
VYSTOUPENÍ ZE STÍNU 

Po dvou porážkách z minulého víkendu jsme dokázali vystoupit ze stínu a sice s 
potížemi, ale přece jen dost jasně dvakrát porazili Frýdek Místek. 

BK FRÝDEK-MÍSTEK - OSK 44:65 

Holcová 25 - 7/5, Kroutilová 16 - 2x3, 8/6, Slivečková 7 -1x3, Fukanová 6 -1x3, 2/1, 
Vyhlídalová 4, Rašková 3 - 1x3, Ševčíková 2, Poulíčková 2, Polášková 0, 
Nesvadbová 0, Funková 0. 

V prvním poločase to vypadalo jako Terka Holcová proti Frýdku Místku. Aktivně 
bránila nejlepší střelkyni soupeřek, zakládala i zakončovala protiútoky a nebýt dvou 
zbytečně zkažených přihrávek, neměl její výkon chybu.Ostatní se pomalu přidávaly a 
jediné co - jako obyčejně - vázlo, bylo doskakování povětšinou nepřesných střel 
soupeřek. Statečně jsme se sice otáčeli k hráčkám domácích zády, potíže ale byla v 
tom, že ony naše záda ignorovaly a obíhaly nás jako kuželky a chytaly míče, které 
vystřelily jejich spoluhráčky. Z " druhých šancí" jsme dostali většinu bodů v první 
polovině zápasu. 

Po přestávce jsme usnuli na čtrnáctibodovém vedení a v prvních pěti minutách jsme 
si prožili znovu Kyjov - šňůra Frýdku 12:0 znamenala novou vlnu sil do domácích řad 
a až dvě trojky Míši / zase odehrála důstojně až druhý poločas - ale kdo má vydržet 
ty první ? / a také body Pouli a Terky Holci pomohly získat zase půdu pod nohama. 
Potíže s doskakováním nás provázely ale po celý zápas. 

 

OSK - BK FRÝDEK-MÍSTEK 78:58 

Kroutilová 19 - 3x3, Slivečková 15 -3x3, Rašková 15 - 1x3, 9/8, Holcová 8 -3/2, 
Ševčíková 7 -1x3, Fukanová 6, Nesvadbová 2, Poulíčková 2, Funková 2, Polášková 
2, Vyhlídalová 0. 

Nedělní odveta byla v prvním poločase až příliš poklidná, soupeřky nás trápily 
proměněnými volnými střelami a poločas byl zcela vyrovnaný. Až druhý poločas 
zabrala jako obyčejně Míša - 8 bodů za čtvrtinu a další body přidaly Markéta / 
konečně / a také Růža. Doskakování nebylo dnes tak velkým problémem, hlavně 
proto, že Frýdek měl tentokrát mnohem lepší mušku, takže nebylo vlastně co 
doskakovat. 

Druhý poločas byl trojkovou střelnicí - ovšem bez výraznější úspěšnosti, jedině 

Markéta si zachovala zdravou agresivitu a vytěžila řadu trestných hodů, při kterých 

dneska byla hodně úspěšná. Menší podvrtnutí kotníku zabránilo v další hře Terce 

Holci, naštěstí to jednak už tolik nevadilo a za druhé také že to zranění nebylo tak 

vážné, jak to původně vypadalo. Závěr zápasu se tak odehrál v poklidu a svoje body 

si daly i Terka Nesv. a Domča . 


