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Korfbalem se baví i naši úplně nejmladší!

Jan Mynařík, předseda klubu –
Od září máme nejenom nový tým
mladších žáků, ale pořádáme i
sportovní hry spojené s tréninkem
Neděle 23.11. – extraliga
Prostějov vs Děčín: 14:30 a 16:30 korfbalu pro děti do 10-ti let, tj. kategorii minižáků.
Pod vedením Martina Šnévajse,
Sobota 29.11. – 1. liga
Prostějov vs Znojmo: 13:30, učitele tělocviku a hráče extraligového áčka, se děti hlavně baví poProstějov vs Lužiny: 16:30
hybem, ale zkoušejí si i prvky
korfbalu, jako je střelba. Tréninky
Neděle 30.11. – starší žáci
Prostějov vs Brno, Prievidza A a B: se dětem moc líbí, byl jsem toho
svědkem a také to potvrzuje fakt,
9:30 až 15:00
že prakticky na každém tréninku
je dětí zase o něco víc.
Sobota 6.12. – extraliga
Tuto sezonu jde o to, aby se děti
Prostějov vs Kolín: 14:30 a
opravdu bavily. Do druhé poloviny
16:30
školního roku uvažujeme o přátelských utkáních s minižáky jiného
klubu. O přihlášení do ligy minižáků uvažujeme pro příští rok.
Neděle 12.10. – extraliga
Brno – Prostějov: 24:14 (11:9) a
22:19 (11:12)

Přijďte podpořit naše týmy v
domácích zápasech!

Výsledky

Sobota 18.10. – 1. liga

Prostějov – Kolín: 9:18 (3:9)
Prostějov – M. Třebová: 12:12 (5:3)

Sobota 18.10. – starší žáci

Extraliga! Prostějov vs Děčín

hala RG a ZŠ, neděle 23.11. 14:30 a 16:30

Mladší žáci slaví historicky první výhru

Prostějov – Havířov: 3:5 (2:2)
Prostějov – Brno: 0:8 (0:4)
David Konečný, trenér – V soboProstějov – Prievidza B: 0:12 (0:8) tu 8.11.2008 se v Brně uskutečniProstějov – Prievidza A: 2:17 (2:10) lo první kolo ligy mladších žáků
skupiny B. A na úkor pořádajícího
Sobota 1.11. – 1. liga dorostu korfbalového klubu z Brna získali
Brno – Prostějov: 8:7 (4:3)
naši mladší žáci první vítězství!
Prostějov – K. Hora: 9:12 (6:6)
Znojmo – Prostějov: 14:8 (9:4)
Prostějov – Brno 5:2 (1:1)
Prostějov – Třeboň: 14:6 (9:5)
První a velmi cenné vítězství našich mladších žáků. Zápas jsme zaNeděle 2.11. – starší žáci
čali výborně a hned v prvním
Prostějov – Brno: 5:4 (4:2)
útoků skóroval Peťa Galíček střeHavířov – Prostějov: 6:1 (1:1)
lou zpod koše. Ovšem soupeř
Prievidza B – Prostějov: 5:3 (3:2) okamžitě z protiútoku vyrovnal.
Pak už se po zbytek poločasu nic
Sobota 8.11. – 1. liga
zajímavého nestalo, oba týmy
Havířov – Prostějov: 24:5 (11:2) urputně bránily a moc střeleckých
K. Hora – Prostějov: 14:15 (5:7)
příležitostí
se
neurodilo.
Ve
druhém poločase nás nastartovaSobota 8.11. – mladší žáci
la velká chyba soupeře – vlastní
Prostějov – Brno: 5:2 (1:1)
koš! Tento fakt dal našemu týmu
Prostějov – M. Třebová: 2:8 (0:4) křídla a ve druhém poločase jsme
Prostějov – Náchod: 2:28 (1:15) měli zápas jasně v rukou. Po-

stupně přidali koše Gabča Francová zpod koše, Petr Galíček
střelou z 6 metrů a Dan Štefák střelou ze 2 metrů. Radost dětí po zápase se nedá popsat - super!

Prostějov – Moravská Třebová
2:8 (0:4)

Bylo vidět, že soupeř je více vyhraný a má více zkušeností. Náš
tým skóroval dvakrát až ve
druhém poločase, a to díky Michalu Markovi a Gabče Francové,
kdežto soupeř nám nadělil 8 košů.
S dětmi jsme se shodli, že příště s
nimi můžeme zahrát více vyrovnanou partii - těšíme se na
další kolo, které pořádá náš oddíl!

Prostějov – Náchod 2:28 (1:15)

Náchod je favoritem skupiny a v
nejbližší době i nepřekonatelný
soupeř, se kterým můžeme zís-
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kávat hlavně cenné zkušenosti.
Oba naše koše dával Michal Marek po pěkných přihrávkách Petra
Galíčka.
Mým cílem v této sezóně je
vštěpit a vrýt dětem pod kůži základní
individuální
korfbalové
dovednosti - přihrávky, střelba,
dvojtakt, základní prvky útoku a
obrany. Takže každý získaný bod
je něco navíc, který udělá radost.
Proto bych chtěl našim nejmladším spoluhráčům poděkovat
za získané tři body a i za to, že v
každém zápase dali minimálně 2
koše, a to i Náchodu, se kterým
např. tým Brna prohrál s nulou. Výsledky jsou o to cennější i vzhledem k tomu, že většina našich
dětí hrála první soutěžní zápasy a
minimálně 8 hráčů by mohlo tuto
sezónu nastupovat v kategorii minižáků.

KLUB PODPORUJÍ:

MĚSTO
PROSTĚJOV

Dobré první poločasy na Brno nestačily
Martin Uherka, hráč – V druhém
kole jsme 12.10. hostovali na
brněnské palubovce a chtěli potvrdit body z Budějovic. Oproti prvnímu kolu jsme ale byli bez Martina
Uherky (výron kotníku) a tři hráči
základní sestavy se vrátili bezprostředně po nemoci, proto jsme čekali, jak se s tím vyrovnáme. Z
obou zápasů jsme bohužel vyšli naprázdno, i když vstup do obou
utkání byl velmi dobrý.

VSK VUT Brno – SK RG Prostějov 24:14 (11:9)

V prvním zápase se úvodních 20
minut přelévalo skóre z jedné strany na druhou a diváci mohli vidět
oboustranně atraktivní korfbal s
efektivním zakončením. Ve 25. minutě se nám podařilo odskočit až
na tříkošový rozdíl - 9:6. Nekoncentrací a menším důrazem jsme
však domácím dovolili skóre otočit na poločasových 9:11 v náš neprospěch. Naše střelecké trápení
pokračovalo i v začátku druhé půle a koš jsme vstřelili až za stavu
9:14, ale domácí už drželi pevně

utkání v rukou a bezpečně navyšovali získaný rozdíl. Na konci
utkání jsme navíc vlastní nekoncentrací utrpěli malý debakl.

Sestava a koše: Faltýnková 4,
Snášel 4, Bednář 3, Sequensová 2
(45. Vychodilová), Šnévajs 1 , Kadlecová, Konečný (50. Tichý),
Lešanská (51 . Šťastná)

VSK VUT Brno – SK RG Prostějov 22:19 (11:12)

Do druhého utkání jsme vstoupili řádně nabuzení a vedli jsme
4:0. Brněnští zvýšili tempo hry a
důraz na míč a postupně snižovali, až vyrovnali skóre. I přesto
jsme nakonec v poločase udrželi
vedení 12:11. Zlomovou byla
opět první část druhého poločasu,
kdy jsme se nedokázali, i díky
horšímu pohybu, střelecky prosadit a Brno získalo až šestibodový
náskok. Naše závěrečné snažení
přineslo jen mírné snížení výsledného rozdílu skóre.

Šťastná), Snášel 2 (50. Tichý), Šné- mohli odvézt alespoň jedno vítězvajs 1 , Kadlecová 1 (54. Vychodi- ství. Nicméně za důraz a nasazení
lová)
si domácí všechny body zaslou-

Trenér Jan Mynařík dvojutkání ženě ponechali. Pozitivem však

Sestava a koše: Faltýnková 4, Ko- zhodnotil: "Je škoda, že jsme ne- bylo to, že se nám podařilo
nečný 4 (36. Mynařík), Bednář 3, dokázali celé utkání udržet nasta- převést prvky z tréninku do zápaLešanská 2, Sequensová 2 (54. vené tempo hry, protože jsme si su, toho si cením."

Také starší žáci poprvé v sezoně zvítězili
Gabriela Kadlecová, trenérka –
V neděli 2.11. jsme zavítali se staršími žáky do nedalekého Brna,
kde jsme odehráli 2. ligové kolo a
celkem 3 zápasy. Výsledky prvního kola naleznete na první straně.

šovat – v poločase jsme vedli 4:2.
Brno během druhého poločasu
dokázalo srovnat na stav 4:4. Až
v poslední minutě se štěstí přiklonilo na naši stranu, kde jsme se po
koši Martina Zverce na 5:4 mohli
všichni radovat z našeho prvního
SK RG Prostějov – VSK VUT vítězství! Nutno podotknout, že jeBrno 5:4 (4:2)
den z košů dala naše nejnovější
První zápas proti Brnu sliboval hráčka Renatka Havlová!
velké drama již od samého začátSestava a koše: Zverec 2, Marek
ku. Dobrá souhra celé čtyřky a 1 , Sochor 1 , Havlová 1 , Juríková,
pěkná kombinace našich talen- Rajsiglová, Soldánová (20. minuta
tovaných kluků nám zajistila hned Šnajdrová), Chmelař (22. Rieger)
v úvodu vedení, které jsme se snažili udržovat a skóre dále navy- KC Slavia Havířov – SK RG

Prostějov 6:1 (1:1)

Do druhého zápasu s Havířovem
jsme nastoupili s vědomím, že tento tým nás posledně porazil o
pouhé 2 koše, a tak jsme doufali,
že i tento zápas bude velice napínavý. První poločas tomu také nasvědčoval, když na jeho konci
svítilo na tabuli skóre 1:1. Bohužel ale v 2. poločase nás trápila neschopnost trefit se do koše,
soupeřův náskok se zvyšoval až
na konečných 6:1. Jediný vstřelený koš za zápas byl opravdu
málo.

Marek, Rieger (1 7. Chmelař), Juríková, Rajsiglová, Havlová (21 .
Šnajdrová), Francová (21 . Křížková)

SKK DOLPHINS Prievidza B –
SK RG Prostějov 5:3 (3:2)

Poslední zápas se zkušenou
Prievidzou B mile překvapil po
všech stránkách. Byl to vyrovnaný zápas s velkou koncentrací střel a dvojtaktů, i když
výsledek je docela hubený.

Sestava a koše: Zverec 2, Marek 1 , Rieger, Sochor, Rajsiglová,
Sestava koše: Zverec 1 , Sochor, Soldánová, Křížková, Francová

Další tři body pro dorost a příslib do budoucna Béčko boduje
Martin Uherka, trenér – Druhé kolo 1. ČDKL hostil v sobotu 1.11.
brněnský tým. Tentokrát se potkala všechna družstva, takže si každý užil porci čtyř zápasů během
pěti hodin.

VSK VUT Brno – SK RG Prostějov 8:7 (4:3)

Očekávali jsme soupeře lehce
nad naší úrovní s několika výbornými individualitami. I tak jsme však
chtěli utkání vyhrát. Průběh byl
velmi dramatický, družstva se přetahovala o vedení a do poločasu
byly šance otevřené. Po změně
stran Brno odskočilo na tříbodový
rozdíl. Nám se podařilo jen zdramatizovat závěr. I tak je tento výsledek se silným družstvem velmi
dobrý, mrzet nás může nejméně
sedm neproměněných dvojtaktů.

hrát. Celý první poločas byl velmi Sochor, Tichý 2 - Ambrosová, Mavyrovnaný, jak už napovídá i skó- rek 2, Zelinková 2, Zverec 1
re. Obe čtyřky skórovaly, i když v
jedné jen Honza. Bohužel po půli SK RG Prostějov – KK Třeboň
jsme se trefovali jen prvních de- 14:6 (9:5)
set minut, pak už jen soupeři. V záV utkání proti nově postavenépase si svou úspěšnou premiéru v mu týmu začátečníků jsme chtěli
dorostenecké kategorii užila i Nik- jednoznačně vyhrát, což se podařiča Ambrosová.
lo. Velmi pěkné byly souhry "mlaSestava: Borsiczká, Drábková dé" čtyřky, které dvojtakty
(21 . Ambrosová), Sochor, Tichý 5 nekompromisně zakončoval Tom.
- Marek 1 , Planičková 1 , Zelin- V utkání své první dorostenecké
ková 1 , Zverec 1
koše vstřelily Katka a Nikča.

Sestava: Borsiczká 1 (21 . Ambrosová 1 ), Drábková 1 , Sochor 1 , Tichý 2 - Marek 6, Planičková,
Vzhledem k jasné technické a Zelinková, Zverec 2

TJ Znojmo MS YMCA B – SK RG
Prostějov 14:8 (9:4)

taktické převaze ve prospěch Znojma jsme měli jednoduchou taktiku - dát co nejvíc košů a
neinkasovat po hloupých chybách. Výsledek a hlavně počet
Sestava: Borsiczká 2, Drábková, vstřelených košů je proto vynikajíSochor, Tichý 1 - Marek 2, Planič- cí. Dokázali jsme hrát velmi akková 1 , Zelinková 1 , Zverec
tivně, kombinovat na krátkou
vzdálenost a nedržet dlouho míč.
SK RG Prostějov – SK AFK Re- Hlavně "mladší" čtyřka sehrála
spo Kutná Hora 9:12 (6:6)
několik korfbalově vypadajících akChtěli jsme odčinit vysokou pro- cí.
hru z Kutné Hory a samozřejmě vySestava: Borsiczká 1 , Drábková,

Slovo trenéra závěrem? Opět
jsme dokázali hrát zápas od zápasu lépe. Pochválit chci opět úplně
všechny, protože nastřílené koše
jsou výsledkem dobré práce obou
čtveřic. Jmenovitě zmínit bych
chtěl vysoká střelecká konta dvojice Tom (11) a Honza (10), velmi
dobrou práci na pozici asistenta
odváděli Bára a Zvery. Emmi se výborně dostávala do dvojtaktů, některé proměnila s ukázkovým,
učebnicovým zakončením.

Jan Mynařík, hráč – Seniorské
béčko má za sebou dvě odehraná
kola.
V sobotu 18. října jsme na
domácí palubovce přivítali týmy
Kolína
a
Moravské
Třebové.
Domácí turnaje béčka se vždy vyznačují velkým zájmem hráčů,
naopak ty venkovní jsou na tom
hůře. Neshranní jsme podlehli Kolínu B 9:18 (3:9), ale poté jsme
předvedli napínavý zápas s Moravskou Třebovou, která ještě minulý ročník byla v extralize
soupeřem našeho áčka. Prestože
jsme prakticky celý zápas vedli, 5
minut před koncem ještě pořád o
4 koše, tak zápas skončil po střeleckém probuzení soupeře remízou 12:12 (poločas 5:3). Nutno
podotknout, že Třebová porazila
Kolín 15:7.
Další utkání nás čekala v sobotu 8.11. v Havířově. Domácí nás
doslova "vypráskali" 5:24 (2:11).
Ale s Kutnou Horou jsme opět
předvedli vyrovnaný napínavý
souboj se šťastným koncem pro
nás - 15:14 (7:5). Po dvou kolech
máme 4 body!

