
ZÁPASY MALÝCH FOREM 

Víkend nás zavedl na další z dlouhých zájezdů, tentokrát do Jičína a Pardubic. Obě vítězství těší, byť to 

druhé mělo být snadnější a přesvědčivější.. 

BK JIČÍN - OSK 49:61 

Slivečková 17 -3x3, 2/0, Kroutilová 13 -10/7, Holcová 13 - 1x3, 4/2, Dohnalová 8 - 9/6, Vyhlídalová 3 -

2/1, Fukanová 3 -2/1, Navrátilová 2, Poulíčková 2, Ševčíková 0, Funková 0 

V Jičíně jsme už několik let v této sestavě nevyhráli, takže jsme logicky chtěli tuto sérii ukončit a a 

pokud se máme držet na špici tabulky nebo v její blízkosti, je nutné venku vyhrávat. Zápas byl lehce 

atypický, ale zase o to víc může znamenat v rubrice " zkušenosti". Hezká zrekonstruovaná tělocvična 

dřívějšího sportovního střediska ČSTV slibovala dobré podmínky pro basketbal do té doby, než se 

ukázalo, jak podlaha klouže. Dvojice rozhodčích zahájila velmi přísně a během několika minut jsme 

měli na kontě čtyři osobní chyby. Každý nedobržděný kontakt s útočníkem byl faul / na obou stranách 

/ a počet teček na tabuli znatelně narůstal. To byly výchozí podmínky zápasu, ve kterém jsme rychle 

vedli 9:2, vzápětí pak ale hlavně trestnými hody domácích / fauly / o vedení přišli a v poločase 

prohrávali o čtyři. 

Proti stažené obraně domácích jsme neměli moc šancí uplatnit výškovou převahu / Barča hodně 

pomohla /. Nezbylo, než se vrátit k nejjednodušší hře typu, vyzkoušej-vyhoď-proběhni-zopakuj a tu 

trpělivě praktikovat. Závěrečné nájezdy čekaly většinou na Míšu, která měla jako obyčejně druhý 

poločas lepší než první. Trpělivostí vynikala hlavně nejmenší sestava / Růža+Jitka+Anička / prostřední 

z této trojice navíc přispěla několika dobrými zisky. Charakeristika utkání se už nezměnila - celkem 47 

faulů - 20 našich, 27 domácích - vše pískáno naprosto na rovinu - / my tři útočné, jednu úmyslnou :) / 

domácí nakonec tři vyfaulované hráčky a my jsme si vedení do závěru už pohlídali přes některé snahy 

o zviditelnění, které jsme si mohli odpustit. 

Studánka Pardubice B - OSK 45:64 

Kroutilová 12 - 7/6, Slivečková 10 -2/0, Ševčíková 9 -1x3, Funková 7 - 2/1, Fukanová 7 - 4/1, Holcová 

6, Poulíčková 4, Polášková 4, Navrátilová 4 - 4/2, Vyhlídalová 1 -2/1 

Hodně odlišné utkání, ve kterém domácí rychlý a bojovný tým přesvědčoval že jeho místo na konci 

tabulky určitě není. Svou aktivitou rozložil basketbal na prvočinitele / dribluj, proměň dvojtakt, chyť 

míč / a tady jsme ve srovnání se soupeřkami nijak nezářili. Zahozených dvojtaktů, ale hlavně chyb v 

obraně bylo jako much. Jen sem-tam jsme se blýskli rychlejším přechodem do protiútoku. Až opět 

zkušenost Míši v doskakování nahradila některé dobrodružné prvky v naší obraně, kdy jsme 

porušovali některá základní pravidla / hráčky vědí, sem to napsat nejde :) /. 

Problémem byly trestné hody, obyčejné šoupáky a všechno nelze svést na nezvyklé míče nebo 

obroučky. Hodně toho dělá technika a zdá se, že je nejvyšší čas se k ní opět vrátit. Doskakování 

tentokrát nehořelo tolik hlavně proto, že soupeřky žádné skutečně vysoké hráčky neměly, ale řada 

oběhnutí našich stojanů, upřeně pozorujících obroučku " padne-nepadne ? " byla varující. 


