
V neděl i 19. dubna zakonči l i naši
starší žáci svoje působení v l igo-
vých soutěžích účastí v semifiná-
lové skupině B, kterou hosti l klub
VSK VUT Brno. Na j ihu Moravy na-
še mladé naděje narazi ly na zná-

mý tým Brna z naší základní
skupiny, i na dosud neznámé druž-
stva Znojma a Bělé pod Bezdě-
zem.
Přestože se nepodaři lo vyhrát

ani v jediném zápase, naše děti

bojovaly a nic nevzdávaly, což ná-
ležitě oceni l i i přítomní prostějov-
ští fanoušci . A v prvním utkání
proti Brnu chybělo i pověstné
štěstí. Výsledky naleznete ve
sloupci vlevo.
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Jan Mynařík, předseda klubu – Na
přelomu ledna a února reprezen-
toval i hned čtyři naši hráči Českou
republ iku na turnajích v Holandsku
a Belgi i . Lenka Faltýnková a Martin
Šnévajs bojoval i se seniorkou v
prvním ročníku turnaje čtyř nej-
lepších evropských týmu EURO
TOP 4 v belgických Antverpách a
Ondřej Bednář s Honzou Tichým v
kádru reprezentace do 23 let sbíra-
l i cenné zkušenosti . Všichni zane-
chal i velmi dobrý dojem!
V červenci tohoto roku se usku-

teční Světové hry v tchajwanském
Kaohsiungu. Součástí Světových
her, které jsou často přezdívány ja-
ko olympiáda neolympi jských spor-
tů, je i turnaj v korfbalu, kterého
se má zúčastnit i česká reprezenta-
ce. V rámci přípravy nominoval
trenér národního týmu Radek
Honzíček hráče do tzv. širší se-
stavy. V nominaci nechybí ani
Lenka Faltýnková a Martin Šnévajs.

Oba se o své
místo rozhodně
poperou.
Dále ukázat

svoje repre-
zentační kval ity
už měl i Honza
Tichý, který se
nejdříve zú-
častni l pří-
pravného
soustředění
reprezentace do
19-ti let, a poté
s národním tý-
mem odcestoval
i Juniorský světový pohár do nizo-
zemského Leuwaardenu. Honza pa-
tři l k oporám celého týmu, do
každého utkání nastupoval v zá-
kladní sestavě a dvakrát dokonce
plni l čestnou rol i kapitána české
reprezentace!
Všem patří velký dík za vzorné

reprezentování nejen České repub-

l iky, ale i města Prostějova a v ne-
poslední řadě našeho
korfbalového klubu. Doufejme, že
se j im bude takto dařit i nadále a
díky korfbalu se tak podívají do
světa!

KLUB PODPORUJÍ:

Výsledky Naši hráči v reprezentaci České republiky

Starší žáci si zahráli i semifinále!

Sobota 7.2. – 1. liga
M. Třebová – Prostějov 23:7 (8:3)
Prostějov – Bělá p.B. 26:12 (12:6)

Neděle 8.2. – dorostenci
Brno – Prostějov 14:4 (5:2)
Znojmo – Prostějov 30:7 (21:5)
Prostějov – Třeboň 12:13 (7:6)

Neděle 16.2. – extraliga
Děčín – Prostějov 17:24 (6:15) a

20:25 (7:8)

Neděle 1.3. – extraliga
Kolín – Prostějov 20:12 (10:7) a

23:19 (11:9)

Sobota 7.3. – 1. liga
Prostějov – Havířov 8:24 (2:12)
Prostějov – Tábor 14:15 (5:7)

Neděle 8.3. – mladší žáci
Prostějov – Brno 11:0 (5:0)
Prostějov – Náchod 0:14 (0:5)
Prostějov – M. Třebová 5:12 (2:9)

Neděle 8.3. – dorostenci
Prostějov – K. Hora 2:13 (1:6)
Prostějov – Brno 11:14 (5:4)
Prostějov – Znojmo 2:16 (1:9)

Sobota 14.3. – extraliga
Prostějov – Znojmo 13:15 (4:8)

a 19:20 GG (12:11)

Neděle 15.3. – starší žáci
Prostějov – Brno 8:9 (5:7)
Prostějov – Havířov 6:6 (2:4)
Prostějov – Prievidza A 5:22

(3:11)
Prostějov – Prievidza B 4:8

(1:2)

Sobota 21.3. – starší žáci
Prostějov – Havířov 5:8 (2:3)
Prostějov – Prievidza A 5:20

(3:7)
Prostějov – Prievidza B 4:7

(2:0)

Sobota 28.3. – 1. liga
Brno – Prostějov 6:18 (3:7)
Prostějov – Bělá p.B. 7:0

Sobota 28.3. – mladší žáci
Prostějov – M. Třebová 1:14 (1:5)
Prostějov – Náchod 0:15 (0:7)
Prostějov – Brno 5:1 (3:0)

Sobota 4.4. – dorostenci
Prostějov – Brno 9:12 (5:7)
Prostějov – Znojmo 2:8 (1:6)
Prostějov – K. Hora 10:9 (6:3)

Sobota 18.4. – 1. liga
Kolín – Prostějov 24:7 (12:4)
K. Hora – Prostějov 19:20 (8:10)

Neděle 19.4. – starší žáci
Brno – Prostějov 4:3 (1:2)
Prostějov – Znojmo 1:16 (1:9)
Prostějov – Bělá p.B. 4:12 (2:5)

http://korfbal.prostejov.cz/


Bod proti suverénovi soutěže, na play-off ale nestačil

Druhá sezona béčka vyzněla rozhodně pozitivně
Zdeněk Uherka, manažer týmu a

hráč béčka – Béčko se rozlouči lo s
ročníkem 2008/2009 výhrou, když
v dramatickém uktání porazi lo
Kutnou Horu. Viz i další výsledky
na první straně.
No a co závěrem říct? Skonči la

pro nás druhá sezóna. (! ) Když se
ohlédnu, vidím velký kus práce,
který každý odvedl . Nemůžu to ne-
porovnat s minulou sezónou, kdy
jsme se louči l i přeci jen trochu
sladkohořce. Oproti tomu letos
jsme se mnohem víc soustředi l i na
ty podstatné aspekty - oceňuju u
všech, že se svých rolí v průběhu

roku zhosti l i se ctí a nic nevzdáva-
l i , a stejně tak, ne-l i víc jsem rád,
že jsme se snaži l i vždycky fungo-
vat jako tým. Posunul i jsme se za-
se o kus dál a já tímto vzdávat
hlubokou poklonu jak všem zku-
šeným hráčům, kteří se snaži l i
nám méně zkušeným předat co
největší část svého umu, tak i těm
méně zkušeným, kteří nepřestáva-
j í bojovat a snaží se na sobě dál
pracovat. Ať nás to příští rok baví
stejně anebo ještě víc než letos! A
pro ty, co by teď snad chtěl i říct
"víc výher"? Nebojte. Ono to při jde
; -)

Zdeněk Snášel, asistent trenéra
– Závěrečné kolo České korfbalové
extral igy mělo odpovědět na otáz-
ku, kdo z dvoj ice Prostějov a Kolín
postoupí do letošního play-off.
Prostějovští sice měl i nad Kolínem
tříbodový náskok, ale čekal je
v  sobotu 14.3. dvojzápas s úřadují-
cím mistrem republ iky ze Znojma,
kteří v letošním ročníku ještě ne-
prohrál i , a naopak Kolín hostoval
na palubovce nejslabšího týmu
extral igy z Děčína.

SK RG Prostějov – TJ Znojmo
MS YMCA 13:15 (4:8)
Domácí zápas sice začal i po-

zornou obranou, což byl hlavní tak-
tický úkol proti Znojmu, ale těžko
se dokázal i prosadit v útoku. Vý-
borně fyzicky disponovaní hosté
byl i všude o krok napřed a Prostě-
jov v útoku ztrácel míč j iž po první
střele na koš. Po čtvrt hodině bylo
skóre hrozivé - 0:4. Po time-outu
jsme změni l i útočný pohyb, hráči
začal i lépe využívat prostor celého
hřiště, což vedlo k delším kombina-
cím a vytvoření si lepších pozic
pro zakončení. Do poločasu (4:8)
si Znojmo sice udrželo náskok z
úvodu zápasu, ale hra j iž byla vy-
rovnaná.
Nástup do druhé půle se domá-

cím vydaři l . Z hráčů spadla nervo-
zita, byl i si vědomi, že proti tak
si lnému soupeři mohou jen pře-
kvapit a začal i si více věřit v zakon-
čení. Podporováni výbornou
agresivní obranou jsme se dostáva-
l i do opakovaných delších útoků a

v polovině poločasu bylo vy-
rovnáno na 10:10. Znojemští byl i
zjevně nervózní, ovšem dokázal i
se v závěru vzpamatovat a domá-
cí do vedení nepusti l i . Zápas byl
sice až do konce herně vyrovnaný,
ale hosté přece jen prokázal i svoje
kval ity a lepší střeleckou
úspěšností dovedl i zápas do vítěz-
ného konce - 13:15.
Sestava a koše: Uherka 5, Šné-

vajs 4, Kadlecová 2, Bednář 1 ,
Sequensová 1 , Faltýnková,
Lešanská, Tichý

SK RG Prostějov – TJ Znojmo
MS YMCA 19:20 GG (12:11)
Do odvety vstoupi l i lépe domácí,

j iž s vědomím, že brány letošního
playoff pro ně zůstanou uzavřeny.
Nehrálo se tedy j iž o body, ale o
čest, ovšem diváci , co na tento zá-
pas zavítal i , rozhodně ničeho nel i -
toval i , neboť mohl i vidět
nejkrásnější zápas, jaký se na
zdejší palubovce kdy hrál . Prostě-
jovští stále vycházel i z důrazné
obrany, takže hosté se tol ik nedo-
stával i do svých obvyklých smrtí-
cích útočných kombinací. V útoku
jsme chtěl i střílet z každé pozice a
přitom zvýšit důraz pod košem.
Taktika se daři la a po celý první
poločas jsme si udržoval i mírné ve-
dení. Znojemští hráči byl i pod tla-
kem a daři lo se nám využívat
jej ich chyb v obraně i útoku.
Ve druhém poločase j iž všem ak-

térům docházel i síly, a le na straně
domácích byla znát větší touha po
vítězství. Čtyři minuty před kon-

cem zápasu vedl i domácí 19:16 a
zdálo se, že Znojmo poprvé v sezó-
ně padne. Ovšem čtvrtý celek le-
tošního EuropaCupu prokázal své
zkušenosti a kval itu a dalekonosný-
mi střelami nejprve sníži l na 19:18
a deset vteřin před koncem utkání
i vyrovnal . Na řadu tak přišlo
prodloužení a pravidlo zlatého
koše. Po neúspěšné střele domá-
cích znojemští proměni l i hned svo-
j i první střelu a uháj i l i svoj i
neporazitelnost.
Sestava a koše: Uherka 6, Šné-

vajs 4, Bednář 2, Kadlecová 2,
Sequensová 2, Tichý 2, Faltýnková
1 , Lešanská
Pro nás to bylo krásné zakončení

historicky nejúspěšnější sezony, i

když nás čeká ještě baráž proti
Moravské Třebové, a hráči nabyl i
velké sebevědomí a j istotu, že při
poctivém týmovém výkonu
mohou porazit kohokol i , což je
velký přísl ib do příští sezony.
Příprava na novou sezonu sice
bude oficiá lně začínat až na
přelomu července a srpna a jej ím
hlavní součástí bude devítidenní
soustředění pod vedením
Hennieho Baase v holandském
Enschede, ale na individualních
technikách a dovednostech
musíme pracovat už nyní. Pokud
vydržíme, tak příští sezona bude
ještě lepší!

Mladší žáci se korfbalem baví!
Jan Mynařík, předseda klubu – I

mladší žáci odehrál i poslední kolo
Ligy mladších žáků, je to tak,
halové korfbalové soutěže prostě
končí. Ještě sice čeká naše žáky
výlet na finálový den seniorské a
dorostenecké extral igy a také má-
me domluvená přátelská utkání v
Kolíně, ale pak j iž startuje ven-
kovní sezona.
Do příští sezony, která startuje v

září s počátkem nového školního
roku, plánujeme rozšíření na dva
týmy, díky čemuž budou moci jako
hráči získávat co nejvíce zkušenos-
tí. Věřím, že děti se už teď těší na
další korfbalová klání a dobrodruž-
ství!

Jan Mynařík, předseda klubu – Dorostenecké druž-
stvo vedené trenérem Martinem Uherkou konči lo se-
zonu domácím turnaje v netradičním útočišti v
Kostelci na Hané. Naši junioři získal i do konečné
tabulky šest bodů a soutěžní ročník končí na čtvrtém
místě 1. dorostenecké l igy s celkem 16 body. Výsledky
utkání naleznete na první straně Zpravodaje!
Velmi mladý dorostenecký tým si tento ročník pře-

devším osvojoval jednotl ivé prvky souhry, ale i pi loval
individuální techniky, a především získával zkušenosti .
Bohužel se družstvo také potýkalo s menším počtem
hráčů, takže bylo doplňováno staršími žáky.
Abychom tým stabi l izoval i , tak se jej pokusíme

vhodně doplnit nejenom z řad starších žáků, ale i
nově příchozími . Náš klub bude totiž v nejbl ižší době
pořádat nábor i do této kategorie. Zvětšení počtu hrá-
čů a jej ich další korfbalový rozvoj je prioritou do-
rosteneckého družstva.

Dorost získával zkušenosti




