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Základní skupina 
OSK Olomouc – Darmstadt (D)  72:25 
OSK Olomouc – Dunakeszi (H)  30:64 
OSK Olomouc – Rhodigium (I)   60:12 
 
Osmifinále 
OSK Olomouc – Jelgava (Lot.)  57:16 
 
Čtvrtfinále 
OSK Olomouc – BK Klatovy (CZ)  47:22 
 
Semifinále 
OSK Olomouc – Bad Homburg (D)  58:59 
 
 
 

Družstvo starších minižaček OSK o velikonočních prázdninách nelenilo a vydalo se 
na mezinárodní turnaj do Vídně. Tak masivní akce se naše holky ještě neúčastnily. Na turnaj 
přijelo 400 družstev kategorií (U12 – U20) chlapců i dívek z různých koutů Evropy, takže to 
byla pro všechny hráčky skvělá příležitost porovnat své basketbalové umění s ostatními 



družstvy, poznat náročné cestování nejen metrem, obědvat a večeřet po boku dalších 500 
hráčů, dorozumět se cizím jazykem a nasát něco z historie města.  
 Program byl hodně pestrý. Kromě samotného basketbalu, jsme se vydali na okružní 
jízdu po historickém centru Vídně, navštívili zámek Schoenbrunn, dostali se do obrovského 
parku na Donauinsel, prošli krásným moderním obchodním centrem Uno City, společně jako 
tým také zdolali 348 schodů severní věže Stephansdomu a po zásluze také navštívili 
zábavní park Prater, kde si každý přišel na své. 
 Basketbalu bylo skutečně hodně. K samotným utkáním se dostanu níže, ale za 
zmínku určitě stojí naše účast v turnajové soutěži štafet (Janů, Rašková, Kožušková, 
Podlahová, Holcová, Dosedělová), kdy kromě klasického slalomu mezi tyčemi, který prověřil 
naše driblingové a rychlostní schopnosti byla také prověřena přesnost přihrávky do malého 
otvoru v brance. Co na plat, že ve slalomu jsme patřili k nejrychlejším, když jsme potom 
nedokázali napoprvé/podruhé/… trefit branku a připravili se tak o finále. Samotným 
vyvrcholením doprovodných akcí turnaje byla soutěž ve smečování, k tomu snad stačí jen 
napsat – STÁLO TO ZA TO!. Vlastně omyl, ještě víc upoutalo naší pozornost hlášení 
průvodkyně v autobuse, že právě jedeme kolem hotelu, kde je ubytovaný nějaký Džastyn 
Bíbr!  
 
 
 V základní skupině jsme odehráli 3 utkání, kdy zápasy s Darmstadtem a Rhodigiem 
nestojí moc za komentář, soupeřky byly buď o rok mladší, nebo ještě zdaleka ne na takové 
úrovni, abychom s nimi měli trápení. To ale přišlo v utkání se skvělým družstvem z Maďarska 
BK Dunakeszi, které ve svém středu mělo hráčku 190 cm, velmi pohyblivou a v našem duelu 
prakticky bezchybnou v zakončení. Pravidla turnaje neomezovala starty jednotlivých hráček 
ve čtvrtinách, takže tato „obryně“ neslezla z hřiště a my jsme naši klasickou naivitou většinu 
míčů odevzdávali do bloků.  
 
 Osmifinálové utkání s Jelgavou se dá přirovnat svoji kvalitou k Darmstadtu, pro nás 
velmi důležité, že se zapojily všechny hráčky a každá něčím přispěla k důležité výhře. 
 Zápas o nejlepší čtyřku turnaje byl pro nás náročný hlavně psychicky. Přestože 
soupeř z Klatov měl ve svém středu několik velmi dobrých hráček, jasně se ukázalo, jak 
důležité je mít vyrovnanou lavičku a že právě hráčky druhého sledu rozhodují utkání. Nám se 
tento zápas povedl především v obraně a na doskoku (Štursi, Nesvadba, Pouli).  
 
 Semifinálový duel, to byl zápas jako řemen. Nám se nepovedl vůbec první poločas, 
navíc Markéta 3 fauly, takže tuto část hry držela bodově především Terka H. (ta úspěšnost 
ale!!!), doplňovaná dobrou obranou prací někoho z trojlístku dlouhých nebo Jíťou a Verčou. 
V poločase -6, ale o motivaci bylo postaráno. Nikdo neklopil hlavy, navíc nástup kapitánky ve 
3.Q byl neskutečný, 10 bodů v řadě a u soupeřek už pomalu ztráta víry. V poslední čtvrtině 
už to byl boj o každý doskočený míč. My jsme postupně přicházeli o vyfaulované hráčky, ale 
i přes to drželi naději na vítězství. Bohužel závěrečné 2 úspěšné TH soupeřek v posledních 3 
sek. rozhodly o tom, jak je basketbal pro některé krásný a pro druhé krutý.  
 
 Z turnaje si naše hráčky odvážejí spoustu basketbalových zkušeností, které budou 
chtít prodat už na dubnové kvalifikaci o MČR. Držme jim palce!!! 
 
 

  


