
UŽ MNE LECCOS NELÁKÁ .... 

zpíval Karel Gott před mnoha lety a úvodní verš písně se docela hodí na moje pocity během a po 

víkendu. Druhým veršem je " tak jako před léty ", což ovšem neplatí, protože podobné situace jako 

tento víkend se před léty prostě nestávaly - a to nemluvím o době před 5 lety, ale stejně tak i o době 

před třeba dvaceti pěti lety, prostě tohle / pro neinformované : nechat odjet svoje spoluhráčky v 

minimálním počtu kvůli lyžování, oslavě, plesu .... / bylo tak nemyslitelné jako že IMOS Brno prohraje 

v Eurolize s OSK Olomouc. 

Nejprve bych měl ale opravdu ocenit těch sedm a v neděli pět, co odehrály zápasy na pokraji sil a 

vybojovaly aspoň to povinné vítězství v Pečkách a ještě k tomu musely poslouchat obvyklé projevy 

nespokojenosti s tím, co a jak se na hřišti odehrává. Zejména ta pětka, co odehrála čtyřicítku v neděli 

a dokázala ubojovat dvoubodové vítězství, má můj obdiv. 

BK SLAVIA PRAHA - OSK 61:52 

Slivečková 12 - 1x3, 2/1, Kroutilová 11 - 1x3, 2/2, Polášková 11 -1x3, Nesvadbová 7 -1x3, Ševčíková 6 -

1x3, 1/1, Vyhlídalová 3 -6/3, Navrátilová 2 

Domácí nepodaly žádný top-výkon a trápily se s naším torzem až do závěru. Ze sedmi hráček se po 

několika minutách stalo 6 / Ála koleno / a snad tím i poklesla vůle a odvaha a snaha se pokusit o 

vítězství i v této polosestavě. Vedení Slavie nebylo prakticky nikdy větší než 6 bodů, ovšem nikdy jsme 

se nezkoncentrovali natolik, abychom zápas otočili. Za jednoznačný klad je třeba prohlásit výkon 

Barči, která se dostala poprvé přes hranici 10 bodů a byť dokázala z nejistoty vyprodukovat občas 

lacinou chybu, pozitivní přínos pro hru byl jednoznačný. Růža i přes 12 dosažených bodů držela 

obvyklého " bobříka mlčení " . V rámci rozšiřování obzorů jsme si vyzkoušeli zónu 3-2, ale ani jsme 

příliš soupeřky neezaskočili, ani nepropadli. Samozřejmě, šlo jen o pokus bez tréninku, ale třeba jsme 

nějakou novou kapitolu otevřeli. 

Odpolední program - utkání EL juniorů U19 - byl očekáván s napětím, ale zřejmě tam nebyl nikdo 

mimořádně atraktivní a nakonec, ti chlapci / 1. a 4. družstvo tabulky EXL / hráli jen basketbal, kdo by 

tomu věnoval větší pozornost ? Důležitější bylo probrat nové statusy na FB, které - to uznáte, že je 

pochopitelné - nemohly počkat do večera. ( viz podobná zkušenost trenéra U14 ) 

SOKOL PEČKY - OSK 62:64 

Nesvadbová 14 -1x3, 4/3, Polášková 13 -2/1, Vyhlídalová 13 -6/3, Slivečková 12 -2x3, 2/2, Ševčíková 

12 -2x3, 4/2 

Kdo hrál někdy zápas v pěti lidech, ví jak je to obtížné a jak je to nové. Musíte si hlídat fauly víc než 

kdy jindy, musíte si dokázat odpočinout v útoku / nikoli v obraně /, vzájemná výpomoc v obraně je 

proti tomu snad ještě důležitější než jindy a nesmíte se zranit. Tohle všechno díky svým v teple 

domovů sedícím spoluhráčkám prožívala pětka nezkušených žákyň v Pečkách, které jistě nejsou zvlášť 

silným soupeřem, ale jednak jich byl dvojnásobek, jednak měly velkou motivaci právě v neděli získat 

svoje první vítězství. 

Zápas byl pořádně vyrovnaný, než jsme se srovnali s nutnou, ovšem nenulovou aktivitou v obraně, 

prohrávali jsme 11:5. Skóre jsme otočili až dvěma trojkama / Růža, Terka / na začátku druhé čtvrtky, 



od té doby jsme již většinou vedli, ovšem rozdíly byly od +6 do -2 až do konce utkání. Největší 

problémy nám - nepřekvapivě - dělalo bojovné útočné doskakování soupeřek. Škoda, že jsme na 

zmiňovaném utkání U19 nesledovali více snahu ostravských chlapců po střelách pražských Sokolů, 

přesně stejná činnost byla nakonec klíčem k ostravskému vítězství v Praze. 

Z malé krize ve 25. minutě 41:43, nás dostala svojí šňůrou Anička - 8 bodů v závěru této části hry 

pomohlo skóre opět srovnat. V závěru jsme pak i přes ne úplně excelentní TH - dvakrát 2/1 - dokázali 

udržet minimální vedení, byť jsme bojovali s kondicí / Růža /, s fauly / Barča / a se ztrátami. Přece jen 

jsme měli - při našem "vzdělání" - zahrát ten závěr zkušeněji a nepoléhat jen na nepřesnost střel 

soupeřek. Ovšem únava byla pochopitelná a z ní pak pramení chyby i zbytečná pasivita. Nakonec se 

to tedy povedlo a Pečkám první letošní vítězství uniklo / pro nás naštěstí / 


