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MĚSTOPROSTĚJOV

PODPOŘTE
KORFBALOVÝ KLUB
SK RG PROSTĚJOV!
Pište na korfbal@prostejov.cz!

Přijďte podpořit naše týmy
v domácích zápasech!
Sobota 7.3. – 1. liga
Prostějov, Havířov a Tábor

Sobota 14.3. – extraliga
Prostějov vs Znojmo: 14:30 a

16:30

Neděle 15.3. – starší žáci
Prostějov, Brno, Havířov,

Prievidza A a B

Aktuální informace vždy
naleznete na webových
stránkách klubu!

http://korfbal.prostejov.cz/

Fanděte!
Gabriela Kadlecová, trenérka –

V  sobotu 24.1. se v  Prostějově ode-
hrálo 5. kolo Ligy starších žáků za
účasti týmů z Brna, Prievidze a
Havířova.

SK RG Prostějov - VSK VUT
Brno 11:8 (6:6)
Začínal i jsme proti hráčům z  Br-

na, kteří svou průměrnou výškou
připomínají spíše basketbalový
tým. Díky výborné koncentraci na-
šich hráčů nedocházelo ke zby-
tečným chybám v  obraně a na
útoky byla radost pohledět –
spousta pěkných akcí, střel a dvoj-
taktů. Brněnští hráči ale zatím ne-
zůstával i pozadu – poločas 6:6!
Druhý poločas jsme se dostal i do
vedení a to dokázal i udržet až do
konce, i   když hra byla vel ice vy-
rovnaná a Brno na nás neustále tla-
či lo. Tři body pro nás!
Sestava: Sochor 5, Ambrosová

2, Drábková 1 , Jódl 1 , Marek T. 1 ,
Rajsiglová 1 , Juríková, Marek M. ,
Štefáková

SK RG Prostějov - SKK
DOLPHINS Prievidza A 1:14
(1:7)

Prvních deset minut byl stav 1:0
pro Prievidzu a vypadalo to, že mů-
žeme kl idně konkurovat. Prievidza
se však do poločasu ještě 6x trefi -
la , což by tak nevadi lo, kdyby
i   my jsme byl i schopni dát více
košů. V druhém poločase nám
Slováci naděl i l i stejný počet košů
jako v  tom prvním. Díky jej ich
pevné obraně jsme byl i pod
velkým tlakem a bohužel vůbec
neskóroval i .
Sestava: Marek T. 1 , Jódl, Galí-

ček, Sochor, Ambrosová, Dráb-
ková, Juríková, Rajsiglová,
Soldánová, Šnajdrová, Štefáková

SK RG Prostějov - KC Slavia
Havířov 10:5 (4:1)
Proti Havířovu jsme nastoupi l i

opět stoprocentně koncentrovaní.
Zápas jsme odstartoval i skvěle,
mohl i jsme vidět pěknou souhru
všech hráčů, která nám pomohla
vstřel it hned první koš. A díky vý-
bornému zakončení dvojtaktů To-
máše Marka a Martina Sochora
jsme po prvních 20 minutách byl i
spokojenější my, když jsme vedl i
4:1. Další poločas se odehrával ve
stejném tempu, s  proměňováním

šancí jsme neměl i takřka žádný
problém, chyby v  obraně protihrá-
čů jsme dokázal i potrestat. To
nám vyneslo vítězství 10:5 a další
3 body!
Sestava: Marek T. 4, Sochor 3,

Jódl 1 , Ambrosová 1 , Rajsiglová 1 ,
Galíček, Marek M. , Drábková, Jurí-
ková
Toto kolo pro nás bylo velmi

úspěšné a tímto bych chtěla podě-
kovat všem fanouškům a po-
blahopřát všem zúčastněným
hráčům - odvedl i jste skvělý vý-
kon! ! Všichni !

KLUB PODPORUJÍ:

Výsledky
Sobota 10.1. – mladší žáci
Prostějov – M. Třebová 1:13 (1:3)
Prostějov – Náchod 2:17 (2:9)
Prostějov – Brno 7:0 (6:0)

Sobota 10.1. – extraliga
Prostějov – Č. Budějovice: 19:21

(10:10) a 23:22 (12:8)

Sobota 17.1. – 1. liga
Prostějov – Tábor: 13:16 (3:11)
Prostějov – Lužiny: 6:18 (4:9)

Sobota 24.1. – mladší žáci
Prostějov – Brno 1:9 (0:3)
Prostějov – M. Třebová 0:12 (0:6)
Prostějov – Náchod 0:20 (0:8)

Sobota 24.1. – starší žáci
Prostějov – Brno: 11:8 (6:6)
Prostějov – Prievidza A: 1:14 (1:7)
Prostějov – Havířov: 10:5 (4:1)

Neděle 25.1. – extraliga
Prostějov – Brno: 19:13 (11:6)

a 20:21 GG (11:11)

hala RG a ZŠ, sobota 14.3. 14:30 a 16:30
Extraliga! Prostějov vs Znojmo

David Konečný, trenér – V sobo-
tu 10.1.2009 odehrál i naši mladší
žáci 3. l igové kolo svojí B skupiny.
Pořádajícím oddílem byla ten-
tokrát Moravská Třebová, dalšími
soupeři byly děti z Náchoda a Br-
na. Už v úvodu musím děti pochvá-
l i t. Je totiž fakt, že to zatím bylo
naše nejúspěšnější kolo z hlediska
vstřelených i obdržených košů.
Ale i počet hráčů zapojených do
hry byl rekordní, a to 23 dětí - 15
děvčat a 8 kluků! A v sobotu
24.1.2009 čekalo naše naděje

další kolo, tentokrát v Náchodu.

Výsledky zápasů:
Prostějov - M. Třebová 1:13 (1:3)
Prostějov - Náchod 2:17 (2:9)
Prostějov - Brno 7:0 (6:0)

Střelci našich košů: Galíček 3,
Marek 2, Krajíček 2, Havlová 1 , Sol-
dánová 1 , Volencová 1 .
Bylo to zatím nej lepší kolo, které

naši nejmladší odehrál i . Soupe-
řům jsme totiž nastřílel i doposud
nejvíc košů, a to 10. Z druhé stra-
ny klesl i počet obdržených košů -

už se neopakovaly třicetikošové
výprasky od Náchoda. Na dětech
je vidět, jak se zlepši ly v přihráv-
kách, už tak často neztrácí míč a i
jej ich střelba jde nahoru.
Na druhou stranu, stále máme

ve skupině si lnější soupeře, na
které zatím nemáme. A proto je
potřeba spoustu věcí zlepšovat a
navíc se naučit i novým
dovednostem. Děti si už během
zápasů všimly, že kdyby lépe vyu-

Dvě krásná vítězství starších žáků

Mladší žáci v lednu hráli hned dvakrát

pokračování na druhé straně . . .

Přispívejte na klubový web
i do Zpravodaje!
Pište na

korfbal@prostejov.cz

http://korfbal.prostejov.cz/


Extraligové body ze zápasů s Budějovicemi i Brnem

Béčko ve stověžaté Praze
Lukáš Vařeka, trenér – V sobotu

17.1.2009 jelo naše Béčko sehrát
6. kolo První české korfbalové l igy
do stověžaté matičky Prahy. Jako
první ten den spolu sehrál i utkání
naši soupeři SK Hala Lužiny - KC
SPŠS Tábor s výsledkem 3:14.

SK RG Prostějov B - KC SPŠS
Tábor 13:16 (3:11)
Do prvního zápasu jsme nastou-

pi l i s velkým optimismem. Ze za-
čátku se nám daři lo díky důsledné
obraně držet se soupeřem krok a
vyrovnané skóre. V druhé polovi-
ně prvního poločasu se však za-

čalo soupeři lépe dařit po
střelecké stránce. Po poločase
jsme kousek obměni l i sestavu. Za-
čátek druhého poločasu patři l ne-
kompromisně dvoj ici Koldová a
Uherka M. Ti nás svou přesnou
střelbou a bezchybnou obranou
dostal i zpátky do hry. Daři lo se
nám držet míč dlouhou dobu v
útoku a vytvářet si dobré stře-
lecké pozice. Většina našich útoků
konči la košem. Začal i jsme se sou-
peři dostávat na dostřel , skóre
bylo hodně vyrovnané, a proto
byl závěr tohoto utkání dost napí-
navý. Avšak neměl i jsme už čas

skóre otočit v náš prospěch.
Sestava a koše: Koldová 6, Láh-

ner 2, Malanová 1 , Uherka M. 1 ,
Vařeka 1 , Zelinková 1 , Žáková 1
. . . Copek, Sequensová, Tichý,
Uherka Z.

SK RG Prostějov B - SK Hala
Lužiny 6:18 (4:9)
Ve druhém zápase jsme se utka-

l i s týmem z Prahy. Na začátku
jsme snaži l i udržel i skóre vy-
rovnané. Soupeř nás však v útoku
držel hodně zkrátka a my neměl i
moc šancí si vytvořit dobré stře-
lecké pozice. V poločase jsme

opět obměni l i sestavu, avšak ani
to nám moc nepomohlo. J iž jsme
si dokázal i vytvářet větší množ-
ství šancí v útoku, ale nebyl i jsme
schopni skórovat. Své střelecké
štěstí jsme si asi vybral i v prvním
zápase. Soupeř se v druhém polo-
čase poměrně dobře střelecky
daři lo a tak stanovi l skóre na ko-
nečných 6:18
Sestava a koše: Copek 1 , Kol-

dová 1 , Sequensová 1 , Tichý 1 ,
Uherka M. 1 , Žáková 1 . . . Láhner,
Malanová, Uherka Z. , Vařeka, Ze-
linková

Jan Mynařík, trenér – V lednu
jsme na domácí palubovce odehrá-
l i 6. kolo proti Českým Budějovi-
cím (10.1. ) a 7. kolo proti Brnu
(25.1. ) . V září jsme si z j ihu Čech
ze dvou utkání odvezl i tři body za
jedno vítězství, v sobotu 10.1.
jsme byl i doma za velké podpory
fanoušků stejně úspěšní. S J ihomo-
ravany jsme se pokusi l i odčinit
dvě porážky s tímto soupeřem z
brněnské palubovky.

SK RG Prostějov - KCC Sokol
České Budějovice 19:21
(10:10)
Utkání bylo velmi vyrovnané, i

když více se přeci jenom daři lo
hostům. To bylo patrné hlavně v
úvodu, než jsme dokázal i změna-
mi v obraně vyvinout na Budějovi-
ce větší tlak a znesnadnit j im tak
skórování. První půle skonči la
smírně 10:10.
Do druhého dějství jsme opět

vstoupi l i špatně, přestože jsme si
o tom říkal i . Prakticky okamžitě
jsme se dostal i chybami v obraně
a neschopností v útoku do čtyř-
bodového manka. Soupeř si tento
svůj náskok udržel až do konce
utkání, kdy jsme mocně dotahova-
l i , a le stači l i pouze snížit.
Sestava a koše: Uherka M. 6,

Bednář 4, Faltýnková 2, Kadle-
cová 2, Lešanská 2, Snášel 2 (50.
Tichý) , Šnévajs 1 , Sequensová
(43. Vychodilová)

SK RG Prostějov - KCC Sokol
České Budějovice 23:22 (12:8)

Hned na začátku druhého utkání
jsme se utrhl i a svůj náskok si udr-
žoval i až do 40. minuty druhého
poločasu, když jsme se dokázal i
prosazovat z prostoru celého hři-
ště i ze standardních situací. V
druhé polovině utkání ale soupeř
přidal , deset minut před koncem
vyrovnal a schylovalo se k drama-
tickému závěru. Ten byl opravdu
infarktový a diváky uváděl do va-
ru. Pokaždé, když jsme se trefi l i ,
kontroval stejně i tým J ihočechů.
Nakonec jsme ale po vítězství
více touži l i my a získal i jsme tak
velmi cenné tři body do tabulky
extral igy . . . a to proti druhému tý-
mu tabulky.
Sestava a koše: Uherka M. 5,

Bednář 3, Faltýnková 3, Lešanská
3, Kadlecová 2, Snášel 2 (19. Ti-
chý 2) , Vychodilová 2, Šnévajs 1

SK RG Prostějov - VSK VUT
Brno 19:13 (11:6)
Po vyrovnané desetiminutovce

jsme se utrhl i na čtyřbodové ve-
dení. Náskok jsme si pak udržel i
až do poločasu a vlastně i do závě-
rečného hvizdu. První zápas byl z
naší strany lépe zvládnutý, i když
jsme se nedokázal i vyvarovat tech-
nických i taktických chyb. Přes těs-
nou brněnskou obranu jsme se
však prosazoval i střelecky a i obra-
na byla týmově dobrá, když jsme
často soupeři dovol i l i pouze jednu
střelu za útok.
Sestava a koše: Bednář 3, Faltýn-

ková 3, Kadlecová 3, Lešanská 3,
Sequensová 2, Snášel 2 (53. Ti-

chý) , Uherka M. 2, Šnévajs 1

SK RG Prostějov - VSK VUT
Brno 20:21 GG (11:11)
Protivník hrál o poznání lépe než

v tom prvním a daři lo se mu i stře-
lecky. Z naší strany to bylo také
dobré a první půle byla tak vy-
rovnaná, což koneckonců po-
tvrzuje i stav v poločase. Do
druhého dějství jsme vstoupi l i dob-
ře a postupně jsme si vypracoval i
až čtyřkošový náskok, který jsme
držel i do 53. minuty. Potom ale při-
šel čas brněnské Škrobové, která
svými koši dokázala postupně
srovnat. Bohužel jsme nebyl i
schopni kontrovat, přesto jsme se
nevzdával i a bojoval i až do konce.

Za vyrovnané stavu přišlo na řa-
du prodloužení na zlatý koš. Hned
v prvním útoku jsme neproměni l i
dvojtakt a o míč jsme opět ná-
sledně přišl i špatnou přihrávkou.
Celkově dva body pro Brno pak
získal kapitán soupeře úspěšnou
střelou z větší vzdálenosti .
Sestava a koše: Uherka M. 5,

Bednář 4, Faltýnková 4, Šnévajs
3, Snášel 2, Kadlecová 1 ,
Lešanská 1 , Sequensová
Co na to trenér? "Získal i jsme

celkem 7 bodů. Příští kolo na palu-
bovce Děčína bude extrémně dů-
ležité, pokud se chceme dostat
do play-off. Vše máme ve svých
rukou, což musíme potvrdit i
tvrdou prací na trénincích. "

Mladší žáci hráli v lednu hned dvakrát
žívaly své střelecké šance, tak
mohly nastřílet dvakrát více košů.
Takže je nutné stále pracovat na
technice a přesnosti střelby, a to
hlavně po přihrávce od spoluhrá-
če. Je nutné také zlepšit pohyb v
útočné zóně tak, aby si děti ak-
tivně nabíhaly pro přihrávky a
navzájem se nekříži ly.
V zatím posledním odehraném

kole l igy mladších žáků se našim
nejmladším nepodaři lo získat
žádný bod. Miniturnaj se odehrál
v sobotu 24.1.2009 v Náchodu. Na-
še děti se utkaly postupně s
Brnem, Moravskou Třebovou a

domácím Náchodem a všechny zá-
pasy jsme prohrál i .
Na nádraží se nás tentokrát se-

šlo "pouze" 15, a to 13 dětí plus
já a Ondra Bednář jako real izační
tým (do Prostějova se nás ale vráti -
lo 16, ovšem o tom až pozděj i ) . Dů-
vody pro tento nižší počet byly
dva. Za prvé část naší výpravy ne-
stihla dorazit na místo srazu včas,
neboť zaspala: -) A za druhé část
dětí reprezentovala náš oddíl v
l ize starších žáků, jej ichž mi-
niturnaj se odehrál také v sobotu
u nás v Prostějově.

Výsledky:
Prostějov - Brno 1:9 (0:3)

Prostějov - M. Třebová 0:12 (0:6)
Prostějov - Náchod 0:20 (0:8)
Důvody pro tyto výsledky jsou

opět dva. Devět ze 13 mladých
korfbal istů, kteří vyrazl i l i do Nácho-
du, je stále věkem v kategori i mini-
žáků a prakticky až na dvě
výj imky hrají korfbal od loňského
září. Druhým důvodem je to, že
Brno, kterému chyběly v sobotu 2
děvčata, si k zápasu proti nám půj-
či lo 2 šikovné hráčky ze si lného tý-
mu Náchoda. Zvláště tyto dvě
hráčky potom táhly útoky proti na-
šemu týmu.
Nezbývá než doufat, že ani ta-

kovéhle prohry neodradí děti od
jej ich dalšího pokračování v kor-

fbale. Vždyť většina z nich je ve
věku, kdy mnozí z nás starších
ještě ani nevěděl i , že slovo kor-
fbal existuje, natož o co vůbec
jde. Jedním z takových starších je
i dinosaurus Martin Uherka, který
se k naší výpravě připoj i l na zpá-
teční cestě z Olomouce do Prostě-
jova. A právě Martin, jako jeden z
nej lepších českých korfbalových
rozhodčích, byl hlavním časoměři-
čem při soutěží "Kdo první sní
rohlík namazaný od své mámy".
Soutěži l i Petr Šnajdr, Dan Štefák
a Tom Wolker. Zvítězi l Dan v čase
2:50.

. . . pokračování z první strany




