
VÍC NEŽ ROZPAKY 

 

přinesly oba zápasy ve Zlíně. Nebýt dvou povedených věcí / není to málo za dva zápasy ? / - a sice 

jedné přihrávky Kuty do protiútoku a jednoho překřížení / Choďa/Deny /, tak bych upadl do ještě 

větší deprese, protože i tak jsem na rozpacích, na kolik se vlastně trénované věci ve hře projevují. 

Utkání přinesla žalostný "basketbal" / úplně se bráním sobotní sport takto označit / z obou stran, 

rozdíl byl způsoben tím, že Zlín aspoň některé dvojtakty proměnil. Domácí se snažili napadat 

rozehrávčku / s tím jsem neměli vážnější problémy - potud dobře / a na vlastní polvině pak bránili 

více méně postáváním ve vymezeném území. S tím už jsme si rady nevěděli, jednak jsem neměli dost 

trpělivosti ani dovednosti pro opakované nájezdy, jednak střelba neexistuje - a to ani u hráček, jejichž 

výška a případné budoucí uplatnění v basketbalu nic jiného skoro neumožňuje / Kuty, Terka Ch. /. 

Snaha Chodi najíždět do vymezeného území a shazovat míče spoluhráčkám byla chvályhodná, 

bohužel asi tak v 50% jsme její přihrávku nechytli a v dalších 40% přehodili koš. Protiútok neexistoval 

už proto, že nebylo s čím běhat dopředu, pouhé chycení míče dvěma rukama je pro mnohé pořád 

nepřekonatelnou překážkou. 

Ke kvalitě zápasu nepřispěla ani podlaha, která klouzala jako po námořnickém bále, o to víc vynikly 

naše neohrabanosti v pohybu, zejména v obraně. Naší specialitou byly pokusy o hypnotizování 

útočníků, unikajících - nečekaně - podél levé strany obránců svou / jedinou driblující / pravou rukou. 

Ani Kuty ani Renča se jako hypnotizérky neosvědčily, jejich upřené pohledy na hráčku soupeřky 

nezastavily, naštěstí si aspoň Renča dala říct a občas, ve druhém zápase, přitvrdila a získala tak 

několik míčů. 

Celkově je možno říct, že nebýt Chodi, dali bychom s bídou dvacet bodů. Poučení z dnešních zápasů 

je v tom, že nestačí na tréninku pasivně dělat, co je jeho obsahem / v tom se hráčkám nedá příliš 

vyčítat /, ale dokázat přimět hlavu, aby vnímala a sama korigovala ruce a nohy do správného 

provedení. 

Zlín - OSK B 45:34 

Chodilová 9 - 11/5 (!!), Musilová 8, Augustinová 4 - 2/2, Grohmanová 3 - 2/1, Šťastná V - 2 -2/0, 

Srovnalová 2 -2/0, Kaletová 2, Nemerádová 2, Sprušanská 2, Kutáčová 0, Bundilová 0, Pátková 0 

Zlín - OSK B 44:37 

Chodilová 14 - 6/4, Musilová 6, Kutáčová 4, Augustinová 3 - 6/3, Sprušanská 4, Grohmanová 3 - 2/1, 

Nemerádová 2 - 2/2, Šťastná V 2, Pátková 0 - 2/0, Srovnalová 0, Kaletová 0 , Bundilová 0 


