DL 2.kolo
Zápasy s Kyjovem v jejich hale jsou všechny jak přes kopírák – velmi obranné, bojovné a většinou
basketbalově nepohledné a sobotní zápas to jenom potvrdil. Abychom mohli pomýšlet na výhru,
museli bychom omezit dvě věci: 1. nevynucené ztráty (nechycení míče, technické prohřešky,
ztráty po doskoku), 2. zbytečné fauly z kategorie hloupých a naivních (fauly na útočné půlce). V
druhém poločase jsme po vyfaulování Chodi už neměli moc co v útoku nabídnout a prohra je
zasloužená. Celkově náš výkon nebyl dobrý a za předvedenou hru zaslouží pochvalu jen Pouli a
Jíťa. V neděli jsme nastoupili proti z části extraligovému týmu U17 (+ 3 hráčky ročníku 99) a
předvedená hra nebyla špatná. Velký problém nám dělala obrana vysokých hráček Brna. Trápili
jsme se na doskoku a především výpomoc na vysoké hráčky přicházela pozdě nebo vůbec. V
útoku jsme se drželi především díky Chodě. Útok dokázala správně rozhýbat, vytvářela šance pro
ostatní a sama zakončovala s dobrou úspěšností (až na děsivé TH-36 %). Díky tomuto zápasu jsme
mohli nasbírat pár dalších zkušeností a prohra nás nemusí moc mrzet.
Kyjov – OSK 47:42 (9:9, 9:19, 16:4, 13:10)
Poulíčková 12(2/2), Dosedělová 9(3/3), Fukanová 7(1x3, 2/4), Chodilová 5(1/2), Plachá 5(1/2),
Trnková, Erbenová 2, Mikulová 0
Žabiny Brno B – OSK 61:50 (16:15, 16:15, 12:8, 17:12)
Chodilová 24(3x3, 5/14), Poulíčková 8(0/2), Plachá 8(2/4), Dosedělová 4(1x3, 1/2), Mikulová
4(0/2), Trnková 1(1/2), Fukanová 1(1/2), Erbenová 0

DL 1.kolo
Domácí zápasy proti ostravským celkům jsme zvládli bez větších obtíží. Zápasy byly spíše v
tréninkovém rytmu a soupeři nás nedonutili hrát na 100 %. Především druhý poločas se SBŠ už
nebyl příliš basketbalově pohledný. Přesto potěšilo pár správně zahraných rychlých protiútoků a
celkově zrychlený přechod do útoku, zlepšená úspěšnost střelby, výpomoc v obraně. Dobrý výkon
předvedla Maruška s Choďou – v útoku byly neustále aktivní a úspěšnost střelby za 3b. měly
velmi slušnou. U Chodi se musí ocenit také pěkné (a pro naše vysoké hráčky občas dost
nečekané) asistence. V obraně naopak dobře vypomáhaly vysoké hráčky (především Pouli s
Luckou) a zavíraly mezery pod košem.
OSK – SBŠ 65:50 (17:12, 22:7, 14:16, 12:15)
Dosedělová 18(4x3, 0/1), Plachá 16(4/5), Chodilová 13(3x3), Mikulová 6(2/4), Erbenová 4(2/2),
Trnková 4, Fukanová, Poulíčková 2, Zbořilová 0
OSK – Basket 69:29 (16:6, 15:6, 24:7, 14:10)
Dosedělová 21(5x3), Chodilová 16(4x3), Plachá 10, Erbenová, Poulíčková 8, Mikulová 5(1/3),
Trnková 1(1/2), Fukanová, Zbořilová 0

