
 

NENÍ NAIVITA JAKO NAIVITA 

Zatímco obrázky naivních malířů a vůbec naivní umění má ve světě spoustu obdivovatelů a 
nepopíratelný komerční úspěch, naivní sportovci už to tak snadné nemají. Kdyby ano, měli bychom 
šanci na světovou proslulost. Naše naivita se projevuje jak v obraně - doufáme, že hráčce sebereme 
míč, ačkoli je jasné, že je mnohem lepší driblér než my jsme obránci, a v útoku doufáme, že naše / 
povětšinou sólová / driblinková akce bude úspěšná, ačkoli předchozí stejné pokusy skončily sice 
košem, ovšem na opačné straně hřiště, než bychom potřebovali. Nicméně pro naivisty má veřejnost 
pochopení a jsou ve své podstatě milí a nelze se na ně dlouho zlobit. Tak nějak to bylo v sobotu 
dopoledne na hale UP proti Bruntálu, který rovněž nijak nezářil, snad jen jedna-dvě hráčky byly o něco 
zkušenější. 

V první čtvrtce to vypadalo jako souboj Bruntálu a Chodi, která měla dobré průniky, dokonce i dobré 
nápady shodit míč na nabíhající hráčku, tam ovšem, často akce končila prostým nechycením míče. 
Rozvinuli jsme celou paletu akcí typu 007, což byl optimistický driblink zprava levou rukou rukou na 
střed hřiště, zhusta končící fakticky vlastním košem. Nemáme dost trpělivosti a ani zkušenosti k tomu, 
abychom odehhráli v útoku více než jednu přihrávku / ovšem pokud se nám to povedlo, dalo se na 
výsledek dívat - Renča, Grohmy apod. / 

Škoda, že tentokrát poprvé jsme se sešli v minimálním počtu - a to ještě dorazily Choďa a Renča - 
nepřijít na zápas bez omluvy nebo vysvětlení je ovšem na pováženou ! 

OSK B - Bruntál 39:63 

Chodilová 17 - 3/1, Sprušanská 8 - 3/0, Šťastná V 6 - 2/0, Grohmanová 3 -2/1, Nemerádová 2, 
Švrdlíková 2, Srovnalová 1 - 4/1, Pátková 0 

OSK B - Bruntál 36:45 

Švrdlíková 10, Grohmanová 10, Chodilová 8 - 2/2, Sprušanská 6, Srovnalová 4, Šťastná V 2, Pátková 
1 -2/1, Nemerádová 0 

KONEČNĚ ZASE VÍTĚZSTVÍ 

Dvojzápasem proti Hranicím začínáme druhou, řekněme čtvrtinu sezóny, ve které odehrajeme odvety 
proti týmům naší B skupiny. Hlavním cílem tohoto období bude vypozorovat a případně samozřejmě 
prokázat, že trénink má nějaký přínos a že tedy věci, které trénujeme se odrazí v lepší hře a lepším 
výsledku. Z tohoto pohledu bychom mohli být spokojeni, i když sestava proti původnímu zápasu v 
Hranicích se dost proměnila. K Chodě a Renče přibyla ještě Bony jako další "pendl" z týmu U14A / a 
pravděpodobně ne poslední /. Tyto posuny jsou logickými důsledky propojování týmů tak, aby všechny 



hráčky dostaly maximum příležitostí ke hře a také aby nahradily ty, které to s docházkou na tréninky a 
zápasy příliš nepřehánějí / bohužel /. 

V sobotu se nám snad podařilo snížit počet těch nejkatastrofálnějších ztrát - i když je jich ještě pořád 
tolik, že by se z nich dal natočit horror. Proti zatažené obraně Hranic v malé tělocvičně příliš možností 
v postupném útoku nebylo, nutností tedy naopak bylo sebrat nějaký míč a protiútokem navýšit skóre. 
To se dařilo hlavně Chodě, která vyrostla v hlavní osobnost týmu. Kromě toho jsme ale zvlášť ve 
druhém utkání padali stále do propasti akcí " 007 bez míče ", které spolehlivě braly šanci na hru 1-1 
další hráčce. Pojďme si už konečně uvědomit, že největším ziskem v postupném útoku je PROSTOR 

!!. Tento prostor se útok svými kombinacemi snaží otevírat a zvětšovat - obrana naopak 

svým pohybem - odstoupením - se jej snaží zmenšovat a zahušťovat. Podstata našich 

problémů / kromě známých potíží s kulatým předmětem / spočívá právě v tom, že my to děláme často 
právě naopak - v útoku se sobě navzájem pleteme a v obraně stojíme v poklidu někde u svého 
útočníka, který nemá míč a ztěžujeme tak situaci spoluhráčkám. 

Zvláštním tématem je "pomáhání" : Dobře míněná výpomoc v obraně přichází jednak pozdě - to 

souvisí se zkušeností a čtením situací v útoku a jednak chybí to "B" - t.j. NÁVRAT k vlastní hráčce. 

Znovu si připomeňme : čím dříve zareagujeme a vyrazíme pomoct, tím snadněji se včas vrátíme ke 
svému útočníkovi. Kladem byly dvě trojky Chodi - že by to hraní si se střelbou fungovalo ? - a i další 
střely z delší vzdálenosti / Švrdla, Kuty / bez kterých se prostě malé hráčky neobejdou - zvlášť proti 
stažené obraně, která má výškovou převahu. Zda je ale posun ke kvalitě trvalý, to ukážou až další 
zápasy. 

OSK B - Hranice 44:32 

Chodilová 15 - 2/1, Kutáčová 8, Švrdlíková 6, Augustinová 5 - 2/1, Sprušanská 4, Bortlová 2 - 2/0, 
Nemerádová 2, Srovnalová 2, Grohmanová 0, Šťastná N 0. 

OSK B - Hranice 52:33 

Chodilová 16 - 2x3, Bortlová 9 - 5/3, Sprušanská 7 2/1, Švrdlíková 6, Grohmanová 6, Šťastná N. 4, 
Kutáčová 2, Nemerádová 2, Srovnalová 0 - 2/0, Augustinová 0, 

 


