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Fanoušci, děkujeme za vaši podporu!

Jan Mynařík, předseda klubu –
Už bylo dříve řečeno, že jsme se v
této sezoně opět rozrostli, tentokrát o tým mladších žáků, který
Sobota 10.1. – extraliga
Prostějov vs Č. Budějovice: se i zapojil do ligové soutěže. Připravujeme tréninky korfbalu pro
14:30 a 16:30
kategorií minižáků, tj. dětí do 10-ti
Aktuální informace vždy let, ale to už víte také. Stejně innaleznete na webových tenzivně pracujeme i v dalších oblastech prostějovského korfbalu!
stránkách klubu!
Výstavní skříní každého klubu je
seniorské áčko, tzv. Je tedy jasné,
že domácí zápasy tohoto družstva
jsou naším svátkem korfbalu, ke
Víkend 15.-16.11. – Krakov
kterému neodmyslitelně patří i
Polsko – Prostějov: 20:28 (8:16) a diváci. Na naše domácí utkání s
16:16 (7:5)
Děčínem i Kolínem přišla pro korfbal hojná návštěva - rekordem
Neděle 23.11. – extraliga
bylo 102 diváků na první zápas se
Prostějov – Děčín: 28:9 (18:4) a Severočechy. Děkujeme za fa21:9 (15:2)
ntastickou atmosféru!

Přijďte podpořit naše týmy v
domácích zápasech!

Výsledky

Sobota 29.11. – 1. liga

Prostějov – Znojmo: 8:17 (3:9)
Prostějov – Lužiny: 8:16 (3:7)

Neděle 30.11. – starší žáci

Prostějov – Prievidza B: 6:13 (4:7)
Prostějov – Prievidza A: 5:29 (2:14)
Prostějov – Brno: 7:8 (2:3)

Sobota 6.12. – extraliga

Prostějov – Kolín: 19:14 (7:6) a
19:20 (6:10)

Neděle 7.12. – 1. liga dorostu
Prostějov – K. Hora: 8:7 (3:4)
Prostějov – Brno: 6:11 (3:5)
Prostějov – Třeboň: 9:9 (5:6)

Sobota 13.12. – 1. liga

Prostějov – Brno: 5:12 (2:5)
Prostějov – Znojmo: 6:22 (3:16)

Sobota 13.12. – mladší žáci

Prostějov – Brno: 5:2 (2:1)
Prostějov – Náchod: 3:31 (2:10)
Prostějov – M. Třebová: 1:8 (0:8)

Neděle 14.12. – extraliga

Znojmo – Prostějov: 21:14 (12:6)
a 26:8 (14:3)

Extraliga! Prostějov vs České Budějovice

hala RG a ZŠ, sobota 10.1. 14:30 a 16:30

Novinky z partnerského klubu DOS-WK Enschede

Jan Mynařík, předseda klubu – V
našem partnerském klubu DOSWK Enschede je neustále živo.
Aby také nebylo, když v tomto
holandském klubu registrují více
než dvě a půl stovky členů. A tito
členové se podílí na životě klubu,
jak účastí na akcích, které DOSWK pořádá, tak i spoluprací na
jejich přípravě.
Protože nejenom korfbalem je
živ korfbalový klub, což je ostatně
vidět i na našem oddíle, tak v
Enschede
těch
akcí
pořádají
spoustu. Ať už jsou to třeba
pravidelná
dětská
odpoledne,
šipkové turnaje nebo turnaje v
petanque pro starší nebo zábavné

dopoledne se sportováním pro ty účast v týmu velmi vážně, stejně
úplně
nejmenší,
často
děti jako jejich rodiče. V Holandsku
rodiče své děti na tréninky a
zápasy doprovázejí a často s nimi
i pomáhají. Rozdíl je také v tom,
že i děti trénuji navečer a ne hned
dospělých členů klubu.
po škole jako u nás.
Podle zpráv od předsedy DOSVýkonnostní týmy DOS-WK už
WK Marcela Winterse se v nové také vstoupily do halové sezony,
sezoně
daří
našemu DOS-WK 1 je v tabulce skupiny C
partnerskému klubu velmi dobře. druhé nejvyšší holandské soutěže
Počet dětí narůstá, již přesáhl aktuálně předposlední, když zatím
stovku a nadále roste. Jenže v pouze dvakrát remizoval a třikrát
Nizozemsku to znamená to, že podlehl. Druhý tým, neboli béčko,
roste i počet týmů. Na jeden tým je potom v soutěži rezervních
totiž připadá maximálně 10 dětí a týmů stejné soutěže průběžně
to dokonale stačí. Děti totiž jezdí pátý, s jedním vítězstvím, dvěma
na každý zápas a berou svoji remízami a dvěma prohrami.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

přeje korfbalový klub SK RG Prostějov

PODPOŘTE KORFBALOVÝ
KLUB SK RG PROSTĚJOV!
ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA!
Pište na korfbal@prostejov.cz!

KLUB PODPORUJÍ:

MĚSTO
PROSTĚJOV

Áčko má za sebou půlku sezony i přátelské zápasy v Polsku
Jan Mynařík, trenér – Náš první
tým bojoval na více frontách,
nejdříve jsme 15.-16.11. odehráli
přípravné zápasy s polskou reprezentací, kde jsme nejdříve v plné
sestavě vyhráli 28:20 (po poločasu 16:8) a v druhém utkání, které
jsme hráli s širším kádrem, remizovali 16:16 (5:7).
Poté již přišel na řadu kolotoč tří
kol extraligy, nejdříve jsme doma
nastoupili proti nováčkovi z Děčína (23.11.), pak přišel na řadu
prestižní souboj s vicemistrem z
Kolína (6.12.). A rok jsme uzavřeli
14.12. výjezdem na domácí půdu
Znojma,
mistra
a
účastníka
lednového finálového turnaje korfbalové ligy mistrů - Europa Cupu.

SK RG Prostějov - TKC Děčín
28:9 (18:4)

SK RG Prostějov - TKC Děčín
21:9 (15:2)

Sestava a koše: Kadlecová 4, Konečný 4, Bednář 3, Faltýnková 3
(36. Šťastná), Lešanská 2 (40. Vychodilová), Sequensová 1, Snášel
1 (43. Tichý 2), Šnévajs 1

SK RG Prostějov – VKC Kolín
19:14 (7:6)

Sestava a koše: Konečný 4 (56.
Snášel), Uherka M. 4, Faltýnková
3, Bednář 3, Kadlecová 2,
Lešanská 1, Sequensová 1, Šnévajs 1

SK RG Prostějov – VKC Kolín
19:20 (6:10)

Sestava a koše: Uherka 6, Faltýnková 4, Lešanská 3, Bednář 3,
Sequensová 1, Šnévajs 1, Snášel
1, Kadlecová (44. Šťastná)

Sestava a koše: Faltýnková 6, Ka(20. Mynařík 1), Sequensová, ŠnéSestava a koše: Šťastná 2,
dlecová 5 (41. Šťastná), Lešanská TJ Znojmo MS YMCA - SK RG vajs, Šťastná, Tichý (51. Snášel)
Uherka M. 2, Kadlecová 1,
5, Bednář 3, Snášel 3 (41. Tichý Prostějov 21:14 (12:6)
Sequensová 1, Šnévajs 1, Tichý 1,
1), Sequensová 2 (46. VychodiSestava a koše: Lešanská 7, Ka- TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Lešanská, Snášel
lová 1), Šnévajs 2, Konečný
dlecová 3, Uherka M. 3, Bednář Prostějov 26:8 (14:3)

Mladší žáci jednou vítězně!
David Konečný, trenér – V sobotu 13.12.2008 náš oddíl pořádal
2. kolo ligy mladších žáků skupiny
B. Místem konání byla Základní
škola Melantrichova v Prostějově
a miniturnaje se zúčastnily tyto
týmy - Náchod, Moravská Třebová, Brno a samozřejmě náš
tým. Jeden zápas jsme vyhráli a
ve dvou vyšli naši nejmladší naprázdno.

Prostějov - Náchod 3:31 (2:10),
naše koše: Štefáková, Galíček,
Rieger
Prostějov - Moravská Třebová
1:8 (0:8), naše koše: Štefák
Ale pro mě, jako trenéra, nejsou
zatím výsledky tak důležité. Jako
už tradičně v této kategorii je
hlavním letošním cílem získávat
herní zkušenosti. Tzn. naučit se
dobře pohybovat a stavět v
obraně, dále přesně a správně naVýsledky našeho týmu:
hrávat a nakonec v útoku vystřeProstějov - Brno 5:2 (2:1), naše lit, pokud jsme volní. A právě za
koše: Galíček, Rajsiglová, Štefák, plnění všech těchto kritérií bych
Šnajdr, Volencová
dětem poděkoval, bylo to fa-

ntastické. A když k tomu ti zkušenější přidali i něco navíc
(dvojtakty, doskok, střelba z pohybu), tak si myslím, že o budoucnost
našeho
oddílu
nemusíme mít obavu.
Děcka, byla radost se na vás dívat, sledovat nadšení, s jakým
jste hráli, bylo vidět, že vás hra
baví. A toto mě, trenéra, opravdu
nabíjí energií. A pokud budete i
příští rok takto pokračovat a
navštěvovat
tréninky
v
tak
hojném počtu, tak vás slibuji, že
vytvoříme 2 týmy, aby jste si
ještě více zahráli.

Dorostenci v třetím kole částečně úspěšní
Martin Uherka, trenér – Ve třetím kole 1. ČDKL jsme se v neděli
7.12. vydali na cestu do Třeboně,
okořeněnou ranním vstáváním sraz byl 5:45. I přes tento odporný čas se všichni (i tanečníci,
co měli v sobotu večer závěrečnou) dostavili v pořádku a v
šest jsme vyrazili zánovním minibusem vstříc zimním dobrodružstvím.

SK RG Prostějov - VSK VUT
Brno 6:11 (3:5)

Lehce ospalá hra sice nepřinášela košové hody, ale v útoku jsme
hráli, jak jsme chtěli, a v obraně
jsme se vyvarovali zbytečných
chyb. O něco úspěšnější ve střelbě však byli kutnohorští, když si
do přestávky udrželi nejtěsnější náskok. V druhé půli se střelecky dařilo více nám, individuálně se
prosazoval hlavně Honza Tichý a
v druhé čtveřici duo Katka Zelinková utíkající a Barča Planičková
skórující. Ani dvě neproměněné
penalty nic nezměnily na vítězství
- ovšem někteří si berou příklad z
trenéra i tam, kde by zrovna nemuseli...

s Kutnou Horou a povzbuzeni tímto
úspěchem
pokračovali
v
nadšeném výkonu. Jejich nasazení
nám
dělalo
trochu
problémy, navíc máme výškový deficit takřka a soupeři na nás několika
doskočenými
střelami
vytvářel tlak, který dokázal zužitkovat. V poločase jsme si trochu
ujasnili pokyny, ale přesnost v zakončení se nedá jen tak naordinovat. Ve výsledku je remíza pro
nás dobrá, protože jsme mohli i
prohrát.

Naše hra byla dobrá, přece jen
jsme nedokázali proměňovat šance a za nepříznivého stavu jsme
sáhli ke střídání, aby náhradníci
nabrali zkušenosti. Výsledkem byla jednoznačná prohra, ale i pár
nabytých zkušeností k nezaplacení.

SK RG Prostějov - KK Třeboň
SK RG Prostějov - SK AFK Re- 9:9 (5:6)
spo Kutná Hora 8:7 (3:4)
Domácí ukořistili bod za remízu

Koše celkem: Tom Marek 7, Barča Planičková 5, Honza Tichý 4,
Marta Borsiczká 4, Katka Zelinková 1 , Nikča Ambrosová 1 , Mar-

tin Zverec 1 . . . Katka Drábková,
Gabča Juríková, Martin Sochor

I přes ztrátu s papírově slabším
soupeřem jsem spokojený - začínáme v útoku hrát, jak bych si
představoval, jednoduše, kombinačně, bez dlouhého držení míče.
Obrana se také zlepšuje, i když
spíš rychlostními schopnostmi
jednotlivců
než
technicky
správným pohybem. Jsem rád, že
můžu zapojovat celkem šest děvčat - ještě bych ale uvítal alespoň
jednoho kluka. Můžeme hrát o
příčky, zajišťující postup do baráže o extraligu, ale tým prozatím
není dostatečně vyzrálý a baráž
beru jen jako další příležitost k sehrávání týmu.
Začínají nám ve hře fungovat
souhry dvojic - třeba Katka s Barčou perfektně řeší situaci 2 na 1
při dvojtatku, které Barča nekompromisně
zakončovala.
V
obraně bych vyzdvihl výborný
obranný doskok Martina Sochora,
který získával míče i proti vyším
protihráčům. Svoje první utkání
za dorostence si zahrála Gabča a
Nikča svým dalším košem dokázala, že minule neskórovala náhodou.

Boj bez bodu

Gabriela Kadlecová, trenérka –
V neděli 30.11. se na prostějovské půdě v tělocvičně Základní školy Jana Železného
odehrálo 3. kolo ligy starších žáků, kde našimi hosty byli soupeři
z Brna, dále pak Prievidza A a
Prievidza B.

SK RG Prostějov – SKK
DOLPHINS Prievidza B 6:13
(4:7)
Sestava: Marek T. 3, Sochor 2,
Zverec 1, Galíček, (31. Marek
M.), Rajsiglová, Ambrosová, Drábková, Soldánová (31. Juríková)

SK RG Prostějov – SKK
DOLPHINS Prievidza 5:29
(2:14)
Sestava: Jodl 3, Marek T. 1 (31.
Zverec), Sochor 1 (31. Marek M.),
Rieger, Kratochvílová, Křížková,
Juríková (31. Soldánová), Šnajdrová (31. Francová)

SK RG Prostějov – VSK VUT
Brno 7:8 (2:3)

Sestava: Ambrosová 3, Marek T.
2, Zverec 2, Galíček, Sochor, Soldánová, Drábková, Rajsiglová
Poslední zápas nám dával největší šance na nějaký ten bod do
tabulky, protože tento brněnský
tým jsme v posledním kole
dokázali porazit. Celé utkání bylo
odehráno ve vysokém tempu a
skóre bylo po celou dobu velice
těsné, viz poločas 2:3. Neuvěřitelné množství pěkných útoků z
naší strany slibovalo velké drama
až do konce, nám míč skoro vždy
odskákal po horní obroučce ven z
koše, a ne a ne tam spadnout,
ani penalta nebyla proměněna.
Toho využil soupeř a odskočil na
dvoubodový rozdíl, my jsme
dokázali opět snížit náskok a v
poslední minutě za stavu 7:8 pro
Brno jsme jen marně hypnotizovali střely, které šly na koš.

