
DOHRÁVKA V TRUTNOVĚ 

byla logicky úplně jiná, než domácí soutěžní premiéra. Trutnov se snaží zlepšit svoje postavení v 

tabulce a tak proti nám nastoupil vlastně kompletní tým extraligových kadetek. Dokud se domácí 

obrana neprobudila, byla naše úloha až překvapivě snadná, stačilo vnikat do mezer a uvolňovat volné 

střelce /Linda, Naty /. Poměrně dobré doskakování nám při nepřesné střelbě soupeřek zajišťovalo 

celkem pohodlné vedení. 

Druhá polovina zápasu však už byla podstatně jiná. Bohužel pro nás se lehce zranila Míša / 

pamatujete nějaké její utkání bez zranění ? / a její pravačka pozbyla síly. K tomu se přidaly "obyčejné" 

problémy při zvládání základních individuálních činností - nebyli jsme schopni obejít jedinou hráčku 

soupeře, špatně jsme pod tlakem přihrávali a když se přidaly špatné okamžiky v obraně / řešení clon 

/, utkání se vyrovnalo a dospělo do koncovky, ve které se odehrála klasická zápletka, kdy jedno 

družstvo nepromění jasnou střelu a pak soupeř vstřelí trojku, kterou otočí stav zápasu ve svůj 

prospěch. Naše fauly pak vedly jen k dalším úspěšným trestným hodům soupeřek. Rozdíl devíti bodů 

je tedy poněkud nadhodnocený - zápas jsme měli nebo přinejmenším mohli vyhrát. Nemá ale cenu si 

stěžovat na smůlu - klíč k řešení je totiž / nepřekvapivě / na tréninku. 

KARA Trutnov B - OSK 62:53 

Pokorná 21 - 5x3, Vavříková 10 -2/0, Vildová 6 -2x3, Bednářová 4 -2/2, Dohnalová 4 - 2/2, Kroutilová 

4 -2/0, Slivečková 2, Kohlová 2 -2/0,  

 

KYJOV - JAKO VŽDY BOUŘLIVÝ 

V sobotu v Kyjově jsme chtěli napravit středeční výpadek, domácí naopak doufali ve třetí vítězství nad 

našimi týmy po sobě / většina hráček si pamatovala ještě dvojí prodloužení na konci loňské sezóny /. 

Snadná první čtvrtina byla klamná - domácí bojovným výkonem na počátku druhé části hry skóre 

vyrovnali a začalo drama, provázené nabuzeným publikem, které se dožadovalo faulu kdykoli domácí 

přešly polovinu a mnohdy ještě dřív, než byl míč ve hře. Nejistí rozhodčí pak chybovali, intenzita 

kontaktů stoupala a jiskřilo se víc než pořádně. Míša musela - jako obyčejně - opustit hřiště kvůli 

bolesti kotníku, Týna pro pět faulů a ve třicáté druhé minutě poprvé a naposled vedli domácí 43:42. V 

pravý čas vrátivší se Míša nás vrátila dopředu trojkou, pak už přišly chvíle pro trestné hody, ve 

kterých jsme nijak nezářili / Naty , Barča /, takže z nejhoršího nás opět trojkou musela dostat Helča. 

Až v posledních minutách se podařilo přimět Míšu a Naty, aby sehrály obyčejné překřížení s vysokou 

hráčkou. Tato prostá, ale účinná kombinace, patřící někam do žákovského věku, může být ale 

užitečná zvlášť, pokud na ni obrana není připravená /jako byla na naše clony / a je právě tím, co 

méně driblinku znalé hráčky potřebují ke své hře. Několik podařených spoluprací a také dobré útočné 

doskoky / Zuzka / pak už nedaly domácím šanci na zvrat a nám přinesly zasoužené, ale tvrdě 

vybojované vítězství. 

Jiskra Kyjov - OSK 50:56 

Kroutilová 11 - 1x3, 5/4, Vavříková 11 - 6/5, Vildová 8 -2x3, Kohlová 8 -3/2, Pokorná 6 - 6/2, 

Dohnalová 5 -2/1, Slivečková 5 -1x3, 2/2, Navrátilová 2, Bednářová 0.  



 

V BRNĚ JSME AŽ PŘÍLIŠ "NEZLOBILI" 

Jakoby trochu uspokojeni vybojovaným výsledkem v Kyjově jsme přijeli do Brna v rozpoložení, že úkol 

víkendu je splněn a že v Brně příliš šance nemáme. Škoda toho, protože průběh zápasu ukázal, že 

jsme bez šance určitě nebyli - po třetí čtvrtině jsme dokonce o dva body vedli. Největší problémy byly 

ve hře vysokých hráček - přílišná pasivita / Barča + Zuzka dohromady 2 trestné hody za zápas /. Zápas 

rozhodly dva krátké úseky, ve kterých nás domácí přehráli - zejména po našich ztrátách. Dalším 

faktorem byly nepříliš kvalitní trestné hody - 57% !!. Naopak doskakování a prakticky i obrana byla 

slušná, obdržených 64 bodů určitě není množství, které by se nedalo přehrát. 

SŠMH Brno B - OSK 64:54 

Kroutilová 14 - 3x3, 3/1, Kohlová 14 - 6/4, Pokorná 10 - 6/4, Bednářová 6 -2/2, Navrátilová 5 -7/3, 

Dohnalová 3- 1/1, Vavříková 2, Slivečková 0, Vildová 0.  

 

NAŠTĚSTÍ JEN V SOBOTU 

jsme mohli vidět po týdnu "prázdnin" tým U19 v akci. Hodnocení bude stručné - prohra o 3 body, 

naše pivotky / podotýkám, že jedna je reprezentantka do 16 let a jedna v kádru žen 1.ligy / tragické - 

dvakrát po třech bodech a trestné hody 8/2. Fakt je, že Barča měla mnohem méně možností a minut 

než Zuzka, ale i tak mohl být její přínos - například v obraně - mnohem větší. 

 

Hra bez rozehrávačky, přesněji řečeno bez hráčky schopné aspoň trochu driblovat, je už tradice. 

Chybějící pohyb v útoku byl novinkou, ovšem nevyžádanou. Bonusem byl Týny pátý faul, kdy pod 

vlivem " něčeho silnějšího než je sama" je puzena pronásledovat driblující hráčku a zezadu ji zastavit 

svým pátým faulem na polovině hřiště. Za zmínku ještě stojí staronové zjištění, že Linda 

nezaznamenala, že basketbal je i obrana ( ne jen střelba za tři body - ostatně s bídnou úspěšností ). 

Výsledkem tohoto opravdu smutného koktejlu pak byla porážka s motivovaným soupeřem, který se 

určitě nestačil divit, jak mohl s námi prohrát doma o třicet. 

OSK - USK B 63:66 

Pokorná 19 - 1x3, Vildová 12 -1x3 4/3, Kohlová 10 - 1/0, Kroutilová 8, Slivečková 6 - 1/0, Vavříková 3 - 

4/1, Dohnalová 3 - 4/1, Bednářová 2. Trestné hody 14/5 ... to je úroveň U12 a buďme rádi, že není 

statistika střelby zpod koše ! 


