
VÍC NEŽ ŠŤASTNÉ VÍTĚZSTVÍ 

 

jsme získali v zápase proti Žďáru. Snahu o pochopení některých jevů v dívčím basketbalu už 

jsem vzdal, takže pouze suše zmíním, že první čtvrtinu jsme vyhráli 20:5, abychom vzápětí 

prakticky ve stejné sestavě proti stejné sestavě prohráli druhou 4:22. 

 

Žďáru stačilo čekat na naše ztráty, kterých bylo na dva zápasy, zavírat podkošový prostor a 

udržoval si tak malé, ale stálé vedení. Až pět minut před koncem jsme se probudili a 

desetibodovu šňůrou utkání už téměř otočili, To bychom ale nesměli být my, abychom patnáct 

vteřin před koncem po doskoku za stavu +2 nepřihráli zmateně / po kolikáté ? / do rukou 

soupeřek, které sice střelu nedaly, nicméně si / po kolikáté ? / doskočily a vsítily "and-one". 

Naštěstí se nám ve zbývajícím čase a po timeoutu podařilo dát ještě koš a následně i za 

pomocí faulu ubránit poslední útok hostí. Šťastné vítězství tak patřilo nám, za výkon však 

zasluhuje pochvalu nanejvýš Týna, která neúnavně bojovala a nechtěla se smířit s trapným 

průběhem zápasu. 

 

OSK - Žďár 49:48 

 

Vildová 12 - 4x3, Vavříková 12 -3/2, Kohlová 11 -4/1, Bednářová 7 -1x3, 2/2, Pokorná 7 -

1x3, Dohnalová 0, Funková 0, Slivečková 0  

 

 

PORÁŽKA ZAPŘÍČINĚNÁ PROSTÝM NEUMĚNÍM 

 

tak by se dal hodnotit zápas v neděli, kde Pardubice týmovou hrou, mnohem lepším pohybem 

a v podstatě velmi jednoduchým zpsůobem rozebíraly naši obranu, která nebyla schopna 

zavřít téměř jedinou mezeru / a pokud ano, tak přišlo ke slovu obvyklé zaspání v doskoku /. 

Celý zápas jsme prohrávali a přestože se podařilo dotáhnout se občas na rozdíl pěti-šesti bodů, 

vždy jsme svoje úsilí podrazili hloupou ztrátou / ty se daly rozdělit jednak na dobrodružné 

driblinkové akce, jednak na prostoduché přihrávky do rukou obránkyň - většinou těch, 

bránících přihrávajícího /. 

 

Světlejšími okamžiky byla hra Barči / pár zisků, pár dobrých zakončení, byť v obraně měla 

stejná okénka jako ostatní / a obrana Domči, která stála především na včasné reakci a tím i 

většinou dobrém návratu ke své hráčce. Bohužel reakční doba ostatních byla tak dvojnásobná, 

než bylo potřeba, takže buď nedošlo k zavření mezery / koš nebo faul / nebo se stejně pozdě 

vracely ke svým hráčkám - nejčastěji koš či faul z protipohybu útočníka. 

 

OSK - Pardubice 61:80 

 

Pokorná 17 - 4/4 , 1x3, Dohnalová 16 -6/4, vavříková 8 - 2/0, Kohlová 6, Vildová 6 - 2x3, 

Funková 6 - 1x3, 2/1, Bednářová 2, Slivečková 0,  

 

 

NEVÍTE NĚKDO, JAK TOHLE OKOMENTOVAT ? 

 

Jak je vidět z titulku, nemám úplně jasno v tom, jak psát o zápase, který se jen tak nevidí. Do 

Hradce nás odjela pět + Alwa, která ale - jak se ukázalo cestou - byla zralá tak na položení do 

postele / nakonec skončila ještě téhož dne večer na antibiotikách /. Ano - jednak smůla a 

okolnosti : dlouhodobé zranění Nely / bohužel způsobené vlastní nezodpovědností / , k tomu 



zranění Barči, školní povinnosti Zuzky, na druhé straně ale také špatná rozhodnutí - Naty a 

její stomatologický výkon v pátek před zápasem ??? . 

 

Pětice statečných si vedla sice značně nezkušeně a zbytečně plýtvala silami v první čtvrtině, 

nicméně pořád se dalo hrát až do dalšího zranění / Helena a její tržná rána v obličeji /, po 

kterém zápas fakticky skončil. Čtyři hráčky hrající samy celý poločas s pouhými třemi time-

outy na odpočinek - to se opravdu jen tak nevidí. Hodnotit basketbal by bylo nespravedlivé, 

tady je potřeba jen ocenit jejich odolnost / bolelo to občas dost zbytečně / stejně jako přání 

Helči dohrát utkání i se zraněním / ta skončila v noci na chirurgii ve Vojenské nemocnici /. 

Dvě hráčky nám chyběly k vítězství, na tom se shodli všichni přítomní včetně trenérky 

domácích, jestli tam být mohly nebo nemohly, na to ať si odpoví ony. Nedělní utkání se tak 

pro naprostý rozvrat týmu nehrálo - zatím odloženo na neurčito. 

 

Hradec B - OSK 63:39 / 8:15, 25:24, 40:34 / 

 

Bednářová 14 - 2/1, 1x3, Vildová 10 - 2/2, 2x3, Kroutilová 10 -2x3, 8/2, Kohlová 4 - 3/0, 

Slivečková 1 -2/1 


