
Úspěch žaček ve Francii 
  
Po 7 letech jsme se opět přihlásili na velký Velikonoční turnaj do Saumuru, který leží na řece 
Loiře. Tenkrát jsme skončili na 5.místě a popravdě jsme letos měli trochu obavy, jak v 
evropské konkurenci obstojíme. Přece jenom se nám zdálo letošní družstvo slabší než to 
minulé. 
Opak byl ale pravdou a v konkurenci 12 družstev z 8 států jsme se vůbec neztratili. 
  
OSK- TOULOUSE     34 : 35 (18 :17)    (turnaj se hrál na 2x 10 min ve skupinách, dále 2x 
12 min.) 
 Markéta 15, Kristýna 6, Linda 6, Pavla G. 4, Iva 3  TH 3/2 ! 
 
   V prvním zápase jsme narazili na družstvo Net´s Toulouse, které se jevilo velmi dobře 
poskládané. Naše děvčata soupeřky překvapila velmi dobrou obranou, získali jsme hodně 
balonů a díky rychlým protiútokům a vnikům Markéty jsme získali slušný náskok. Bohužel 
po vystřídání základní pětky kvalita poklesla, soupeřky toho dokonale využily a podařilo se 
jim v závěru náskok zlikvidovat a o bod zvítězit.Byla to úplně zbytečná porážka a hned jsme 
si slíbili, že pokud na ně ještě v pavouku narazíme vrátíme jim tuto nešťastnou porážku. 
.....................................................................................................................................................  
  
OSK - BRESSUIRE    38 : 18 (16 :14)  TH13/6 
 Linda 17, Markéta 15, Iva 5, Tereza 1 
 
Ve druhém zápase jsme narazili na další francouzské družstvo Bressuire. 
Opět jsme začli výborně s dobrou obranou i dobrým zakončením. Ovšem opět po vystřídání 
klíčových hráček došlo k útlumu. Byli jsme si ale vědomi, že turnaj je velmi náročný a že do 
hry musíme zapojit co nejvíce hráček. Po vyrovnaném první poločase jsme ve druhém na 
soupeřky doslova vletěli(Markéta s Lindou) a brzy i se zapojením všech hráček získali 20 
bodový náskok a v klidu zápas dohráli. 
..................................................................................................................................................  
  
OSK - NOVI SAD    38 : 36 (26 . 20)  TH 24/13 
 Markéta 15, Iva 8, Linda 7, Pavla G.a Pavla H. 3, Kristýna 2 
 
Čekalo nás čtvrtfinále s vítězem skupiny A, což byl Novi Sad ze Srbska. Velmi dobré 
družstvo s výškovým průměrem o 10 cm vyšším než naše děvčata. Srbky také hýřily 
sebevědomím, že nás snado porazí. My jsme ovšem byli proti.Začli jsme tradičně výborně. 
Obrana šlapala na výbornou. Iva ubránila soupeřku o hlavu vyšší a stačila ještě přidávat body. 
Bohužel vteřinu před poločasem se vyfaulovala (hrálo se na 4 fauly). Nelehká úloha tak 
připadla Pavle Holcmanové Ivu alespoň v obraně nahradit. K překvapení všech však tuto 
úlohu zvládla a ještě přidala 3 body. I bez Ivy jsme dokonce náskok zvýšili až na 11 bodů, ale 
pak přišel útlum. 6 minut jsme nedali koš a soupeř rázem vedl o 3 body. Pak ale vzala do ruky 
osud utkání Markéta a 1 košem 6ti TH za sebou utkání opět otočila, přidala se Pavla 
G.důležitým košem a 25 vteřin před koncem jsme doskočili a po timeoutu Markéta dokázala 
až do konce driblovat i když 2x skončila na zemi, ale stále s míčem v driblinku. Soupeřky se 
ze šoku, že prohrály vůbec nemohly vzpamatovat. 
 ................................................................................................................................................... 
  
 
 



OSK - Výběr Katalánska   27 : 60 (13 : 29)  TH 15/8 
Linda 11, IVA 8, Pavla G. 4, Pavla H.2, Tereza a Markéta 1 
 
Semifinále proti výběru Katalánska bylo celkem pochopitelně nad naše síly. Soupeřky o 2 
hlavy vyšší a na 15 roků také nevypadaly. 
Od začátku mělo utkání jednoznačný průběh. Nedařilo se tentokrát Markétě a tak krok se 
soupeřkami držely pouze Linda a Iva. S ohledem na následný boj o 3. místo jsme dali 
příležitost všem hráčkám, které tuto příležitost využily a utkání mělo dále stejný průběh. 
Rozhodně neudělaly ostudu. 
 ................................................................................................................................................. 
  
utkání o 3.místo 
 
OSK - TOULOUSE   33 : 28 (17 : 12)   TH 8/4 
Linda 13, Iva 9, Kristýna 5, Markéta 4, Tereza 2    
Celkem body: Linda S. 54, Markéta K. 50, Iva G. 33, Kristýna D. 13, Pavla G. 11, Pavla H. 5, 
Tereza L. 4 
 
Tak jak jsme si přáli v boji o 3.místo jsme opět narazili na družstvo Toulouse, kterým jsme 
slibovali odvetu za prohraný zápas ve skupině. Tentokrát jsme od začátku zápasu šli pevně za 
vítězstvím. V závěru turnaje se dostala do výborné formy Linda, která byla k neudržení a také 
Iva. Konečně se také probudila Kristýna a dobrou práci odvedla střídající Tereza. Od začátku 
zápasu jsme šli do vedení a po celý zápas jsme si mírný náskok udržovali až do závěrečného 
hvizdu. 
......................................................................................................................................................  
 
Je třeba děvčatům pogratulovat za výbornou reprezentaci olomouckého basketu. Pro 
zajímavost mezi kluky bylo družstvo BCM Ostrava a skončilo na 8.místě. 
 
Konečné pořadí děvčat :  
   
1. UF Angers                                          Francie   
2. Výběr Katalánska  Španělsko 
3. OSK Olomouc  
4. NET´s Toulouse   Francie 
5. BC Belleflamme    Belgie 
6. Novi Sad               Srbsko 
7. Cholet                  Francie 
8. Merkur Celje         Slovinsko 
  


