
DOHRÁVKA HAVÍŘOV 

se rozhodla v průběhu třetí a hlavně ve čtvrté čtvrtině .. 

BK Havířov - OSK 47:74 

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,  

SÉRIE  ZÁPASŮ, KTERÉ ROZHODLY O PLAY-OFF 

Nejprve tedy pátek a zápas proti Benešovu. Již dříve ohlášený návrat Nely na místo rozehrávačky se 

uskutečnil až v tomto utkání. A ukázalo se, bez přehánění, že jako je cibule královnou kuchyně, tak je 

dobře hrající, dirigující a střílející rozehrávačka je královnou basketbalu. Ano, Nela se nesla trochu na 

vlně falešné formy, ale rozdíl mezi hrou, kdy byla a kdy nebyla na hřišti byl několik světelných let. Po 

úvodním trápení ( 5.minuta 7:7 ) jsme konečně po měsících opět hráli basketbal ( 12. minuta 30:9 ) a 

o zápase bylo rozhodnuto. Dobře jsme doskakovali a v pohodě dohráli už rozhodnuté utkání. 

OSK - BC Benešov 78:43 

Semjonová 24 - 6x3, 2/2, Kohlová 17 -2/1, Vavříková 10 -4/2, Pokorná 10 -2/2, Kroutilová 10 -2x3, 

Vildová 5 -1x3, Slivečková 2  

V Pardubicích se proti očekávání hrálo celkem poklidné utkání a ještě víc překvapivé bylo, že v naší 

režii. Začátek nás sice trochu zaskočil v podobě nezvyklé zóny 1-3-1 / ale mohlo nám to dojít, je to 

pardubická specialita /, takže jsme si museli vzpomenout na zápas v Košicích ve finále, kde jsme se se 

stejnou obranou museli vypořádat. Poté už to šlo, stačilo nepřihrávat zbrkle do rukou obránkyň, 

nechat obránce trochu rozběhat a zakončit buď volnou střelou nebo dát šanci vysokým hráčkám k 

zakončení. Poslední čtvrtinu jsme už prakticky dominovali a výsledný rozdíl byl až překvapivě vysoký. 

Studánka Pardubice - OSK 46:72 

Pokorná 20 - 4x3, Semjonová 16 - 3x3, 2/1, Bednářová 12 - 1x3, 2/1, Vavříková 10 -2/0, Kohlová 5 - 

2/1, Kroutilová 5 - 4/3, Slivečková 2, Vildová 2 

BK Žďár n.S. – OSK   46:62  

Kroutilová 17 – 1x3, Semjonová 13 – 2x3, 2/1, Kohlová 12 – 4/4, Vildová 9 – 3x3, Pokorná 8 – 1x3, 

2/1, Bednářová 2 – 2/2, Dohnalová 1 – 2/1, Slivečková 0 


