
SEZÓNA 2013/2014  - JAKÁ BYLA ? 

Skončila další – již 15. sezóna OSK Olomouc a cítím jakousi povinnost ohlédnout se za ní a toto 

hodnocení dát na papír a web, aby zůstalo zachováno pro historii. Takže jaká vlastně byla sezóna 

2013/14 ?  

Byla to sezóna, ve které jsme zase jednou měli obsazeny všechny kategorie, tedy včetně týmu žen, 

poprvé dokonce ve „ vyšší „ soutěži – ve 2.lize. Obsadili jsme rovněž všechny kategorie mládeže 

včetně minibasketbalových, celkem jsme měli v soutěžích 9 týmů.  Těchto devět týmů mělo devět 

trenérů / ovšem odpovídající počet klame – část sezóny byl docela náročný na obsazení trenérských 

postů a já sám jsem měl v jednu chvíli 3-4 týmy – o tom ale případně později.  Na začátku a na konci 

sezóny bylo tedy vždy devět trenérů, ovšem ne stejných – trenér T.Chlebek / kadetky a juniorky / 

skončil k 31.1., naopak od podzimu se Pavla Holcmanová transformovala z hráčky na trenérku a stala 

se z ní asistentka u nejmladšího týmu U10.  

Týmy OSK odehrály  mistrovských 263 zápasů, z toho jsme 156 krát byli úspěšnější my, 107 zápasů 

skončilo naší porážkou.  Do zápasů zasáhlo 108 hráček všech kategorií., řada těch nejmenších měla 

letos své basketbalové premiéry. Nejlepší střelkyní  podle  průměru na jeden zápas byla Jana 

Hausknechtová s 21 body/zápas, nejlepší absolutní střelkyní byla Markéta Rašková 749 bodů. Nejvíce 

utkání odehrála Darina Ševčíková – 68  / statistiky zahrnují jen „české“ soutěže a turnaje týmů z 

„českých soutěží“,  tedy nikoli oblastní přebory /.    Nejlepší střelbu trestných hodů měla  Naty 

Pokorná – 80%  / 60/48 /  nejvíce trestných hodů střílela Markéta Rašková – 230 / ovšem jen s 52% 

úspěšností /.  

Kromě mistrovských zápasů jsme hráli i na řadě turnajů, ze kterých připomeňme aspoň dvě turnajová 

vítězství – U13 v Kyjově na TUBANAKu v září a U15 na turnaji  O POHÁR PRIMÁTORA ve Zvolenu 

v lednu 2014.  Kromě těchto „zlatých“ výsledků stojí jistě za zmínku finálové účasti – U14 na turnaji 

v Havířově, U13 ve Vídni a ženy v Berlíně podlehly svým soupeřům vždy až v posledním utkání turnaje 

a obsadily 2.místo.  

Uspořádali jsme jeden větší turnaj pro kategorii U15 – ČAJKA CUP – dobře obsazený a ještě lépe za 

podpory rodičů zorganizovaný turnaj s naším 4.místem . 

JAK SI VEDLY JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ? 

Ženy  

Tým žen startoval letos o úroveň výš než vloni – ve 2.lize. Ještě o prázdninách bylo složení a tím i 

výsledky týmu velkou neznámou, ze které se pak vyklubala příjemná záležitost. Mladé družstvo  

získalo hned tři významné posily / Jana Hausknechtová, Sandra Inochovská, Petra Plášková / do týmu 

se  vrátila po zahraničním působení Nikola Kleinová, takže z původního plánu – bojovat o udržení – se 

stal plán útoku na vyšší úroveň.  Základní část tým absolvoval s jedinou porážkou a ze hry o postup do 

1.ligy ho vyřadila prohra 1:2 s ambiciozním / a hlavně výrazně posíleným / týmem Nymburka.  Přesto 

nepanovala úplná spokojenost s tréninkem – hlavně po Vánocích – a nedostatečná příprava mohla 

být i jednou z příčin prohry v play-off.  Pokud má tým fungovat dále, musí si dát vyšší cíle, ale o ty 

také hodnověrně usilovat. Milým závěrem sezóny byl start na turnaji v Berlíně s hezkým druhým 

místem.  



 

Juniorky 

Problémy se tohoto týmu již druhou sezónu drží jako by byly přilepené sekundovým lepidlem.  Obavy 

z malého počtu hráček, z kolize s maturitami se potvrdily v plném rozsahu. Do hry týmu zasáhly i 

zdravotní problémy a tak bylo potřeba sahat k dalším a dalším přesunům z týmu U17, až vlastně  

téměř kompletní tým kadetek hrál obě soutěže. Ani atmosféra v týmu nebyla nejlepší a nálada tak 

kolísala od / často neodůvodněného / optimismu po přehnané deprese.  Tento nesoulad vyvrcholil 

odchodem trenéra v lednu, v době, kdy tým byl na 11.místě tabulky. Změna trenéra, provázená i 

změnou obsahu tréninku, změnou ovzduší v týmu nakonec družstvu prospěla, v tabulce jsme 

nakonec „ vystoupali“ až na 8.místo, tedy ještě o jedno místo lépe, než v předchozím roce.  

Osobností týmu byla nepochybně Lucka Mačáková, která během sezóny nabývala větší a větší jistoty 

a praxe i v týmu žen a dokázala to většinou přenést i do „svého“ juniorského týmu.  

 

Kadetky  

Ani tady nebyla situace lehká, vzhledem ke kolizím termínů s týmem žen, což byla pro mě jako pro 

trenéra o víkendech často neřešitelná situace. V první části sezóny ji pomáhal řešit T. Chlebek – až do 

ledna, kdy již dál koučovat odmítl, v závěru sezóny pak pomoc představoval K. Skula.  Naštěstí 

kadetky neměly tolik starostí s umístěním v tabulce, byť v lednu se povážlivě přiblížily osmému místu 

a tím i play-out.  Zlomové vítězství v Kyjově nastartovalo dobrý závěr soutěže, která se uzavřela opět 

až zápasy play-off s Kyjovem.  Porážka 1:2 znamenala pak celkově 5.místo, což sice bylo možná trochu 

méně, než možnosti družstva byly, ale zato jsme si ušetřili nervy boje o záchranu.  

Ani tomuto týmu se nevyhnuly zdravotní potíže, nejvíc snad tým poznamenalo poraněné koleno Alči 

Navrátilové, kromě něj to byla noha Helči Slivečkové, ruka Míši Kroutilové a několik dalších 

drobnějších zranění či nemocí.  

 

Žákyně U15 – starší žákyně  

Probojovaly se do ligy v červnové kvalifikaci, ale bylo zřejmé, že je čeká těžká sezóna. Jednak 

rozlosováním / ve skupině D byli hned 4 účastníci MR, takže se vlastně hrálo ve dvou podskupinách /, 

jednak nízkým počtem hráček, do něhož promluvily i další faktory / Barča Dohnalová hostování do 

Pardubic ve 2.polovině soutěže, zranění Markéty Raškové, Alči Navrátilové, nemoc Aničky 

Vyhlídalové  .. /. Vzpruhou byl přestup Simony Losertové z Frýdku-Místku v polovině soutěže, i tak ale 

musela být sestava témě pravidelně posilována o hráčky týmu U13 / bohužel další hráčky U14 

nejevily o start velký zájem, ojediněle pomohla J.Fukanová,  K. Poulíčková a N. Musilová /.  Z týmu 

U13 se v žákovské lize ukázaly Verča Štursová a Majda Krátká – oběma patří poděkování a uznání.  

Přesto se týmu U15 podařilo splnit plánovaný cíl – skončit do 6.místa v lize B a pro stálé hráčky 

ročníku 2000 představovaly zápasy cennou zkušenost, kterou uplatnily i v lize U14 a zápasech MR 

této kategorie.  



Žákyně U14 – mladší žákyně. 

Letos jednoznačně nejúspěšnější družstvo OSK, jejich vystoupení na MR, stříbrné medaile a hlavně 

průběh a drama finálového zápasu patřily jasně k Okamžikům Roku 2014.  Spojení obou týmů ročníku 

2000 / OSK i SKUP / proběhlo sice už vloni, ale zdá se, že až letos přineslo to potřebné ovoce.  Hráčky 

ročníku 2000 včetně těch, které už mají za sebou dva roky ligy U15, byly dobře doplňovány zejména 

bojovností děvčat ročníku 2001, povětšinou jejich spoluhráčkami ještě z původního klubu.  

Hostováním se nám podařilo doplnit dvě hráčky na místech, kde to bylo nejvíc potřeba – pod košem a 

na rozehrávce. Zejména Terka Holcová představovala skutečnou basketbalovou osobnost, schopnou 

svým výkonem rozhodovat zápasy. Proti loňsku družstvo jednoznačně basketbalově vyzrálo, získalo 

odolnost a zdravou sebedůvěru. Uvidíme, jak se podaří pokračovat směrem k opravdovým vrcholným 

soutěžím / míněno extraligám /.  

 

Minižákyně U13 – starší minižákyně 

Po výborném vstupu do sezóny / vítězství v Kyjově, snadné výhry nad Prostějovem / se zdálo, že cesta 

týmu může skončit hodně vysoko.  Finále na evropském turnaji ve Vídni bylo rovněž úspěchem, ale už 

tady se objevily první zdravotní problémy  /  Naty Koukalová –kotník /, které přišly v nejméně 

vhodnou dobu. To už byla ze hry další hráčka – Míša Filipcová a když se v zápasech předkola zranila 

ještě i Anička Podlahová, bylo to moc i na náš sice početný, ale basketbalově nepříliš vyrovnaný tým.  

Předkolo MR tak nedopadlo podle našich představ, nicméně pozitivní je, že jsme si aspoň 3.místem  

zajistili start v žákovské lize U14 v příští sezóně.  Tým U13 těžil ze zkušeností hráček ročníku 2001 ze 

žákovské ligy, ale rozdíl mezi nimi a dalšími, které hrály „jen“ oblastní přebor, povážlivě narostl.  Na 

Festivalu mini U13 v notně oslabené sestavě skončila naše děvčata na 12.místě 

 

Minižákyně U12 – mladší minižákyně  

5.místo na Národním finále není jistě špatný výsledek, ale i tady se snily medailové sny, ze kterých 

nás probudily zápasy s nejlepšími / Strakonice, Hradec /. I toto družstvo mělo málo konfrontace 

s týmy z jiných regionů republiky a zápasy v místním OP opravdu nebyly s to prověřit naše síly, 

Snadná vítězství s družstvy stejné věkové  kategorie  / Mohelnice, Prostějov / nepřinášejí tolik 

potřebné impulsy pro trénink. I dobře míněné výjezdy do blízkého zahraničí / Bratislava, Katowice / 

končily podobně, zkušenosti s těžkými soupeři přišly tedy až na Národním finále. Ke cti týmu patří 

říct, že po dvou porážkách dokázal uhrát dvě vítězství s kvalitními soupeři – Jičín, Valosun – a dokázal 

tak, že do širší špičky právem patří.  

 

Minižákyně U11 – nejmladší minižákyně 

Pokud mladší minižákyně měly nedostatek soupeřů, u nejmladších je situace ještě podstatně horší.  

Ani tady nebylo tedy příliš možností připravit se na Národní finále odpovídajícím způsobem. Naše 

6.místo  opět není neúspěchem, největším problémem bude  zmenšit nevyrovnanost hráček / proti 



„zkušeným“  V.Szabó, L. Čepové a T. Bahounkové  zde stojí prakticky začátečnice ročníku 2004 /. 

Nicméně tým je teprve na začátku své kariéry a jde ještě o mnohem více, že o výsledky,  

Minižákyně U10 – ještě více nejmladší minižákyně  

Tým, který pravidelnou soutěž nehrál, lépe řečeno, mírně pokročilejší hráčky se objevovaly v sestavě 

U11. Jako celek absolvovalo toto družstvo svůj první turnajový start na Ostrava Easter Cupu, kde se 

dočkalo i prvního zápasového vítězství. V příštím roce toto družstvo už uvidíme v „normální“ 

pravidelné soutěži, ovšem je otázkou, zda se v oblasti najdou aspoň 1-2 soupeři . Sympatický tým U10 

je zejména týmem „mladších sester“  / Pátková, Bundilová, Eliášová, Hrabalíková a nakonec i 

Murgašová / , budeme věřit, že odkoukají od svých starších sourozenců – a nejen od nich – co nejvíc 

basketbalového umění .  

 

 


