
DVAKRÁT ZA DVĚ 

Poslední zápasy dlouhodobé části přinesly chvalitebný basketbal - místy jsme 
dominovali, místy ale klopýtali a bloudili. Oběma soupeřům jsme nakonec porážky 
vrátili a v součtu všech zápasů jsme skončili na třetím místě. Závěrečná tabulka nás 
pak pro play off poslala opět proti brněnskému béčku. Cesta nahoru je 
vyznačkovaná, kam dojdem to se uvidí.. 

OSK - SŠMH BRNO B 78:62 

Rašková 25 - 3x3, 2/2, Holcová 13 -3/3, Slivečková 10 - 2x3, Fukanová 10 -2/2, 
Kroutilová 5 -1x3, Vyhlídalová 4, Ševčíková 4 - 1x3, 2/1, Navrátilová 3 - 1x3, 
Poulíčková 2, Nesvadbová 2 

První poločas to bylo spíš přešlapování - soupeřky nás přehrávaly pohybem a 
jednoduchou hrou 1-1. Až po přestávce jsme se vzpamatovali, dokázali lépe číst 
kombinace soupeřek, Markéta přidala úspěšné střely a celý zápas byl najednou 
úplně jiný. Poslední čtvrtina už byla jasně naší záležitostí. 

OSK - Jiskra KYJOV 77:57 

Holcová 16 -1x3, 1/1, Rašková 13 - 2/1, Slivečková 12 -2x3, Kroutilová 12 - 3x3, 6/1, 
Ševčíková 9 - 1x3 , 2/2, Poulíčková 7 - 2/1, Fukanová 4 - 5/2, Vyhlídalová 4, 
Nesvadbová a Navrátilová 0 

V neděli to bylo naopak - dokonce nám nevadil ani brzký začátek zápasu ! První 
čtvrtina byla opravdu na jedničku .. dokonce se nám podařilo sehrát pár kombinací ve 
správném načasování a konečně přesvědčit snad i sami sebe, že se dají použít. Jak 
už to tak bývá, dojem jsme si pokazili ve čtvrtině druhé, kdy jsme přestali být 
soustředění, nedokázali zastavit soupeřky, které si chodily pro nepřesné střely nebo 
se nechali přehrát jen prostým zrychlením. Ve třetí čtvrtině šla houpačka našeho 
výkonu zase směrem nahoru a přestože jsme závěr dost zbytečně vypustili, nebylo 
už ve druhém poločase příliš co řešit. 

V obou zápasech jsme měli jednu rozehrávačku, která " ví co má dělat ", ale nemůže 

to ze sebe vždycky dostat. Přesto Růža odehrála oba zápasy velmi dobře, jak jako 

rozehrávačka, tak jako střelkyně. Markéta měla svoje lepší střelecké dny, zvlášť v 

sobotu byla skoro nebranitelná, ovšem v neděli si mohla odpustit některá "kanadská" 

nahazování na desku, místo dobře vyřešené střely. Na Terce H. je třeba ocenit 

snahu po zjednodušení a přímém útoku na koš, jenže čím dál víc bude potřeba nejen 

umět odvážně najet, ale také najet ve správný okamžik, který málokdy přijde v 

prvních vteřinách útoku. Pod koši v obraně ovšem musíme být důslednější, pokud 

chceme hrát kvalitnější basketbal a soutěž, vztahování rukou po odraženém míči 

musí skončit ! 


