
Bonjour, France  !!              Au revoir , France !!                          A bientot  !! 

______________________________________________________________________________ 

Motto:   

„Ve Francii každá událost – svatba, pohřeb,                                                                                                                                

revoluce nebo basketbalový turnaj je jen                                                                                                               

záminkou k tomu, aby se mohli všichni                                                                                                            

sejít a dobře se najíst  „ 

Cesta do Francie na turnaj má minimálně dva aspekty :  zažít větší basketbalovou událost, 

provedenou a zorganizovanou s lehkým francouzským šarmem, ale s kvalitním basketbalem a za 

druhé pak poznat něco z té krásné země, která, i když je vlastně docela blízko, je plná značných 

rozdílů.  

My jsme vyrazili na turnaj do Saumur – pro OSK už to byla čtvrtá účast na tomto turnaji, po ročnících 

1989 – viz obrázek, 1994 – zatím nejlepší 3. místo na turnaji, 1995 – 5. místo a nyní jsme si přijeli 

vyzkoušet basketbal 15-letých s některými až o dva roky mladšími  

                                               2002       2013 

V Saumur se za tu dobu moc nezměnilo – zámek nad Loirou pořád stojí, dokonce občas svítí i slunce – 

jen ta teplota byla jiná, letos kolem nuly – a to i v tělocvičnách – za tu venkovní pořadatelé nemohli a 

s tou vnitřní toho moc v nepřipravených halách nenadělali. No prostě už nám nikdy nebude na 

Stupkové zima.  V Saumur se ale bohužel nezměnilo nic ani ve vybavení hlavní haly, které je už přece 

jen trochu dýchavičné.  My jsme ale nepřijeli vítězit, tak jsme museli všechno přežít.  

Abych to vzal ale po pořádku – nejprve přišla Paříž. O té by se dala napsat samostatná slohová práce, 

ale už jich napsali mnozí a lepší tisíce, tak se omezíme na vlastní popis. Hotel blízko Place d´Italie byl 

víc než hezký a do centra k procházkám bylo blízko – ušli jsme skoro dvacet kilometrů během dne a 

půl a bylo toho hodně – Eiffelovka, pak St. Germain de Prés, Notre Dame, příští den Place de Vosgues, 

Centre Pompidou, Les Halles, Montmartre, Place Pigalle a jako koruna pak pozdně večerní 

promenáda na Champs Ellysées a pohled z Vítězného oblouku na rozsvícenou Paříž – tím se 

nechlubíme, spíš to chceme připomenout účastnicím, aby to neměli doma tak těžké, až budou 



vzpomínat, co to na těch obrázkách vlastně je.  Vyhnuli jsme se rizikovým situacím a vyčkali na focení 

s Afrofrancouzi až na zápasy turnaje, nikdo se neztratil a došlo i na ten Francouzi trpěný Mc Donald.  

 

V Saumur – v hezkém místě turnaje přímo na březích Loiry – nás čekala tradičně radostná 

francouzská organizace, na kterou nikdo není nikdy dost připravený. Počítali s námi do rodin, ovšem 

nenapsali nám to, tím jsme s tím nepočítali my, takže nás přesunuli na intr, od něj zase chyběly další 

klíče, takže se čekalo na ně, mezitím došla whisky v baru, takže se muselo pátrání po klíčích přerušit, 

pak sháněli auta, než zjistili, že máme svoje, konečně jsme odjeli na internát / příjemný a hlavně 

teplý, což bylo důležité / tam ale zase nebyly deky ani polštáře – psali nám to v mailu, ale jak nám to 

mohli psát, když s námi vlastně počítali do rodin, aha, takže proto nám to nepsali, takže zítra dodají, 

ne, tak dnes večer, ale jen devět, nakonec bylo těch dek až patnáct, takže se na každého dostalo.  

Dopoledne jsme vyrazili místo prohlídky okolí fandit U17 do Angers – fotografická paměť nás i bez 

GPS dovedla až do hezké haly, kde se hraje 2.nejvyšší soutěž žen.  Naše starší spoluhráčky na svoje 

soupeřky z domácího klubu nestačily, ale náladu měly dobrou. Pro nás turnaj začínal až odpoledne 

zápasem s Poitiers – první poločas spíš vedeme, ale trochu nás zrazují trestné hody a taky zónový 

pressing / poměrně hodně častý na tomto turnaji u francouzských družstev, zřejmě módní vlna /.  

Ve zkráceném čase už utkání nedotahujeme a čeká nás první setkání s mrazivou modrou ledničkou, 

zvanou hala St.Louis / patrně svatý mučedník zemřel někde chladem / v zápase proti regionálnímu 

výběru Pays de Loire – velikost asi tak Moravy. Proti vybranému týmu samozřejmě nestačíme a tak 

po prvním dnu jsme bez vítězství. 

Po návratu z večeře – hranolky opět nebyly, bohužel   - nám zlepšili náladu domácí pořadatelé 

vloženým zápasem vozíčkářů – mnozí viděli poprvé hrát basketbal na vozíku – a to ještě za 

doprovodu živé hudby – něčeho mezi vojenským pochodem a swingem. A ještě víc upoutala 

smečařská show, naštěstí jsme seděli u správného koše.  

Ráno jsme nastoupili opět v ledničce proti mnohem přijatelnějším Holanďankám – popravdě všechny 

týmy byly nějak odolnější proti chladnu než my, ale basketbalově jsme byli jasně lepší a stačili 

pozorně bránit a běhat dopředu do protiútoků, všechny hráčky se podílely na skórování  a navíc nám 

kynula delší přestávka až pak zápas o deváté místo s Litevkama / místo domácích – to je ve Francii 



vždy obtížné  / Zápas s týmem z Palangy byl kvalitní a vyrovnaný až ve druhém poločase, v tom 

prvním jsme byli jasně soustředěnější, dobře spolupracovali, stříleli a běhali dopředu. Jakmile se nám 

podařilo dostat z odpoledního spánku francouzského rozhodčího v jakési baskické čapce, bylo 

rozhodnuto, byť soupeřova pivotka se probudila docela nebezpečně.  

 

Pak už přišly jen oslavy a show – finále děvčat, ve kterém Brusel porazil výběr Pays de Loire, pak 

světelné efekty, sponzoři a tanečníci před naprosto naplněnou halou a finále chlapců, kde Brusel 

naopak podlehl francouzskému týmu ze Cholet.  Vyhlášení výsledků bylo jako vždy velkou zábavou, 

pro nás byl dokonce i pohár a uznalé pohledy Turků  , děvčata se tak víc a víc přesouvala 

myšlenkama na noční dance party, která se přetáhla přes půlnoc. Bohužel termín ranního odjezdu se 

nedal usmlouvat, takže se muselo domů a ráno v šest vstávat a balit. Cesta domů byla jako vždy 

rychlá, zvlášť pro mě, který jsem si vezl pravou nefalšovanou francouzskou chřipku a připadal si jako 

D.Hofman v závěru filmu Půlnoční kovboj – mládeži nepřístupno !- cestou na Floridu. 

Končit se ale má pozitivně – Francie je nádherná země a hrají tam dobře basketbal a nejen tam a 

každá taková zkušenost je dobrá – pro sport i pro život.  Poděkování za hezký zážitek všem hráčkám a 

zvlášť panu Slivečkovi za nadstandardní pomoc – organizační, jazykovou i finanční. Samozřejmě díky i 

těm kdo nejeli a s organizací pomáhali především získáváním prostředků a propagačního materiálu.  

 

Výsledky :  OSK – Poitiers / FR / 24:42  OSK – Pays de Loire  / FR /   14:64 

   OSK – Fl.Reds Roden / NL / 44:11 OSK – Palanga / LV /         40:29 

                                                                                                         


