
V SOUBOJI NEPORAŽENÝCH JSME NEVYHRÁLI 

nicméně zkušeností si - doufejme - odnášíme z nedělního odpoledne až nad hlavu. Vraťme se však 

ještě krátce k sobotě, abychom žádný zápas nevynechali. 

OSK - Basket Pečky 79:20 

Holcová 19 - 2/1, Rašková 13 -2x3, 2/1, Navrátilová 13 -2/1, Ševčíková 12 - 2x3, Vyhlídalová 6, 

Poulíčková 5 - 2/1, Kroutilová 4 -4/2, Polášková, Fukanová, Funková 0 

Utkání se slabšími soupeři nejsou oslavou basketbalu a nebylo tomu tak ani v sobotu. Snažili jsme se 

projít si i se dvěma "nováčky" kombinace v útoku, popravdě skřípaly i v sobotu, natož pak v neděli. Je 

věcí delšího nácviku odhadnout ten správný okamžik - kdy ano - kdy ne. To dělá praxe a zase praxe a 

protže té společné máme - logicky - méně, tak nám to bude zřejmě trvat déle. V obraně jsme nebyli 

příliš aktivní ani důrazní / to se opět ve větším kontrastu projevilo v neděli / a občas jsme se dost 

překvapivě snadno nechali obejít 1-1, například šikovnou rozehrávčakou hostí s č. 4. Nicméně zahrály 

si všechny, někomu to tam padalo víc, někomu méně, ale větší význam toto utkání nemělo. 

OSK - BLK Slavia Praha 72:80 

Kroutilová 18 - 2x3, 4/2, Holcová 11 - 1x3, 2/2, Rašková 11 -2x3, 1/1, Navrátilová 13 -2/1, Slivečková 9 

- 3x3, Navrátilová 6, Vyhlídalová 6, Ševčíková 5 - 1x3,2/0, Funková 3 -1x3, Poulíčková 2, Fukanová 1 - 

2/1, Polášková 0 

Doskakování se stává hlavním tématem všech článků a bude se muset stát i tématem tréninků, 

ovšem v našich podmínkách to bude víc než složité, vzhledem k času, který máme k dispozici. 

Soupeřky představovaly tým, který měl výhodu ve všem: ve věku, výšce, váze a zkušenosti. Mohli 

jsme čelit dobrou střelbou a protiútokem, ovšem pro větší množství těchto akcí nám chybělo to 

podstatné - míč, se kterým bychom protiútok zahájili. V prvním poločase se přitom zdálo, že můžeme 

dostat zápas pod kontrolu, ovšem prvním varováním měla být šňůra 0:10 pro prostřídání ve druhé 

čtvrtině. Tento náraz se nám ještě podařilo zachytit a poločas jsme vyhráli 30:25 

Hned začátek druhého poločasu však dal soupeřkám šanci utkání otočit, především našimi ztrátami. 

Od té doby byly vepředu hráčky Slavie, těžící ze zmíněné fyzické a bohužel pro nás i herní převahy. 

Nestačili jsme plnit dvě úplně ty nejzákladnější funkce v obraně - zavírat mezery mezi obránci a 

odstavovat hráčky, toužící získat odražený míč po nepřesné střele. Fakticky jsme 90% košů dostali 

zpod koše buď po doskoku nebo po nezavřené průrvě mezi našimi obránci. Když k tomu připočteme 

časté vyrážení proti hráčkám na perimetru s vysoko umístěným těžištěm a zvednutou paží / !! / bylo 

jasno. Osmdesát bodů přestřílet bylo nad naše možnosti, na šťastné střely jsme se nemohli už dál 

spolehnout a dokázali jsme zahodit i pár jasných " šoupáků". Střelecké probuzení Míši přišlo 

tentokrát pozdě, za stavu minus dvanáct a v poslední minutě - deset bodů za devadesát vteřin ?! - 

kde jsi byla do té doby ?? 

V rámci výuky jsme si zkusili, jak se hraje závěr zápasu a poslední dvě minuty jsme vyhráli - i díky 

závěrečné trojce o čtyři body. Dokázali jsme uskutečnit signál z autu, naučili jsme se, že je potřeba 

použít faul jako taktický prostředek. Hlavními tématy však zůstává už zmíněné doskakování vzhledem 



k tomu, že budeme téměř proti každému soupeři menší a žádná Barča ani Štursi ani Adéla ten míč za 

nás nechytnou. 

 


