
2. KOLO - NÁVOD JAK PROHRÁT VYHRANÝ ZÁPAS 

 

předvedly juniorky v sobotu a zároveň odpověděly na otázku, proč je o jejich trénování a koučování v 

posledních letech takový " zájem". 

Porážka o dva body mrzí vždycky a nejvíc se vzpomíná na koncovku utkání a přemítá, co se mělo 

udělat jinak a lépe. Tento zápas jsme však prohráli o hodně dřív, popravdě už o den dřív - pátečním 

večerním tréninkem, který byl jen zbytečnou předehrou před večírkem v nočním klubu. Na to jsme 

navázali příchodem na zápas - čtyři hráčky pozdě /!/ - a rozcvičkou, ve které hrozilo, že nám dojdou 

síly ještě před začátkem utkání. Samotný úvod zápasu byl ještě dobrý a to přesně do okamžiku, kdy 

jsme za stavu 10:4 šli sami do koše a děvčata ze Žabin - převážně ročníky 1999 !! - upadala na duchu. 

Ovšem nejen, že jsme nedali koš, naopak dostali, čili 10:6 místo 12:4 a na brněnské lavičce zavládl 

nový pocit - půjde to ! Naše obrana se stala propustnou jako síto - 44 bodů za poločas !! - a tak, 

přestože jsme v útoku stačili sem-tam kontrovat, v obraně jsme všechno bohatě "dohnali". 

Ve druhém poločase jsme se soustředili na hru přes vysoké hráčky - bohužel odpovídající kvalitu měly 

pouze Zuzka a Barča. Nicméně soustředěným úsilím pětky Zuzka, Barča, Nela, Linda a Naty jsme se 

dostali na tříbodové vedení. Tento obrat / +12 / se nám "podařilo" opět za tři minuty pohřbít / -8 /, 

jen co do hry zasáhly dvě čerstvé, střídající hráčky. Poslední čtvrtinu jsme se opět soustředili na tlak 

pod koš .. bohužel ne všechna zakončení byla šťastná. Závěr pak byl snůškou chyb - jak technických / 

přihrávky / tak taktických / výběr zakončení, nezastavení protiútoku soupeřek /. Trojka soupeřek byla 

pak tím posledním hřebíčkem do naší rakve, kam jsme je začali zatloukat už 24 hodin před utkáním. 

Pro příznivce retro stylu odkazuju na archív OSK a zápas juniorek proti Kyjovu v sezóně 12-13 - dnes 

to bylo bohužel až příliš podobné .. 

 

OSK - Brno B 74:76 

Semjonová 21 - 4x3, 6/5, Vavříková 17 -2/1, Dohnalová 16, Pokorná 11 - 3x3, Bednářová 4 -3/2, 

Kroutilová 3 /!!/ 1x3, Vildová 2 -2/2, Navrátilová 0, Slivečková 0, Kohlová 0 /!!!!/ 

 

Nedělní zápas 2. dvojkola byl opět z kategorie nudných, hrálo se zhruba sedm minut do stavu 18:14, 

pak další osmnáctibodovou šňůrou jsme rozhodli o výsledku a zápas už se jen dohrával. Výšková 

převaha byla ještě výraznější než v sobotu, kvalita soupeřek už taková nebyla, takže kromě 

občasného propadu v našem doskakování nebylo příliš co řešit a hodnotit. Ani v neděli jsme se ale v 

obraně příliš nevyznamenávali, pomalé reakce s vysoko postaveným těžištěm nikoho neohromují a 

tak obdržených 40 bodů jde spíš na vrub špatné střelby hostí než nějakého tlaku v obraně. 

OSK - Kyjov 84:40 

Bednářová 16 - 2x3, Kohlová 15 - 6/5, Semjonová 13 - 1x3, 9/4, Dohnalová 11 -6/5, Vavříková 10 - 

4/2, Vildová 10 -2x3, Pokorná 8 -2x3, Kroutilová 2, Slivečková 0 


