
LEHCE NABYTO, LEHCE POZBYTO 

Když se všechno daří, to se to hraje, ale co až to začne skřípat ? Ve spánku ještě nikdo nikdy nic 

nevyhrál ... 

OSK - BA SPARTA B     85:54 

Kroutilová 23 - 2x3, 2/1, Ševčíková 16 -4x3, Holcová 13 -6/3, Rašková 10, Navrátilová 6., Fukanová 6 - 

2x3, Nesvadbová 5 - 1x3, Vyhlídalová 2 -2/0, Slivečková 2, Polášková 2, Poulíčková 0. 

Soupeřky přijely sice se třemi pendly z "áčka", ale jen v šesti hráčkách, čímž nám poněkud ulehčily 

úlohu. Dobře jsme zakládali protiútoky a protože se dařila střelba / devět trojek / - skóre celkem 

snadno narůstalo. Občas probleskovaly sice červené vykřičníky v podobě prohraných soubojů 1-1 a 

chyb v doskoku / ostatně tradičních / - ale nikoho nevarovaly. 

OSK - SOKOL NUSLE     58:74 

Holcová 16 -1X3, 4/3, Rašková 13 -3/3, Kroutilová 12 -1x3, 10/7, Fukanová 8 - 2/2, Slivečková 5 - 1x3, 

2/0, Polášková 2, Nesvadbová 2, Poulíčková 0, Navrátilová 0, Vyhlídalová 0 -2/0, Ševčíková 0, 

Nedělní zápasy jsou prý naše noční můra - ovšem nikdo nevysvětlí, proč taková můra nepostihuje 

soupeřky, kterým maminky nechystají snídaně. Fakt je, že jsme začali špatně a následně špatně i 

pokračovali. Především množství ztrát bylo neuvěřitelné / tradiční přihrávky doleva po driblinku 

doprava / a tak jediná trojka Míši znamenala stav 3:12 při prvním time-outu. Pak se podařilo zachytit 

nástup soupeřek několika úspěšnými nájezdy /Markéta, Míša /, ovšem druhá čtvrtina přinesla 

šestiminutový výpadek 0:16, který nakonec určil výsledek celého utkání. Přece jen lepší obranou jsme 

ve třetí čtvrtině sice stahovali bod za bodem až na stav 46:52, vyfaulování Míši však definitivně 

pohřbilo naše naděje, protože nikdo nebyl schopen současně bránit i útočit a skórovat. Jednookou 

výjimkou mezi slepými byla Markéta, ale i ta se časem vytratila. 

Nekomplikovaně hrajícímu, ale důslednému soupeři, který nehrál nic oslnivého, ale základní věci v 

útoku i v obraně dělal prostě poctivě, jsme tak darovali zcela zasloužené vítězství. Jde pochopit, že se 

střelba nedaří oba dny, ale že prohrajeme na jednu kombinaci soupeřek, kterou nedokážeme dobrat 

/ Terka Holc., Pouli / a že ztratíme tolik míčů a zároveň neproměníme řadu nepříliš těžkých nájezdů, 

to se ovšem nečekalo a na pochopení je to dost složité. 

 


