
Extraliga mladších dorostenek  2010/11 
 
Vezměme to od konce :  27.-28.5. jsme bojovali o udržení extraligové příslušnosti na turnaji 
v Praze. Původní plány, které jsme s touto sezónou měli, totiž, že budeme mít dobrou šanci na 
udržení týmem loňské žákovské ligy ročníku 95, tyto plány se nenaplnily. Důvodů bylo více, 
nejprve zranění Markéty Bednářové, jejíž koleno sice jakž-takž funguje, ale na druhý výkon, 
který odstraní přerušený zkřížený vaz, si musí ještě počkat. Tahle zdravotní potíž ji stála 
jednak čas, který zameškala v tréninku, jednak hra s trvalou ortézou není v 15 letech nic 
příjemného. Její přístup k tréninku je sice na jedničku, ale zdravé koleno bohužel nahradit 
neumí.  
Další výpadky z loňského kádru už nebyly tak nevyhnutelné – spíš ukazují na nedostatek 
nebo na úplnou nepřítomnost loajality, tedy na nulovou spolehlivost jak Pavly Holmanové, 
tak Markéty Urbancové. Jejich odchody uprostřed sezóny jsou špatným vysvědčením pro 
jejich povahy, ale nic s nimi neuděláme.  
Mírné zvýšení našich šancí přinesl nečekaný, ale příjemný přestup Míši Matuškové z Lipníka, 
jen škoda, že přišel vlastně týden před rozhodujícím turnajem a nebyl tedy žádný čas na 
nějaké sehrání se. I tak ale její přístup, chuť do hry a kvalita byla radostným momentem a 
hlavně příslibem do příštích zápasů.  
Ocenit chci také Lucku Janíkovou, která tým doplnila po dvou společných trénincích 
s vědomím, že jede jako náhradník pro krizové situace. Věřím, že se hodně naučila, byť jen 
z lavičky a počítáme s ní do příští sezóny, pokud bude stále tak zapálená pro basket, jako je 
dosud.  
Hlavní údernou silou týmu byla jasně Tereza Lančová, která se překonávala v bojovnosti, ve 
snaze o zakončení a byla podle mého názoru nejlepší hráčkou turnaje a to i přesto, že ji 
nezastihl v nějaké výjimečné střelecké formě – například trestné hody byly přímo bolestná 
záležitost. Po rozkoukávání v prvním zápase ukázala svou střeleckou sílu Míša / přesvědčila 
mně i o své střelbě levou rukou ☺) / a předvedla, že za dva roky, co jsme ji v OSK neviděli, 
udělala velký skok směrem dopředu ve výkonnosti.  
Za touhle dvojicí pak byla dvojice pracantek / Lucka a An-Haus / které mimo jiné ukázaly, 
jak snadno jde útočně doskakovat, když má člověk trochu odvahy. Se všemi limity, které obě 
ještě mají¨, se snažily poctivě se poprat a pokud přidaly nějakou tu střelu, byly kvalitní 
bojovou zálohou týmu.  
Tuhle čtveřici doplňovala povětšinou Šupa – lepší dopředu , tedy v útoku, než v obraně, i 
když ve druhém poločase proti Nuslím se tak dokázala soustředit, že její výkon stoupl o 
desítky procent a počet doskočených míčů za poločas se blížil deseti.  
Jmenovaná pětice dokázala ve druhém utkání zdramatizovat v posledních šesti minutách 
výsledek proti Karlovým Varům, když ze sebe dostala netušené zbytky sil.  
Trojice Markéta, Zuzka, Hanka zasáhla do hry méně, zhruba v tomhle pořadí. O nikom se 
nedá říct, že by se nesnažil, kvalita činností jak v útoku, tak v obraně však byla – upřímně 
řečeno – na úrovni dorostenecké ligy. To není kritika, prostě je to skutečnost, kterou si nemá 
cenu malovat narůžovo.  
Závěrečné druhé místo ve skupině po vítězství nad Nuslemi a porážce od Varů není tragédie. 
Pro více hráček bude dorostenecká liga tou správnou soutěží, kde se mohou ještě posunout 
dopředu, pro mladé žákyně by pak extraliga byla naprosto mimo jejich aktuální výkonnost. 
Takto naopak budou moci dostávat herní příležitost a uvidíme, jak se novému týmu mladších 
dorostenek podaří navázat na tradici OSK.  
 
Poznámka na okraj : Olomouc se opět zviditelnila, když měla ve dvou skupinách baráže o EL 
hned dvě družstva. Výsledek ukazuje zřetelně, kde byla větší šance o extraligu bojovat a 



případně uspět. Osm bodů rozdílu jsou tři-čtyři vybojované míče, případně úspěšné střely, 
tedy v našem družstvu chyběly 1-2 hráčky k tomu, abychom proti Karlovým Varům uspěli.  
Tyto 1-2 hráčky s extraligovou výkonností však startovaly v oranžových dresech SK UP v 
dopředu ztracených zápasech proti Spartě a Valounu. Tedy těšme se opět na derby 
v dorostenecké lize a připomeňme si podobnou situaci z loňské soutěže starších dorostenek –  
 
Archív OSK  :    11.4.2010 
„ ………..  Po sobotě, resp. po víkendu pociťuji zklamání nejen ze hry vlastních hráček (sobota), ale 
ze stavu olomouckého basketu, kde nenávist se dá krájet a malost u některých lidí obnažená až na 
dřeň, i když jsou postavami vyšší. Místní celky se „vybili“ navzájem, klaky příznivců vyventilovaly své 
hněvy a směje se třetí vzadu, lépe řečeno teď už hodně vepředu, kterému jsme pro smích tak, jako 
zbytku basketbalové Moravy, možná republiky.  
……………….   
Do dvou let o těchto týmech již nebude nikdo vědět. Půjde jen o to, která z těchto hráček dosáhne na 
extraligu a která eventuálně jinde, zdůrazňuji bohužel jinde než v Olomouci, bude basketbalově dále 
růst. Veškerá zášť a nenávist největších křiklounů odejde spolu s jejich dcerami, zatímco moudří 
funkcionáři na obou stranách, jsou-li tací a budou-li toho schopni, budou moci přemítat, zda zde nebyl 
prostor pro jedno špičkové, konkurenceschopné družstvo. Po tomto víkendu jsou zřejmým vítězem 
Pardubice.  
 
trenér Š. Válek   
 
Statistiky kvalifikace : 
 
Sokol Nusle – OSK   52:54  / 16:6, 29:23, 40:37 /    
 Matušková 13 / 1x3, 1/0 /, Lančová 11 / 4/1 /, Mačáková 10 / 1x3, 4/3 /,  

Hausknechtová 8 / 2x3  2/0 /, Doleželová 6, Hanáková 4, Bednářová 2 
 
Loko Karlovy Vary – OSK   79:71  / 21:15, 42:33, 66:50 /  
 Matušková 27 / 3x3 /, Lančová 19 / 2x3 4/1 /, Doleželová 14, Mačáková 5 / 2/1 / 
 Hausknechtová 4, Bednářová 2  
 
Jaká byla tedy celá sezóna extraligových mladších dorostenek ? 
 
28 utkání  7 vítězství  21 porážek 
Všechny zápasy odehrály Tereza,  Lucka , dvakrát chyběla Linda a An-Haus,  
celkem nastoupilo 14 hráček.  
V závěrečné třetině soutěže nás posílila Erika Koukalová / Kroměříž / v 8 utkáních.  
 
Střelci týmu : Linda  494, Terka 427, Lucka 208, nejlepší TH Linda, Terka, Pája.  
 
Nejlepší výkon : vítězství  v Praze nad USK  70:64, propadákem roku byl zápas v Ostravě 61:100   
 
Proti očekávání nedohrály sezónu Iva Geschwinderová – upřednostnila trénování minižákyň, Pavla 
Holmanová, Markéta Urbancová  
 


