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Finále extraligy bude vysílat ČT4 Sport!

MĚSTO
PROSTĚJOV

PODPOŘTE KORFBALOVÝ KLUB

SK RG PROSTĚJOV!

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

Výsledky
Sobota 15.3. ‒ dorost

Kolín – Prostějov: 41:5 (22:2) a
31:2 (17:2)
Sobota 15.3. ‒ mladší žáci

Brno – Prostějov: 0:8 (0:0) a 1:10
(0:6)
Neděle 16.3. ‒ 1. liga

Prostějov – Kolín: 17:12 (8:7)
Č. Budějovice – Prostějov: 10:11

(7:4)
Sobota 29.3. ‒ extraliga

Prostějov – Brno: 11:16 (7:9) a
8:20 (5:12)
Neděle 30.3. ‒ dorost

Prostějov – Děčín: 11:12 (4:5) a
10:11 (4:8)

http://korfbal.prostejov.cz/

Fanděte!
Přijďte podpořit naše týmy
v  domácích zápasech!

Sobota 26.4. ‒ extraliga do-
rostu

baráž – zápas s Bělou pod
Bezdězem
Neděle 11.5. ‒ extraliga

baráž – zápas s druhým tý-
mem 1. ČKL

U obou zápasů jsou ještě
možné posuny. Sledujte
stránky pro aktuální informa-
ce!

Všechna domácí utkání se hra-
jí ve sportovní hale RG a ZŠ
města Prostějova, Studentská 4.
Vstup na všechny zápasy je
samozřejmě zdarma!

Přípravy finálového dne 17.5. v
Prostějově jsou v plném proudu, a
tak nás potěšilo a motivovalo do
další práce oznámení České te-
levize, které přišlo jen pár dní po
natáčení reportáže z posledního ko-
la seniorské extraligy. Finále ČKE
bude natáčet Česká televize, tak-
že u sportovní haly RG a ZŠ, kde
se budou zápasy finálového dne
odehrávat bude možné vidět
přenosový vůz. Utkání pak bude vy-
síláno ještě ten den večer na ČT4
Sport.

Pro dokonalý zážitek diváků v

hale i u televize bude nain-
stalován speciální povrch
podobně, jako tomu bylo v závě-
rečné fázi MS 2007 v Brně. A
doufejme, že hala bude diváky
narvaná k prasknutí. Uděláme pro
to všechno!

Po skončení všech zápasů samo-
zřejmě nebude chybět večerní
párty v klubu Zátiší včetně ne-
zbytné diskotéky, míchaných a
dalších nápojů. Pro diváky budou
připraveny doprovodné akce a i
nějaké ty ceny.

Do kalendaře si tak k 17.5.2008
napište – korfbalové finále
v Prostějově!

Rozjeté béčko bralo všechny body
Jan Mynařík, hráč béčka ‒ Týden

po prvním vítězství naší rezervy ná-
sledovala další zkouška rostoucí
formy v podobě turnaje první ligy
16.3. v Budějovicích, kde jsme
kromě domácího béčka potkali i re-
zervní tým Kolína.
SK RG Prostějov B – VKC Kolín
B 17:12 (8:7)

Do souboje jsem vstoupili na-
plno, hra byla vyrovnaná, ale nám
se přece jenom dařilo o něco víc.
Samozřejmě jsme se nevyvarovali
všech chyb, zejména při bránění
zkušenějších hráčů soupeře. Do
druhého poločasu jsme si dali tak-
tické pokyny a šli po vítězství. Po
přestávce se nám podařilo dát ně-

jaké ty koše, na které soupeř ne-
dokázal odpovědět, navyšovali
jsme rozdíl skóre a nakonec s
dostatečným náskokem zvítězili.
Sestava a koše: Weida 6, Jareš

3, Copek 2, Mynařík 2, Rozkošná
2, Melichárková 1 , Šťastná 1 , Cop-
ková (31 . Vychodilová)

KCC Sokol České Budějovice B
– SK RG Prostějov B 10:11
(7:4)

Do zápasu jsme vstoupili nekon-
centrováni a hned jsme prohráva-
li, když soupeř na začátku
prokázal mnohem vyšší úspěšnost
střelby. Stejně tak domácí, v
jejichž sestavě byli i dva extraligo-
ví hráči, byli mnohem nepříjem-

nější v obraně. Vybraný time-out
alespoň zmírnil raketový nástup
Budějic a přinesl trochu pořádku a
taktických rad do našeho útoku i
obrany. Stejně jsme ale končili
první půli s tříkošovým mankem.
Vstup do druhého poločasu byl
ale z říše snů, když jsme šňůrou 4
košů šli do vedení. Poté jsme si i
vypracovali vedení o dva koše,
ale dvě minuty před koncem
domácí snížili na nejmenší rozdíl a
nastalo tak klasické drama. To
jsme ale zvládli a mohli tak slavit
třetí ligové vítězství béčka.
Sestava a koše: Tichý 4, Weida

4, Mynařík 2, Melichárková 1 , Cop-
ková (31 . Vychodilová) , Jareš,
Rozkošná, Šťastná

Žáci si nechali to nejlepší nakonec
David Konečný, trenér žáků ‒ V

sobotu 8.3.2008 se v Moravské Tře-
bové uskutečnilo poslední, sedmé,
kolo základní skupiny B ligy star-
ších žáků. Mimo nás a domácích
se tradičně turnaje zúčastnili i hrá-
či Náchoda a Šenova. Náš oddíl
reprezentovaly tyto děti: Verča Raj-
siglová, Gabča Juríková, Niki
Ambrosová, Deniska Šnajdrová,
Pavlínka Křížková, Terezka Štef-
ková, Martin Sochor, Martin Zve-
rec, Pepa Kaláb, Tomáš Marek,

David Lošťák, Kuba Chmelař.
Prostějov – Moravská Třebová
2:13 (2:6)

Tento zápas neprozrazoval nic o
tom, že by měly být následující
dva zápasy nějak odlišné oproti
předešlým zápasům sezóny. Sice
jsme se ujali vedení ve 3. minutě
střelou Martina Zverce, ale pak už
převážně na hřišti vládl favorit sku-
piny a v klidném tempu navyšoval
náskok. Světlejším okamžikem byl

náš druhý koš vstřelený Pepou
Kalábem, který ovšem nic neřešil.
Prostějov – Náchod 1:11 (1:7)

V tomto zápase se konečně ob-
jevily velmi pozitivní prvky. Výsle-
dek vypadá krutě, ale děti
odehrály vyrovnaný zápas, jen ne-
dokázaly využít šance, kdežto sou-
peř ano. Jediný náš koš vstřelil
David Lošťák. Ale důležitý nebyl
pokračování na další straně .. .

KLUB PODPORUJE:

Přispívejte do obsahu PV
korfbalového zpravodaje!
Vše posílejte na

korfbal@prostejov.cz

http://korfbal.prostejov.cz/


Áčko zakončilo základní část před kamerou České televize

Dorost: debakl v Kolíně, ale i vítězství na dosah

Tereza Vychodilová, hráčka ‒
Přesně osm hráčů plus trenérka
se vydalo v sobotu 15.3. do Kolína
na deváté kolo České korfbalové
extraligy. O dva týdny později
jsme pak přivítali doma Děčín. Roz-
díl v soupeřích i našich výkonech
byl markantní.
VKC Kolín – SK RG Prostějov
41:5 (22:2) a 31:2 (17:2)

Pro ty, kteří neodpadli ze židle
pokračuju dál. Vypadá to hrozně,
já vím. Podle našich propočtů dali
v prvním zápase koš každou minu-
tu a půl. Tak si to asi dokážete
představit. Tentokrát jsem zápasy
nerozdělila na dva, protože hra vy-
padala v obou z nich na obou
stranách stejně, ale rozdělila jsem
je na náš útok a obranu. V útoku,
i když to tak podle skóre nevypa-
dá, se nepatrně zlepšujeme zápas
od zápasu. Tentokrát se šlo
zlepšovat velmi těžce, ale i tak

jsme se snažili naše žáky něčemu
dalšímu přiučit. Snad se to po-
vedlo. Kolín na nás nastoupil
tvrdou předobranou, kterou my ne-
dokážeme překonat. Pokoušeli
jsme se o přihrávky za záda, ale v
mnoha případech marně. K tomu
neproměněná penalta nebo dvě a
už jsme tam, kde jsme. K naší
obraně – drželi jsme se od nich v
takové vzdálenosti, aby neutíkali
pod koš, což se většině z nás po-
vedlo, ale jejich střelba byla
téměř neomylná. Spíš až neuvěři-
telná. Někteří členové naší směs-
ky ještě bohužel neumí postavit
ani zabránit asistenta a v tom by-
la další obrovská nevýhoda. Zdá
se, že se nevýhod sešlo nějak
více něž by bylo zdrávo a skóre
tak rostlo skoro až do nekonečna.
1 . zápas – sestava a koše:

Sequensová 2, Vychodilová 1 , Ti-
chý 1 , Zverec 1 , Borsiczká, Planič-
ková, Kaláb, Marek

2. zápas – sestava a koše:
Sequensová 2, Borsiczká, Planič-
ková, Vychodilová, Kaláb, Marek,
Tichý, Zverec

SK RG Prostějov – TKC Děčín
11:12 (4:5)

Jak si můžete povšimnout, ko-
nečně se nám podařilo splnit je-
den z cílu – dát alespoň 10 košů.
Aspoň malá náplast na prohru. Cel-
kově se zdálo, že jsme se před-
háněli v zahazování šancí. Bonus
byl za neproměněnou penaltu,
čímž se naše katastrofální
úspěšnost vysvětluje. Další chyby
byly především ve zbytečných
koších v obraně. A největší chyba
byla hlavně ta, že jsme nedali o
dva koše víc nebo aspoň o jeden
víc než oni. Sem tam se objevila
přihrávka za záda a musím pochvá-
lit i doskok (Dušane, to je pro te-
be).
Sestava a koše: Tichý 5,

Sequensová 2, Vychodilová 2,
Planičková 1 , Sochor 1 , Borsiczká
(Kadlecová) , Marek, Ondrouch

SK RG Prostějov – TKC Děčín
10:11 (4:8)

V druhém zápase jsme se stále
předháněli v tom, kdo přehodí koš
ve vyložené šanci nejvíc, stále
jsme se nedostatečně koncent-
rovali v obraně a dostali pár zby-
tečných košů. Z toho taky
vyplývá poločasový výsledek 8:4
pro Děčín. My jsme se ale nechtě-
li vzdát a chtěli jsme si vybojovat
první letošní body. V druhém polo-
čase jsme dali víc košů než sou-
peř, ale štěstěna si asi zapomněla
posunout čas a prostě nepřišla.
No nemusela ani chodit, stačilo
by, kdyby nám aspoň přála!!
Sestava a koše: Kadlecová 5, Ti-

chý 3, Planičková 1 , Vychodilová
1 , Sequensová, Marek, Ondrouch,
Sochor

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

Jan Mynařík, trenér ‒ Základní
část nejvyšší české seniorské kor-
fbalové soutěže pro nás skončila
posledním kolem, kdy jsme v sobo-
tu 29.3. v naší domácí hale ve Stu-
dentské ulici přivítali soupeře z
Brna. První utkání se hrálo pod do-
hledem kamery České televize, vý-
sledná reportáž pak byla součástí
Jihomoravského večerníku na ČT1.
SK RG Prostějov - VSK VUT
Brno 11:16 (7:9)

Přestože zápasy s Brnem
nemohli ani pro jednoho ze soupe-
řů nic změnit v tabulce České kor-
fbalové extraligy, do utkání před
kamerou České televize a asi třicít-
kou diváků jsme vstoupili v nové
sestavě a koncentrovaně, ale po-
měrně brzo jsme prohrávali, když
dívčí část brněnské družstva

prokazovala až na české poměry
neuvěřitelnou produktivitu. Brzy
jsme se dostali až do čtyřkošové-
ho manka, ale zlepšeným
útočným pohybem a přihrávkami
jsme dali naší kombinaci křídla a
začali stahovat náskok soupeře z
moravské metropole.

Po přestávce jsme v našem nápo-
ru pokračovali, až se nám podaři-
lo stav srovnat. Pak ale
následovala část, kdy jsme i přes
naši pokračující dobrou hru ne-
proměnili jasné šance a naopak
hosté se prosadili a znovu získali
ztracený náskok. I přes naši sna-
hu a bojovný výkon jsme ale již ne-
dokázali dostatečně skórovat a
utkání opět zdramatizovat.
Sestava a koše: Lešanská 3, Ko-

nečný 2, Schönfeldová 2, Šnévajs
2, Koldová 1 , Snášel 1 , Šťastná,

Uherka M.

SK RG Prostějov - VSK VUT
Brno 8:20 (5:12)

Druhý zápas začal oboustranně
ve velké pohodě a s úsměvem na
rtech. Dokázali jsme bleskurychle
dvakrát úspěšně zakončit, ale sou-
peř poté srovnal a šňůrou sedmi
košů se dostal až do vedení o pět
bodů. Tentokrát jsme nedokázali
úspěšně zareagovat a zkorigovat
velikost manka, a tak bylo o vý-
sledku rozhodnuto víceméně již v
poločase. Po přestávce jsme tak
dvakrát vystřídali a třetí střídání
na sebe nedalo dlouho čekat,
dostali tak příležitost i všichni hrá-
či na lavičce. Smutným faktem
druhého poločasu tak zůstává to,
že jsme dali pouhé tři koše.
Sestava a koše: Lešanská 4, Kol-

dová 1 (40. Rozkošná) , Schönfel-
dová 1 , Uherka M. 1 , Konečný
(31 . Mynařík 1 ) , Snášel (31 . Láh-
ner) , Šnévajs, Šťastná

Postřeh trenéra: "Zejména v
první zápase jsme dokázali zahrát
velice dobře, přestože jsme za-
hýbali se sestavou a šanci dostali
i další hráčky a hráči. Je super, že
jsme dokázali zátěž rozložit mezi
více hráčů, a doufám, že zku-
šenosti, které takto získali hráči z
lavičky, zúročí v dalších svých zá-
pasech. Důležité je, že i hráči, kte-
ří jsou základní stavební kameny
naší extraligové sestavy, poznali,
že se mohou spolehnout i na hrá-
če širšího kádru, což se může v
baráži o udržení nejvyšší české
soutěže projevit jako důležitý
prvek."

Žáci si nechali to nejlepší nakonec

výsledek, ale způsob hry a
chování našich dětí na hřišti. Klesl
počet ztracených míčů, dokonce
jsme během zápasu sami dokázali
několik míčů získat a zatlačit sou-
peře do defenzívy. Děti se na hři-
šti hecovaly a při střídání stran si
plácly rukama na povzbuzení.
Dokonce dokázaly zahrát i kombi-
nace, které jsou typické pro kor-
fbal - čtyři přihrávky dokola, pak
přihrávka na asistenta, přitom po-
stavily doskok atd. Také jsme
dokázali během útoku i 3x dosko-
čit naše střely.
Prostějov – Šenov 5:9 (3:0)

Vyhráli jsme poločas 3:0! První
koš dal ve 2. minutě Tomáš Marek
střelou z dálky. Asi v 15. minutě
hry ten stejný hráč přidal druhý
koš po krásném úniku na dvojtakt
a jeho bezchybném zakončení. Mi-

mochodem šlo o první provedený
klasický dvojtakt některého z na-
šich žáků v sezóně. Krátce po
změně stran přidal Martin Zverec
3. koš a poločas jsme tedy vyhráli
3:0! Děti hrály jak „o život“, byly
rychlejší, jejich přihrávky byly
přesné a prudké, dokázaly
bojovat i se staršími a vyššími pro-
tihráči, ale co je nejdůležitější, vyu-
žívaly šance. Do druhého
poločasu Šenov výrazně změnil se-
stavu a poslal do hry své 2 nej-
lepší holky (zkušeností, věkem i
výškou zatím výrazně předčí naše
děvčata). Díky tomuto střídání se
změnil obraz hry. Zápas se herně
vyrovnal, ale naše děti se ne-
vzdávaly ani po snížení Šenova
na 3:1, neb hned po tomto koši za-
vršil Tomáš Marek svůj hattrick v
zápase proměněnou penaltou na
4:1. Děti bojovaly, dřely a makaly
dál, ale v půlce druhého poločasu
jim přece jen začaly ubývat síly a

zkušenější hráči Šenova zápas oto-
čili na konečných 5:9. Náš pátý
koš dával Martin Zverec.
V sobotu 15.3. pak hráli naši

mladší žáci přátelské zápasy v
Brně, pro mnohé z nich to byl
první zápas v kariéře. První zápas
se hrál 2x15 minut a strany se toči-
ly 7,5 minutách. Druhý zápas se
hrál 2x20 minut a strany se točily
po 5 minutách a děti si
stejnoměrně zahrály jak v útoku i
v obraně. Oba zápasy jsme jasně
dominovali a vyhráli zaslouženě
8:0 (0:0) a 10:1 (6:0). Naše děti
se lépe pohybovaly, nahrávaly si
a zakončovaly. Obrana z naší stra-
ny byla nekompromisní a jediné
dva taktické pokyny, které děti
před zápasy dostaly – a to střílet,
když jsi volný a přihrávat si nakrát-
ko a přesně – plnily skoro do pun-
tíku. Jen v prvním poločase
prvního zápasu jsme nedokázali
využít jasné šance, ale druhý polo-

čas byl střeleckou exhibicí, a to
především Peti Galíčka. Soupeř
nám dal jediný koš ve druhém zá-
pase z penalty. Našimi střelci v
dvojzápase byli Peťa Galíček a Ku-
ba Chmelař – oba po 7 koších, Ver-
ča Rajsiglová (3 koše – tím se
Verča jako druhá zapsala mezi
žačky, které daly v sezóně koš) a
David Rieger dal jeden koš. Mimo
historický mezník, že další žačka
dala koš v zápase, se objevily
ještě další dva. Za prvé jsme
proměnili 2 penalty (Kuba a Ver-
ča) a za druhé dal Peťa Galíček v
prvním zápase 5 košů!

Můžeme být spokojeni s výko-
nem našich dětí a těšit se na
jejich další sportovní růst. A
doufám, že se naplní to, co říká
Gába: „Já z nich chci vychovat nej-
lepší hráče v republice“. Ta šance
tu je, jsou to talentované děti, ale
musí vydržet makat a bavit se
hrou dál.

. . . pokračování z první strany




