
U13 skončily na republikovém finále v Hradci Králové na 8. místě 

 

 Po úspěšné kvalifikaci se naše družstvo starších minižákyň zúčastnilo vrcholu sezony – 

mistrovství republiky v Hradci Králové. Kdo by to řekl na začátku září? Jedna skupina 

trénovala s tím trenérem, druhá s oním, společného měly prach málo a vidina společného 

„olomouckého“ družstva, která by mohla být alespoň trochu konkurenční pro ostřílená 

„ligová“ česká družstva, byla téměř ztracena. Naštěstí konec září přinesl dobré zprávy a došlo 

už k oficiálnímu sjednocení dvou skupin, z nichž každá udělala maximum proto, aby sezona 

proběhla na úrovni a se vztyčenou hlavou. 

 Samotné mistrovství nabídlo spoustu vyrovnaných utkání, pár překvapivých výsledků 

a předem jasného a momentálně bezkonkurenčního vítěze – Sokol Hradec Králové.  

My jsme ukázali dvě tváře. Ta jedna byla pomalovaná válečnými barvami, hlava 

koncentrovaná na podání výkonu a tělo připravené se s porcí uběhaných metrů srovnat. Ta 

druhá připomínala dobytek jdoucí v tunelu na porážku. Sice kvílí, ale nic nedělá. Teprve před 

porážkou začne bojovat. Ani mu ani nám ovšem 2 minuty v posledních dvou zápasech na 

zvrácení osudu nestačily. 

 

 

 



HB Basket Praha – OSK Olomouc  49:45 

Body: Rašková 17 (7/5), Slivečková 9 (1x3), Holcová 6 (4/2), Podlahová 5 (2/1), Janů 2 (2/0), 

Štursová 2 (4/2), Ševčíková, Filipcová 2, Poulíčková, Fukanová, Nesvadbová, Dosedělová, 

Erbenová, Krátká, Kožušková 0. 

TH: 22/10 !!! Každý si spočítá, co v takovém utkání znamenají TH. 

Jednoduchá matematika – pokud nejsme schopni proměnit jasnou střeleckou pozici, 

nemůžeme vyhrát. O schovávání a braní odpovědnosti v těžkém zápase jednotlivých hráček 

nemá cenu psát, každý si může přečíst, kdo se vůbec střelecky zapojil a jen podle zápisu si 

vzpomenu, že tam ta či ona hráčka byla… nakonec se ukázalo, že tato porážka byla 

v celkovém pořadí skupiny rozhodující.  

 

OSK Olomouc – DDM Česká Lípa 52:26 

Body: Rašková 13 (3/1), Holcová 12 (5/2), Ševčíková 6 (1(0), Nesvadbová 6, Slivečková 5 

(1/1), Fukanová 4, Poulíčková, Štursová, Krátká 2, Dosedělová, Erbenová, Janů, Podlahová, 

Filipcová, Kožušková 0. 

TH: 10/4 

Bez nadsázky skvěle odpracované utkání. Nasazení hráček a zapálení do celého zápasu bylo 

opravdu velké. Každý něčím pomohl, především ale Terka H. vynikající obranou nejlepší 

hráčky soupeře. Svým nepříjemným bráněním strhla i spoluhráčky. Dařil se rychlý protiútok a 

konečně i proměňování „šoupáků“. 

 

Studánka Pardubice – OSK Olomouc 47:34 

Body: Rašková 13 (6/3), Holcová 9 (2/1), Nesvadbová 4, Ševčíková 3 (2/1), Kožušková 3 (2/1), 

Janů 2 (2/0), Poulíčková, Fukanová, Dosedělová, Erbenová, Podlahová, Štursová, Filipcová, 

Krátká, Slivečková 0. 

TH: 16/6 

Velmi kvalitní utkání, kde nejdůležitější bylo ustání náporu soupeřek v prvních 5 minutách. 

Bohužel nám strach z vlastního stínu svazoval nohy a my jsme opět propadli v zakončení. Po 

lehkém poločasovém deštíku v šatně jsme předvedli, co v nás dřímá. Raketový vstup do 3.Q a 

srovnání výsledku na 18:18 díky Terce H. Pardubice na ručník, jenže opět neproměníme 

jednoduchý nájezd a zpátky koš, koš… I přes konečnou prohru o 13 bodů s celkově 

2.družstvem turnaje velká spokojenost. 

 



OSK Olomouc – SBŠ Ostrava 42:47 

Body: Rašková 19 (4/4, 3x3), Slivečková 6 (2/2), Nesvadbová, Holcová 6, Ševčíková 3 (2/1), 

Fukanová 2, Poulíčková, Dosedělová, Erbenová, Janů, Podlahová, Štursová, Filipcová, Krátká, 

Kožušková 0. 

TH: 12/7, 3x3 

 

Markéta a ??? Přidá se ještě někdo? Klasické zaspání hned při úvodním rozskoku, a už se to 

veze. Hlavy sklopené po celé utkání, žaludky sevřené nejspíš z ranní nutely, chuť do 

jakéhokoliv běhání či OBRANY žádná. Ostravě jsme darovali vítězství svojí vlastní 

odevzdaností. V poslední Q se sice Markéta vyhecovala ke stíhací jízdě, ale 2 minuty jsou 

opravdu málo. Šest „skórerek“ za utkání mluví za vše! Největší problém byl v obraně vyšších 

hráček, Štursi za celé utkání recept nenašla, Pouli na tom byla úplně stejně, naštěstí alespoň 

Darina byla ochotná jít do kontaktu a se silnější soupeřkou bojovat. Není to málo? 

 

BK Brno – OSK Olomouc 70:47 

Body: Ševčíková 10, Slivečková 9 (2/1), Rašková 8 (1x3, 4/1), Holcová 6 (4/2), Krátká, 

Nesvadbová 4, Janů 2 (2/0), Kožušková 2 (2/0), Štursová 2 (1/0), Poulíčková, Fukanová, 

Dosedělová, Erbenová, Podlahová, Filipcová 0. 

TH: 15/4, 1x3 

Naše poslední vystoupení byla horší kopie utkání s Ostravou. Soupeřky Navrátilová (č.14, 24 

bodů) a Pogányová (č. 9, 21 bodů) nás prakticky rozebraly! Záchranářské pohledy našich 

hráček na lavičku, jestli náhodou nevytáhnu něco/někoho z klobouku byly až dětinsky 

trapné. Ne, opravdu to musíme dohrát a vypít až dna.  

 Máme na čem pracovat, tento kvalitní turnaj ukázal, co stačí na soupeře v kraji, ale 

s čím se nedá hrát na republikové úrovni. 

 


