
V KOMPLETNÍ SESTAVĚ NA ( TÉMĚŘ ) VÝBORNOU 

Jak se již přesvědily týmy juniorek, žákyň - Havířov je vždy houževnatým soupeřem. I bez svých 

hlavních hvězd byl bojovný a odhodlaný a vytrvalý do poslední sekundy zápasu. 

OSK - BK HAVÍŘOV 67:55 

Holcová 18 - 1x3, 4/3, Dohnalová 13 - 8/5, Fukanová 10 -2x3, 2/2, Slivečková 8 -1x3, 1/1, Rašková 8 - 

2/2, Kroutilová 4, Navrátilová 2, Vyhlídalová 2, Polášková 2, Funková 0, Ševčíková 0 

Trochu to houpalo, ale nakonec jsme šťastně přistáli. Výborný začátek, kdy jsme dobrým pohybem 

rozebrali havířovskou obranu a získali slušný počinek v podobě vedení 11:4. Pak přišla první zaváhání, 

kde jinde, než v obraně, stačily dva nedoskoky míče a tím i zkorigování výsledku na 11:8, abychom 

znejistěli, zahodili několik dobrých možností z krátké vzdálenosti a havířovské hráčky si nakonec 

odnášely po první čtvrtině pětibodové vedení 13:18. Koš Aničky měl ohromnou důležitost, protože 

jsme hned na začátku druhé čtvrtiny stihli zachytit tento nebezpečný nástup děvčat v červeném. 

Závěr druhé čtvrtiny pak patřil Jitce, která dvakrát dobře zakončila putování míče po perimetru a v 

poločase jsme vedli o pět bodů 

Druhý poločas už jsme měli fakticky zápas pod kontrolou a zahrály si tak všechny hráčky z kompletní 

jedenáctičlenné sestavy / chyběla jen nemocná Katka /. Škoda, že v závěru jsme opět povolili a 

dovolili soupeřkám upravit rozdíl na pro ně přijatelných dvanáct bodů. Bylo by hezké, kdyby střídající 

sestava udržela "svůj" úsek hry alespoň s nerozhodným skóre. 

 

OSK - SBŠ OSTRAVA B 73:40 

Dohnalová 17 - 2/2, 1x3, Rašková 16 - 2/1, 1x3, Holcová 10 - 1x3, 2/1, Slivečková 10, Ševčíková 9 - 

1x3, Vyhlídalová 4 - 1/0, Funková 4, Fukanová 3 - 4/3, Polášková 0, 

Nevím, ve které třídě se bere sinusová křivka, ale my jsme ji svým výkonem přímo zhmotnili. 

Nepočítám dva zahozené šoupáky v prvních vteřinách, po nich jsme se pak zkoncentrovali a poctivou 

obranou a dobrou spoluprací v útoku získali vedení 16:2. Zbytek prvního poločasu už zdaleka tak 

slavný nebyl, jednak jsme propadli nezdravému dojmu, že o nic nejde a můžeme zařadit show-prvky a 

za druhé jsme polevili logicky i v obraně, především jsme velice ospale a se zpožděním řešili clony 

soupeřek, které pak snadno nacházely volné spoluhráčky na otevřené střely. Malou výjimku 

představovala v této fázi hry Domča - mluvíme pořád o obraně. 

Druhý poločas byl také v zásadě stejný jako v sobotu - základní pětka se srovnala a ani střídající 

hráčky nevypadávaly z rolí a výsledek třetí čtvrtiny 17:2 mluví za všechno. Poslední část zápasu se už 

jen dohrávalo, ale to by neměl být důvod opět klesat po sinusoidě výkonu k základně / naštěstí už ne 

pod ni /. Opět pomalejší, váhavé a nedůsledné reakce v obraně umožňovaly soupeřkám předvídat, co 

uděláme / místo aby to bylo naopak a my jsme v obraně předvídali, co udělají ony /. S těžším 

soupeřem by jistě přišlo víc problémů, takto jsme zvládli zápas i bez nemocných Míši a Katky a 

zraněné Alwy. 



Pohled na tabulku po třetině základní části je příjemný, ale zajíci se počítají vždycky až po honu, čili 

zůstáváme nohama na zemi a budeme se snažit jít za dobrými výkony i v dalších utkáních. Snad k nám 

budou "středoškolky" milostivé a nedočkáme se dalších problémů se zdravím. 


