
Nedohraná sezóna mrzí, ale s výsledky jsme velmi spokojeni   

• dívky U15 a U17 úspěšné v NRL, 2.místa 

• ženy vyhrály SBL a postupují do 2.NBL 

• muži na skvělém 3.místě v SBL 

 
Družstvo starších žákyň U15 se v Nadregionální lize neztratilo a 
letošní zkrácená sezona byla pro tým určitým testem, který holky 
zvládly.  
Kádr opustily před sezonou dvě podkošové opory, Julča Gončárová 

a Nelča Sadílková, které přešly do U17. Naším cílem bylo tedy na 

uvolněné pozice zapracovat další hráčky kádru, pozměnit styl hry 

týmu a postupně také dávat více prostoru ve hře mladým hráčkám 

z U13. Zpočátku sezony nám sice chvíli trvalo zvyknut si na nový 

styl hry, ale postupem času se výsledky dostavily. 

V základní skupině A tým obsadil 5.místo. Mrzet nás mohou 

především domácí těsná prohra s Mostem a výpadek s Kraslicemi.  

Do skupiny o konečné pořadí jsme vstoupili skvěle sérií 5 vítězství 

za sebou. Potěšilo vítězství v Mostu a vybojované výhry nad 

Kraslicemi a v Teplicích! A tak nám 3 kola před koncem soutěže patřilo 2.místo v tabulce s pozitivní bilancí 6:3 a 3 zápasy se 

slabšími týmy. 

Holky ukázaly, že jsou dobrá parta, která se umí v pravé chvíli vyhecovat a zabojovat. Odehrály v sezoně skvělé zápasy proti 

silnému Kladnu i Kralupům. Z mladých hráček se prosadila Anička Hrubíková i Týna Vargová, škoda velké marodky v druhé 

části soutěže (Péťa, Eliška, Aďa, Aneta, Martina). Družstvo má v sobě velkou energii, bojovnost, soudržnost a sílu. Těšíme 

se, že na vítězné vlně pojedeme i v příští sezoně v kategorii U17 NRL. 

 
 

Družstvo kadetek U17 odehrálo vcelku vydařenou sezónu v 

soutěži NRL, kde bylo 23 celků rozděleno do tří skupin. 

Naše holky hrály ve skupině A mezi dalšími 7 kluby. V polovině 

soutěže se skupina rozdělila na dvě výkonnostní skupiny. Naše 

hráčky se v základní části umístili na skvělém 2.místě, a nebýt 

zbytečné porážky v Mostě, mohly získat prvenství.  

Na domácí palubovce jsme všechna družstva jasně  přehrávali, 

ale na palubovkách družstev z první čtyřky jsme bohužel 

klopýtali. Vypadalo to jako bychom již dopředu nechtěli vyhrát. 

Bohužel, to je jediná kaňka na našich výkonech.  

Průměr 95 bodů na zápas je úžasný, i obrana na čísle 49 je 

výborná. Je potřeba zapracovat na psychice týmu, aby se těch 

nepovedených zápasů mnoho neopakovalo. ale jinak všem 

hráčkám patří pochvala za letošní sezonu, zvláště když ještě 

většina hráček úspěšně hrála v družstvu žen v SBL.    



 
 

Družstvo žen, které se začalo skládat těsně před sezónou, v SBL překvapilo a soutěž vyhrálo.  

Již první zápas a hlavně druhý, který jsme bojovností vyhráli v závěru a v prodloužení, družstvo nakoplo. A to pak procházelo 

soutěží jako nůž máslem. První zaváhání přišlo až na domácí palubovce dvě kola před koncem základní části, ale i přes 

nedohrané poslední dvě kola je naše družstvo vítězem a postupuje do 2.ligy pro příští sezónu. Všem hráčkám pochvala za 

výkony v sezóně a přání, aby se jim vedlo i v té příští ligové. Po skončení nouzového stavu družstvo žen obdrží z CBF pohár za 

vítězství v SBL. 

 
 

Tým mužů se po dvou letech strávených v nižší soutěži, kterou v ročníku 2018/2019 jednoznačně opanoval, vrátil do 

Středočeské basketbalové ligy, kde si vedl velmi dobře. Sezónu jsme zahájili čtyřmi domácími zápasy, ve kterých se nám 

podařilo zvítězit, což nám dodalo potřebné sebevědomí a hlavně klid do dalších zápasů. První porážka a vystřízlivění přišla v 

prvním venkovním zápase, kdy jsme, značně oslabeni, prohráli s výborně hrajícím týmem z Českého Brodu. 

Nicméně vrcholem této sezóny bylo historicky první slánské derby proti týmu ŠSK při 3.ZŠ. Ochozy byly naplněné k 

prasknutí, diváci stáli místy i ve „druhé“ řadě a atmosféra byla opravdu elektrizující, tak jak to má být při správném derby. V 

tomto zápase se nám podařilo zvítězit 90:72. 

Poté ovšem následovaly tři porážky v řadě. První od silného týmu z Kladna a další ve dvojzápase s BK Beroun, kterému se 

podařilo zvítězit i na naší palubovce a překazit tak více než 2 roky trvající domácí neporazitelnost. 

Ve druhé polovině soutěže se nám podařilo přivézt důležitá vítězství z hřišť soupeře, především z Poděbrad a Kralup, čímž 

jsme se udrželi mezi 4 nejlepšími týmy tabulky. 

Bohužel ani tato dobrá výchozí pozice pro play-off nám nebyla nakonec nic platná, protože soutěž byla kvůli pandemii 

COVID-19 předčasně ukončena a tak jsme po základní části sezónu zakončili na krásném 3. místě, což považujeme za velký 

úspěch. Věříme, že tato nepříjemná situace brzy skončí a všichni se ve zdraví potkáme na sportovních kolbištích. 



 


