nabírat až po

změně stran. S  koši se doslova
roztrhl pytel, skóre bylo stále vy-
rovnané a o  výsledku se roz-
hodovalo do posledních vteřin.
Vyrovnávací trefa SK RG na 13:13
padla pouhých deset sekund před
koncem a zrodila se remíza.

Přesto náš tým obsadil v  ko-
nečném pořadí až třetí místo vi-
nou horších vzájemných zápasů
s  Poláky. Klání vyhrál pořadatel-
ský tým, zatímco na Hanou pu-
toval malý pohár za bronzový
stupínek.

"Přestože jsme hráli v pozměně-
né sestavě, tým podal velmi dob-
rý výkon, zejména v  obraně.
Útoku přece jenom chyběla jistá
souhra, i když ta se až na nedělní
ranní zápas s  Prievidzou lepšila.
Ve hře se taky začínají projevovat
prvky z letní připravy a toho si vel-
mi cením. Obecně je vidět rostou-
cí forma hráčů našeho prvního
týmu, kteří podali velmi dobré vý-
kony, zejména střelecká forma a
hlavně stoprocentní proměňování
volných hodů v  podání repre-
zentantky Lenky Faltýnkové je
velkým příslibem pro novou extra-
ligovou sezonu. O  svoje místo
v  týmu si také výrazně řekly Jitka
Šťastná a Tereza Vychodilová. Stří-
dající mladý dorostenec Jan Tichý
zahrál velmi dobře a ukázal, že
má šanci vyrůst v  talent prostě-
jovského korfbalu. Myslím, že
mezinárodní turnaj v Prievidze byl
dobrou tečkou za letní přípravou",
zhodnotil turnaj trenér Jan Myna-
řík.

MĚSTO
PROSTĚJOV

Tým SK RG Prostějov na mezinárodním turnaji v Prievidze. Horní řa-
da zleva: Petr Weida, Ivana Svobodová, David Konečný, Martin Šné-
vajs, Tomáš Láhner. Dolní řada zleva: Jan Tichý, Gabriela Kadlecová,
Lenka Faltýnková, Tereza Vychodilová a Jitka Šťastná. Na snímku chy-
bí trenér Jan Mynařík.

NAŠI
PARTNEŘI:

SK RG Prostějov – KCC Sokol
České Budějovice 5:19 (4:9)

Trenér domácích provedl zásah
do sestavy a doufal, že tato změ-
na půjde ruku v  ruce se změnou
hry a otočením skóre v  náš
prospěch. Obrat se ale nekonal.
Hráči Budějovic proměnili téměř
každou šanci v  koš, na rozdíl od
prostějovských dorostenců, kteří
4 z celkových 5 košů vstřelili buď
z  penalty nebo z  volného hodu.
"Naše hra zdaleka nedosahovala
kvality prvního zápasu, kazili
jsme přihrávky a dělali zbytečné
chyby", dodává Martin Uherka.
Při součtu těchto všech herních
nedostatků konečný výsledek od-
povídá průběhu celého zápasu.
Sestava a koše: Sequensová 2,

Tichý 2, Vyroubalová 1 , Lužný,
Kaprál, Osman, Borsiczká, Planič-
ková, Vychodilová, Zelinková

Letní příprava vyvrcholila mezinárodním turnajem v Prievidze

Omlazený ...

Už za měsíc vypukne nejvíce oče-
kávaná korfbalová akce české kor-
fbalové historie. Chci být u  toho a
fandit našim!
Podařilo se mi dostat na repre

soustředění a viděl jsem, jak jsou
na tom ti, co pro nás vybojují me-
daile. Čtyřdenní soustřeďko roz-
hodně nebylo procházkou rajskou
zahrádkou. Musím říct, že při stře-
leckých soutěžích bylo mnohdy
snazší počítat kolikrát minuli, než
počítat koše. A hra, přes občasné
hledání to byl koncert, na který
jsem koukal tiše s  hubou
otevřenou do kořán.
Přes to všechno jsem stále

nervóznější a nervóznější. Těším
se až my, fandové, poženeme náš
tým nejprve k  těžkému vítězství
ve skupině a pak k  dalším vítěz-
stvím, na jejichž konci všichni tou-
žíme po placce :-)
Ale nebude to žádná sranda.

V  první řadě musíme postoupit ze
skupiny a to znamená porazit Ma-
ďary, Angličany a Indy. Indové
nikdy nedělali větší problémy a
většinou patřili k  dárcům bobů.
O  Angličanech se proslýchá, že
jsou hodně z  formy, na to ale ne-
můžeme spoléhat. Maďaři jsou
můj strašák. Vždycky jsme je po-
razili, ale … mají nového belgické-

ho trenéra, který jejich šílené
hráče, jejich potenciál, využije na
to, aby nás zkusili porazit a ne
aby hráli korfbal. Takže zápas mů-
že vypadat tak, že se obrovští Ma-
ďaři v  útoku budou jen odřezávat
a čekat, že my ve zmatku zaváhá-
me. A v  obraně se všichni stáh-
nou pod koš a budou čekat. Takže
musíme skórovat, pokud nebude-
me skórovat bude to těžké.
Pokud střelba půjde, a já věřím že
ano, tak se bude konat koncert
pod taktovkou diváků.

MS už brzy ‒ v první listopadové dekádě
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