
PV korfbalový zpravodaj měsíčník korfbalového klubu SK RG Prostějov

květen 2008korfbal@prostejov.cz

Áčko extraligu udrželo .. .

MĚSTO
PROSTĚJOV

PODPOŘTE KORFBALOVÝ KLUB

SK RG PROSTĚJOV!

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

Sobota 12.4. ‒ 1. liga
Tábor – Prostějov: 15:6 (7:1)
Děčín – Prostějov: 20:4 (8:2)

Sobota 26.4. ‒ dorost baráž
Prostějov – Bělá: 11:8 (4:2)

Neděle 27.4. ‒ extraliga baráž
Tábor – Prostějov: 7:13 (6:5)

Sobota 10.5. ‒ dorost baráž
Bělá – Prostějov: 22:6 (11:4)

http://korfbal.prostejov.cz/

Výsledky
Jan Mynařík, trenér ‒ Bohužel

ani v této sezoně extraligy se nám
nepodařilo proniknout mezi nej-
lepší čtyři týmy, přestože jsme mě-
li začátek pomalu z říše snů.
Došlo tak na prolínací soutěž nebo-
li baráž, která pro nás začala
prvním ze dvou zápasů v neděli
27. dubna v Táboře.
KC SPŠS Tábor - SK RG Prostě-
jov 7:13 (6:5)

Náš vstup do utkání byl jeden z
nejhorších, i když jsme vstřelili
první koš. V obraně jsme kupili chy-
by, které soupeř dokázal trestat, a
když k tomu Tábor přidal i několik
úspěšných střel z větší vzdá-
lenosti, vedli domácí po dvaceti mi-
nutách střetnutí již 6:2. Do
poločasu jsme zlepšili naši hru,

dokázali se prosadit a dostat se
na rozdíl jednoho koše do pře-
stávky.

V druhé půli jsme pokračovali v
nastoupeném trendu v útoku,
stejně tak v obraně jsme rozbíjeli
ofenzivní snahy domácích a zís-
kávali tak další a další šance skó-
rovat. To narušila pouze situace z
36. minuty utkání, kdy po průniku
Faltýnkové ke koši a kontaktu se
soupeřem nebyl odpískán faul a
Šnévajs dostal za diskuzi s rozhod-
čím první a poté i druhou žlutou
kartu. Okamžitě tak následovala
červená, vyloučení a po dalších ne-
spokojených projevech potrestané-
ho i jeho vykázání z lavičky.

Naši hru naštěstí celá situace ni-
jak zvlášť nenarušila, do zápasu při-
šel Láhner a my pokračovali ve

stíhací jízdě za co nejlepším vý-
sledkem, abychom měli "nahráno"
do odvety. To se nám krom něko-
lika střelecky hluchých minut daři-
lo a byli jsme nekompromisní i v
obraně, když jsme úsek od 20. mi-
nuty do konce vyhráli v poměru
11:1 a celkově tak zvítězili 13:7.
Sestava a koše: Faltýnková 3,

Uherka M. 3, Schönfeldová 2, Šné-
vajs 2 (36. Láhner 1 ) , Koldová 1 ,
Lešanská 1 (55. Šťastná) , Bednář,
Konečný

Konečné rozhodnutí o setrvání v
nejvyšší české seniorské soutěži
mělo padnout v odvětě baráže s
Táborem v neděli 11. května v na-
ší domácí sportovní hale RG a ZŠ
na Studentské ulici, ale soupeř
oznámil, že nepřijede s tím, že
stejně postoupit nechce.

. . . dorostenci tak úspešní nebyli

Tereza Vychodilová, hráčka ‒ Po-
slední dubnovou sobotu 26.4.
jsme se my, dorostenci, utkali v
prvním ze dvou barážových utkání
se soupeřem z Bělé pod Bezdě-
zem.
SK RG Prostějov – KC Bělá pod
Bezdězem 11:8 (4:2)

Už ani nevím, jak to všechno za-
čalo. Patrně rozehrávkou. Od začát-
ku jsme se přetahovali o to, kdo
povede krávu za ocas a dlouho
byl stav poměrně vyrovnaný. Pak
jsme s dostali do –pro nás až neví-
daného- trháku a v poločase jsme
vedli o dva koše. Takový pocit
jsme tento rok snad ještě nezažili.
Do druhé půlky jsme šli odhodlaní
vyhrát. Dostali jsme se dokonce
do vedení o 4 koše, ale hra nezají-
mavá pro diváky jakoby nebyla
hrou. Proto jsme ji ještě trochu
zdramatizovali a nechali hosty
stáhnout na rozdíl jednoho koše.
Nakonec zápas skončil 11:8 a
mohli jsme být všichni šťastní a

spokojení.
Sestava a koše: Ondrouch 3, Ka-

dlecová 2, Kaprál 2, Tichý 2, Vy-
chodilová 1, Zelinková 1,
Borsiczká, Zverec (31. Lužný)

Po tomto velmi, ale velmi optimis-
ticky laděném článku vás ovšem
musím vrátit nohama na zem.
Druhé kolo baráže se pak hrálo
10.5. v Bělé. To ještě není ta
špatná zpráva. My tři nejstarší,
samozřejmě nebudu jmenovat,
jsme dělali 10.5. přijímačky a nezú-
častnily se tak nezapomenutelné-
ho výletu do Bělé.
Martin Uherka ‒ V úplně nové se-

stavě jsme vyrazili vstříc nelehké-
mu utkání. Katku, Báru, Martu,
Janču, Dušana, Honzu a Martiny
L., S. a Z. vezlo trio řidičů - pan J,
pan D a pan M. Vše doplňovala
trenérka slečna J. Dorostenci se
převlékli v šatně, která procházela
rekonstrukcí, a v rámci rozcvičení
udivovali zaplněné tribuny
dovednými technickými kousky a
pohlednými herními kombinacemi.

A pak už konečně přišel úvodní
hvizd rozhodčího, pana V. Rád
bych popsal naši hru, ale nějak se
mi nedostává slov...na jednu stře-
lu připadalo několik ztracených
přihrávek a chyb v obraně. Bělá
naštěstí všechny netrestala, i tak
se ale pohodlně ujala vedení a v
poklidu náskok navyšovala. Polo-
časová ztráta ještě některým
beznědějným optimistům skýtala
naději (nemilosrdně falešnou), že
se nám podaří zvrat utkání.

Ne, Bělá přesně věděla, co má
hrát. Ke konci utkání už několik
diváků skandovalo "Dvacet, dva-
cet" a jejich oblíbenci volání vysly-
šeli.
KC Bělá pod Bezdězem – SK
RG Prostějov 22:6 (11:4)
Koše: Tichý 3, Ondrouch 1 ,

Planičková 1 , Zverec 1
Znamená to tak ztrátu extraligo-

vé příslušnosti, což možná není
úplně špatně.

KLUB PODPORUJE:

Přispívejte do obsahu PV
korfbalového zpravodaje!
Vše posílejte na

korfbal@prostejov.cz

Finálový den

sobota 17.5.2008, Prostějov, hala
RG a ZŠ, Studentská ul.
Program
* 9:30 - o 3. místo ČDKE: KC Morav-

ská Třebová - KCC Sokol České Bu-
dějovice
* 11:30 - finále ČDKE: TJ Znojmo

MS YMCA - VKC Kolín
* 14:30 - o 3. místo ČKE: KCC Sokol

České Budějovice - VSK VUT Brno
* 16:30 - finále ČKE: TJ Znojmo MS

YMCA - VKC Kolín

MĚSTO
PROSTĚJOV

http://korfbal.prostejov.cz/


Letošní soustředění v Holandsku!

Sobotní dubnové Táboření, zakončení sezony pro béčko
Zdeněk Uherka, hráč béčka ‒ V

sobotu 12.4. se druhý seniorský
tým vydal sehrát poslední zápasy
1. ČKL této sezóny, a to do Tábo-
ra, kde se mělo v rámci poslední-
ho kola rozhodnout o vítězi 1.
ČKL. Se smíšenými (částečně smí-
šenými od slova smích, částečně
méně) pocity jsme vyrazili po
sedmé ranní směr +- západ
(vzdušnou čarou) do místa ko-
nání, kde jsem měli sraz s Masťou
a Miňou mladším, kteří cestovali z
Prahy.

O cestě darmo mluvit, prostě
jsem jeli, zastavovali, zase jeli,
pak ještě chvíli jeli, pak ještě další
chvíli jeli, pak projížděli místy s roz-
todivnými a libozvučnými názvy,
a pak zhruba po další půlhodince

jsme dorazili k hale. Po malém roz-
běhání, rozstřílení a jiných dalších
činnostech nám Miňa určil čtyřky
a šlo se na věc.
KC SPŠS Tábor - SK RG Prostě-
jov 15:6 (7:1)
Sestava a koše: Weida 3, Tichý

2, Šťastná 1 , Copek (31 . Uherka
Z. ) , Copková (31 . Malanová) ,
Mastný, Melichárková, Rozkošná

TKC Děčín - SK RG Prostějov
20:4 (8:2)
Sestava a koše: Mastný 2,

Rozkošná 1 , Tichý 1 , Copek (23.
Uherka Z. ) , Copková (31 .
Malanová) , Melichárková,
Šťastná, Weida

Dnes si dovolím spojit články ze

zápasů do jednoho, protože ... pro-
tože mi to tak víc vyhovuje :-)...
no a hlavně proto, že oba byly
víceméně podobné. U obou zápa-
sů jsme si byli vědomi, že hraje-
me s týmem ze špičky tabulky, a
bohužel na některých hráčích se
to bylo chvílemi projevovalo
menším nasazením. JInak jsme se
ale celkově snažili odehrát dobré
zápasy. Největší naší slabinou
byly jako již tradičně slabé při-
hrávky a neschopnost skórovat,
naopak se nám poměrně dařilo v
obraně. Krom tradičních opor béč-
ka jsme tentokrát měli s sebou
Masťu, který přestože dlouho ne-
hrál a netrénoval, vydatně
bojoval a získával míče. Jelikož
jsme jeli 5+5 hráčů/hráček, mohli

jsem v poločase plánovaně stří-
dat, v druhém zápase se bohužel
před koncem zranil Pavel a byl vy-
střídán o něco dříve (Pavle,
doufám, že je to v pohodě).

Jinak výsledky hovoří samy za
sebe, nicméně zahráli jsme lépe
než v únorových duelech se
stejnými týmy, a věřím, že to ne-
bylo jen tím, že by si naši soupeři
šetřili síly na utkání o první místo,
které bylo na programu dne jako
poslední. Na závěr si dovolím
malou rekapitulaci. Béčko má za
sebou první sezónu, a podle mé-
ho osobního názoru je zde vidět
výrazný progres. Jistě, máme
hodně co dohánět, ale udělejme
si všichni srovnání našich prvních
a posledních zápasů.

Jan Mynařík, trenér ‒ V době,
kdy končí sezona a spousta lidí
má korfbalu takzvaně plné zuby,
je potřeba už připravovat sezonu
novou. První akcí, kterou je nutné
také jako první zařizovat, je sou-
středění. Během dvou (a něco) mě-
síců, dvou návštěv Nizozemska a
dvou osobních setkání s Marce-
lem Wintersem, předsedou DOS-
WK Enschede, se podařilo do-
hodnout soustředění v Enschede.
Ano, pojedeme do Holandska ;-)

Soustředění je primárně určeno
áčku, které bude mít možnost si
zatrénovat i pod dohledem profesi-
onální trenérské dvojice DOS-WK
Enschede a zároveň vidět v akci
špičkové hráče prvních dvou tý-
mů našeho partnerského klubu,
případně si proti nim zahrát zá-
pas. Ve stejnou dobu totiž začíná
příprava DOS-WK na podzimní se-
zonu.

O tréninky rozhodně nepřijdou
ani ostatní účastníci, kteří by si ta-
kové soustředění užívali primárně
jako dovolenou. Na počtu lidí se
ještě s DOS-WK dohodneme.

A to nemluvím o tom, že teda po-
jedeme zas po delší době do Ho-
landska :-D Takže i nějaké to
poznávání okolí, případně nějaký
výjezd dál po Nizozemsku.
Fakta o soustředění – termín:

2. nebo 3. týden v srpnu, délka: tý-

den, od víkendu do víkendu,
místo: venkovní areál DOS-WK Ens-
chede, doprava: auty, ubytování:
vlastní stany umístěné v areálu,
stravování: vlastní dovezené z Čes-
ka, příprava v "kantýně" DOS-WK,
tréninky: venku v areálu na umělé
trávě, cena: hlavní položkou je
cesta - řekněme 1700 na osobu,
ubytování bude zdarma, jídlo ne-
bude drahé, kapesné je věcí kaž-
dého.

Zatím není nic stanoveno "na-
tvrdo", až budeme znát přesnější
počty a termín, vše dohodneme s
DOS-WK.

DOS-WK je největší korfbalový
klub v Enschede, který hraje nej-
vyšší venkovní soutěž a ještě mi-
nulou sezonu hrál i nejvyšší
holandskou halovou soutěž - Kor-
fbal League. Venkovní areál, který
je srdcem DOS-WK, má dvě ven-
kovní hřiště 60x30m s umělým
trávníkem a večerním osvětlením
a také tzv. kantýnou, což je ob-
jekt, jehož součástí je spole-
čenská místnost, bar, zasedací
místnost, kuchyň, záchody,
sprchy a šatny. Viz fotky!

Hlaste účast a případně se
ptejte. Pokud budu znát odpo-
věď, odpovím.




