
BLIKAJÍCÍ SVĚTÝLKO NADĚJE 

Na zápasech se Zlínem záleželo hned ze dvou důvodů : Jednak to byla dobrá šance, jak opět zvítězit a 

zlepšit si tak náladu a jednak jsme si mohli v přímém srovnání vyhodnotit, jestli jsme od podzimu 

udělali nebo neudělali nějaký pokrok. Proti sobě nastoupily totiž prakticky stejné sestavy jako před 

třemi měsíci. Výsledky / a částečně i průběh zápasů / snad, opakuji snad představují to příslovečné 

světýlko naděje na konci tmavého lesa, i když cesta k němu je ještě dost daleká a bude namáhavá. V 

prvním ze dvou utkání jsme po dobrém vstupu - skvěle provedené "hoď a běž" dvojice Choďa a Renča 

a další body Verči - hrou bez většího počtu chyb získali až čtrnáctibodový náskok. Škoda, že jsme ve 

třetí čtvrtině svoji hru / bohužel stále ještě ne pevně usazenou v našich hlavách / opět opustili a 

pustili se do vlastních nápadů, které postupně daly karty opět do rukou soupeřkám. 

Naštěstí se nám podařilo / byť pod určitým tlakem / vrátit se do svých rolí a v poslední čtvrtině jsme 

si vítězství zasloužili i větší bojovností. Potěšitelná byla uspokojivá úspěšnost trestných hodů / kéž by 

ta hra se střelbou nesla své plody /, jen jsme celý zápas bojovali s návyky, které - k naší škodě - 

čouhají z našeho výkonu jako sláma z bot venkovského tuláka - v úvodu především akce 007, pak 

nešťastné zvedání míče nad hlavu a s tím spojené ztráty rovnováhy po doskoku. Hlavním problémem 

byl nedostatek trpělivosti a akce "pět vteřin a dost". 

OSK B - Zlín 50:38 

Chodilová 16 - 6/4, Sprušanská 13 - 4/3, Šťastná V. 10 -8/4, Kaletová 3 - 8/1, Nemerádová 3 -2/1, 

Kutáčová 3 -2/1, Grohmanová 2, Augustinová 0 -2/0, Bundilová 0, 

Druhé utkání začalo právě naopak než to první - jediný koš Spruši v první čtvrtině, hromada 

zbytečných faulů / Choďa musela na lavičku kvůli třem faulům hned v 1.čtvrtině / a vůbec 

nepřesnosti, které částečně vyplývaly z odstoupené obrany soupeřek, se kterou jsme si nevěděli rady 

a stále jen spěchali být první v koši. Srovnané hlavy ve druhé čtvrtině se přece jen dokázaly lépe 

vypořádat s průběhem utkání a za pět minut jsme vyrovnali na 11:11 / Choďa TH 4/4 v tomto úseku /. 

Soupeřky sice znovu získaly malý náskok, ale my jsme v tuhle chvíli už byli opět nahoře. Poslední 

čtvrtinu jsme opět bojovností uspěli - výborný výkon Aničky ! 

Takže : jaké závěry bychom si měli odnést z obou utkání ? V útoku je nezbytná trpělivost, obrana 

těžko udělá chybu v prvních vteřinách útoku, zato s přibývajícím časem je pravděpodobnost chyby 

obránců větší a větší, neznamená to, že máme hrát pomalu a v pochodu, naopak, využijme každou 

příležitost k protiútoku, ale nepleťme si rychlost se zbrklostí. Dále pochopme, že role jednotlivých 

hráček se doplňují a výsledkem je vítězství nebo porážka týmu. Hráčka, která ubrání několik akcí 

svého útočníka, jiná, která doskočí několik nepřesných střel soupeře a přihraje správně do útoku a 

další, která proběhnutím vytvoří prostor pro nájezd spoluhráčky, ty všechny se podílejí na výsledku 

stejně jako ty, které vsítí důležité koše. 

OSK B - Zlín 45:38 

Chodilová 15 - 8/5, Kutáčová 7 -1/1, Kaletová 6 -4/2, Šťastná V. - 5 -5/1, Grohmanová 5 -4/1, 

Bundilová 3- 2/1, Nemerádová 2 -2/0, Sprušanská 2, Augustinová 0 -2/0.  

 



TROJKOVANÁ PROTI TIŠNOVU 

Pokud jsme v zápasech se Zlínem mohli srovnávat, tak proti Tišnovu určitě nenastoupily stejné 

sestavy jako na podzim. U nás chyběla Kuty / nezbytné "hory" , stejně tak Eliška N./ a také další - Naty 

/koleno/ a zatoulaná Happy, která se z ničeho nic nalezla až odpoledne na zápase U14B /??/. 

Tentokrát nehrály hráčky U14A - odjížděly do Žďáru na ŽL a tak jen díky Chodě za podporu a práci u 

stolku. Naopak dorazily Terka a Darina z "áčka". Tolik tedy změny naše - u soupeřů chyběly především 

všechny mladší hráčky, proti kterým jsme si na podzim aspoň zahráli a vylepšovali skóre. 

Proti sevřené obraně soupeřek v malé tělocvičně jsme se prosazovali hodně obtížně, než jsme se 

trochu našli, bylo skóre 3:20 a 7:27. První trojku dopoledne vsítila Darča a jakoby nás ta střela trochu 

vzpamatovala, do konce poločasu jsme už hráli vyrovnaně 9:9. Nicméně na soupeřky jsme nestačili, 

jednak jsem často naivně bránili, jednak jsem jako obyčejně ztráceli na rozehrávce / tradiční obyčejné 

chytání míče dvěma rukama, driblink před sebou a občasné sebevražedné akce /. 

 

OSK B - Tišnov 38:60 

Ševčíková 13 - 2x3, 2/1, Nesvadbová 6 -1x3, 4/1, Srovnalová 5 - 2/1, Augustinová 5 -1x3, Šťastná V. - 3 

-4/1, Grohmanová 2, Kaletová 2, Bundilová 2 

V první čtvrtině odvety si nejprve Terka a Darina vytvořily společně pár hezkých akcí, zakončených 

střelbou, podpořila je ještě Eliška pěti body / 1x za tři ! / a po prvním úseku odvetného zápasu jsme 

vedli o osm bodů. Co říct ke druhé čtvrtině / 0:16 / ?? - směs ztrát, klopýtání, chaosu a nedůslednosti. 

V tomto období vypadli z rolí i oba rozhodčí, kteří sledovali nevěřícně zmatek na hřišti. Až po třinácti 

minutách prolomila tragédii Eliška dvěma nájezdy a aspoň jedním proměněným trestným hodem. 

Další koš přidala Anička a svou druhou trojku sobotního dopoledne přidala Denisa. V poslední čtvrtině 

se konečně dostala do provozní střelecké teploty i Terka, konečný výsledek - 15 bodů je tedy zřejmě 

maximem možného při střídání celé sestavy, ovšem dvě třetiny našich bodů jdou na konto dvou 

zkušenějších hráček. Kuriozitou v tomto týmu nevídanou je celkem 11 trojek / často jednou z mála 

možností, jak proti sevřené obraně vyšších hráček v malé tělocvičně skórovat / - 

OSK B - Tišnov 48:63 

Nesvadbová 19 - 3x3, 2/0, Ševčíková 12 2x3, 4/4, Šťastná V. 6 - 4/0, Pátková 6 - 1x3, 4/1, Augustinová 

3 - 1x3, Kaletová 2 


