
OSK Olomouc – SK  UP BCM Olomouc   63 : 30 (7:12, 24:18, 51:22) 
Breburdová 8, Bahounková 8, Havlíková 8, Psotková 6, Čepová 6(6/2), Eliášová 6, 
Szabó 4(6/2), Bajerková 4, Belaníková 4, Hronková 2, Nováková 2, Vychodilová 
2(2/0), Lehká 2, Navrátilová 2, Hrabalíková, Myšková, Kožená 
 
OSK Olomouc – SK UP BCM Olomouc   65: 55 (14:14, 32:28, 47:43) 
Bahounková 16(2/2), Nováková 12, Breburdová 10(2/2), Szabó 4, Lehká 4, 
Havlíková 4(4/2), Belaníková 3(4/3), Eliášová 2, Čepová 2(6/2), Psotková 2(4/2), 
Bajerová 2, Navrátilová 2(2/0), Hrabalíková 2, Hronková, Kožená, Myšková, 
Vychodilová 
 
 
Zápas proti chlapcům začaly holky velmi bojácně. V první čtvrtině se na hřišti spíše 
rozkoukávaly než hrály basket. Od 2. čtvrtiny však jasně ukazovaly nad soupeřem 
převahu. Vyrovnaly se jim v bojovnosti a tvrdosti a překonaly v kolektivnějším pojetí 
hry a vyrovnanější lavečce. V útoku bylo k vidění spousta pěkných přihrávek i 
razantních nájezdů. V obraně stačilo ubránit 2 schopnější chlapce, kteří pak neměli 
komu přihrát. 
Do druhého zápasu kluci vkročily mnohem agresivněji a holkám dělal velký problém 
se hře přizpůsobit. Připisovaly si tak spoustu ztrát, víc se bály jít do tvrdého kontaktu 
a v obraně začaly častěji podléhat chlapecké síle. Skóre tak bylo dlouho vyrovnané a 
o každý bod se ve skvělé atmosféře na Stupce urputně bojovalo. Je dobře, že holky 
nic nevzdaly a i přes bolístka a stěžování si na agresivitu kluků bojovaly až do konce. 
Tam se opět ukázala naše převaha ve větším rozložení sil mezi více hráček a 
v kolektivnějším pojetí hry. Vítězství bylo vybojované a o to více zasloužené. 
 
Z hráček bych vyzdvihla Janu za téměř bezchybnou obranu nejlepšího hráče 
soupeře. Pochválit musím i Terku Bahy, že se snažila o přihrávky do protiútoku a 
připsala si tak ke svým obvyklým  bodům i asistence. Z větších hráček se nejlépe 
prosadila Magda, ale mohla si připsat mnohem víc doskoků v obraně. Naty Baj. a 
Nela ztrácely na chlapce především v bojovnosti a rychlosti. Svůj dobrý standart 
předvedly Pája B., Lucka a Verča S., dobrým výkonem se předvedla i Verča P. Bela 
bojovala jako vždy, ale chtělo by to přidat víc bodů a zlepšit driblink, v obraně ale 
byla většinou výborná. Terka Hav. byla nebojácná ve hře ke koši, v obraně se však 
spíš hledala. Stejně tak Marcelka, Kačka L., Naty N. a Gába, které měly velmi často 
problém se správným postavením v obraně. V útoku ale hrály odvážně. Pája M. a 
Kačka H. potřebují získat více jistoty na hřišti, rozhodně se však neztratily. 
 


