
TUBANAK KYJOV 

Pět zápasů v Kyjově bylo jednoznačně nad naše síly, dovednosti i zkušenosti. Pokud máme v 
individuálních činnostech stále rezervy / driblink, zakončení apod. /, pak naše HERNÍ dovednosti jsou 
prakticky na úplné nule. Na to, že basketbal na úrovni U15 už není jen prostý součet driblování, 
nějaké té přihrávky a zakončení, ale že má spoustu principů a pravidel, které nám zatím zůstaly 
utajeny, jsme přicházeli postupně a za cenu vysokých porážek. 

Z pěti utkání by se daly vybrat některé krátké úseky, kdy se aspoň trochu hrál basketbal i z naší strany 
- první čtvrtinu proti Hradci / proti dobrému soupeři se dobře hraje / a tři čtvrtiny posledního zápasu 
proti Bruntálu / kdy se už informace o tom, " jak na to " aspoň částečně usadily v našich hlavách. 
Všechno bylo jiné - jednak tady už nebyl opravdu nikdo, komu bychom mohli dát míč a on by to nějak 
zařídil, jednak proti nám stály vesměs týmy žákovské ligy, které mají přece jen už jinou úroveň než 
dosavadní soupeři v minulých OP. Pozitivní ovšem bylo, že hráčky slovní instrukce dokázaly dost 
často převést do praxe, i když třeba ne na první pokus. Takže jsme postupně viděli větší aktivitu a 
rychlejší reakci v obraně / Eliška P., Lucka /, "řízení " hry / Kája /, první a druhý pohyb na útočné 
polovině / Verča, Denisa /, hru 1-1 pod košem / Happy / i na perimetru / Martina / 

Střelce v turnaji uvádíme sumárně : Kutáčová 21 / 1/1 /, Srovnalová 17 / 2/1 /, N. Šťastná 15 / 13/7 /, 
V. Šťastná 9 / 10/3 /, Augustinová 9 - / 2/1 /, Pátková 6, Nemerádová 4 - 2/2, Bendová a Švrdlíková 0. 

SOUTĚŽNÍ PREMÍÉRA 

čekala na tým v Hranicích. Hlavním úkolem bylo prověřit, jak zhruba měsíc přípravy změnil některé 
parametry naší hry. Po téhle stránce jsme celkem uspěli, k vidění bylo pár šikovných jednoduchých 
kombinací a po připomenutí i samostatných akcí / Švrdla, Anička /. Obrana se částečně zlepšila / 
pokud lze srovnávat dnešního soupeře s ligovými týmy, se kterými jsme se setkali v Kyjově /, největší 
bolestí je obyčejné CHYTÁNÍ MÍČE, totiž chycení míče DVĚMA RUKAMA !! Museli jsme řešit clonění 
soupeřek, které jsme ještě "nebrali", tedy obranu a řešení clon a vyrovnat se i s nečekanými a občas 
atypicky úspěšnými střelami hranických hráček. 

Na druhou stranu se objevovaly nové návyky, proti kterým bude potřeba trochu zabojovat, jmenovitě 
pak akce " najdi si svého trpaslíka pod košem " - která opravdu, ale opravdu nepřináší nic, než ztráty. 
Kéž by tu aktivitu v nabíhání pod koš převzaly ale vyšší hráčky / Denča, ale i Bundi nebo Martina /, 
pak už by to smysl mělo. Nejkvalitnějším úsekem byl první poločas druhého utkání, kdy se nám 
podařilo vyvést soupeřky zcela z rovnováhy a soustředěním navyšovat vedení. Škoda, že jsme 
druhým poločasem ten dobrý dojem trochu pokazili. 

Hranice - OSK B 40:54 

V. Šťastná 12, Kaletová 8, Srovnalová 8, Ševčíková 8, Pátková 8 - 3/0, Švrdlíková 6 - 2/2, 
Augustinová 2 - 2/0 

Hranice - OSK B 15:55 

Ševčíková 13 - 1x3, Kaletová 11 - 4/1, V. Šťastná 9 -6/1, Kutáčová 6, Pátková 6 - 2/0, Srovnalová 4, 
Švrdlíková 2 - 2/0, Grohmanová 2, Augustinová 2 

HRA NA DVA KOŠE ANEB HEZKÁ ČTYŘKA Z DUSÍKU 

V domácích utkáních proti Lipníku jsme - ve srovnání s Kyjovem - aspoň hráli na dva koše. Třicet pět 
až čtyřicet bodů není málo, naopak osmdesát až devadesát je šíleně moc. Přesto je potřeba říct, že 
drobné záblesky zlepšení ve hře byly. Pár šikovných nájezdů do otevřené obrany / Kuty, Happy, 
Verča, ojediněle pak Anička, Eliška nebo Denča / , sem-tam i zárodek protiútoku / jen ty dvojtakty /. 
Chytání míče dvěma rukama už bylo častější, Denča dokonce i správně pokračovala po doskoku. K 
vidění bylo občas i dobré naběhnutí proti míči / Bundi /. Tím ale popravdě klady skončily. Řada 



přihrávek doleva po driblinku doprava a naopak úspěšně zakládala protiútoky soupeřek. Největší 
propady byly - jak je vidět ze skóre - v obraně. To, že jsme dostali pár košů po clonách nebo signálech 
soupeře, to nevadí, horší je že nás dost často hráčka soupeře obejde jen tak, prostým zrychlením. O 
hře na sochy, kterou jsme úspěšně praktikovali při pohybu proti míči, ani nemluvě. 

Lipník hrál slušný basketbal z rozmezí mezi žákovskou ligou a oblastním přeborem. My jsme byli 
schopni konkurovat jen velmi místy - například na začátku druhého utkání. Čili - jak se říkalo v tom 
známém českém filmu - přiznejme si, že ten basketbal nemáme, jaký bychom si přáli, ale tohle mohou 
být první vlaštovky. 

Nicméně na závěr poznámka : V zápase se odehraje spousta okamžiků - některé jsou basketbalově 
dobré, těch je poměrně málo a je jim potřeba zatleskat. Jiné jsou vtipné, tech je nejmíň a těm se 
můžeme zasmát. Ale pak je jich pořád ještě hodně, které jsou spíš trapné - a těch je nejlepší si 
nevšímat a zkusit je příště odstranit. Zaměňovat ty veselé a trapné a smát se všemu, to k ničemu 
nevede. 

OSK B - Lipník 40:85 

Kutáčová 13 -5/1, Musilová 6, Šťaastná V. 6 - 2/2, Šťastná N. 4, Augustinová 4, Kaletová 3 - 2/1, 
Švrdlíková 2, Pátková 1 - 2/1, Srovnalová 1 -2/1, Nemerádová 0 - 2/0, Grohmanová 0 -2/0 

OSK B - Lipník 36:91 

Šťastná N. 9 -2/1, Kutáčová 7 -4/1, Pátková 5 - 2/1, Bundilová 2, Kaletová 2, Švrdlíková 2, Srovnalová 
2, Grohmanová 2 - 2/0, Musilová 2, Augustinová 1 -4/1, 

 


