
Jedna výhra nad kluky venku – málo, nebo dost?     25.11.2012 

 

G1, SKUP BCM kluci : OSK Olomouc   34 : 37 (4:10, 10:12, 10:11, 10:4) 

Body: Koukalová 12 – TH 6/4, Uvízlová 6-10/4, Plachá 6-3/0, Chodilová 4, Peřinová 3-10/1, 

Bahounková a Sprušanská 2, Pluhařová a Šťastná 1-4/1, Augustinová a Kutáčová 0-2/0, Bortlová, 

Eliášová a Vychodilová 0. 

TH 41/11 = 26%.  F- 19.  MVP: 1. Chodilová, 2.Plachá. 

 

G2, , SKUP BCM kluci : OSK Olomouc   55 : 34 (18:9, 10:12, 10:11, 10:4) 

Body: Koukalová 7-TH 4/1, Chodilová 4-8/2, Pluhařová 4-4/2, Plachá 4-2/0, Bahounková 4, Kutáčová 

3-4/3, Sprušanská 3-2/1, Uvízlová 2-8/2, Vychodilová 2, Šťastná 1-2/1, Peřinová 0-8/0, Augustinová,  

Bortlová a Eliášová 0. 

TH 42/12 = 26%.  F- 25.  MVP: 0. 

 

Každá výhra nad kluky, natožpak v jejich prostředí pro nás bude vždy jen třešničkou na dortu, jelikož 

měřit se lze se stejným pohlavím. Přesto i s ohledem na to, že loni jsme se stejným soupeřem 

nezvítězili ani jednou, lze z naší strany zaznamenat posun, kdyby nebyl v G2 zkalen zbytečnou ne 

prohrou, ale fyzickým i mentálním rozpadem po troše „bu-bu-bu“, který kluci dokonale využili. 

 

První zápas a scénář prakticky shodný jak naposledy se Zlínem. Výborný nástup se 6 za sebou (!?) 

nedanými dvojtakty, či střelami z pod koše, takže přes poměrnou převahu, kterou se dařilo postupně i 

vyčíslovat, jsme si zadělávali na budoucí potíže. Opět jsme se samozabíjeli desítkami 

neproměňovaných „loženek“ a trestných hodů, viz níže. Nebylo sice nepříjemné sledovat, že kluci se 

svou váhovou a výškovou převahou prohrávají souboj s naší dovednosti, ovšem co to bylo platné, 

když např. Sába, jinak jedna z tahounek,  sama mohla prakticky rozhodnout už v 1.Q. Dát polovinu 

toho, co zahodila včetně TH, je na 20bodech. Úspěch v G1 se rodil především v obraně. Přes žádný 

vstřelený bod dobře pracovala Bony, od Žuži se to samé žádá automaticky i s doskoky, tak jako 

ubránění rozehrávače soupeře od Chodí, což plnila výtečně. Jediná, která vypadávala z rytmu a již 

začátek zápasu našel notně nepřipravenou, byla Peří. Téměř klasicky začala 3 nepozornostmi v obraně, 

nezavázanými tkaničkami a odchodem na lavečku se probrat. 

 

2.Q u nás odtáhla herně i bodově Kouky. Nebýt jednoho příspěvku Bony a hlavně Juli (chceš říct, že 

Matouš je o tolik lepší??), zdálo by se, že ostatní na hřišti hlavně drží palce. Denis, Kuty a hlavně 

Happy, oprávněná hvězda minulého týdne, nedokázaly vytáhnout z repertoáru víc, než průměr, resp. 

postupnou neviditelnost. Utkání jsme sice vyhráli, ale namísto jasné výhry o 20 se k němu protrápili 

ve 3., resp. 4.Q trestnými hody 12/1 (!?), resp. 12/2.  

 

Když bylo jasné, že basketbalově na nás dnes pánové nemají, vytáhli s účinným arzenálem, který jim 

vyšel 100%, a dlužno dodat, proč by ho nevytáhli? Dokud si naše děvčata nezvyknou, že platí nepsané 

pravidlo, „faul je, až ho rozhodčí zapíská“, tak budou stále hodná vzorná děvčátka s mašlemi ve 

vlasech, ale na hřišti z nich všichni budou mít jen srandu. Uznávám, že některé zákroky díky 

motorické nekoordinaci kluků byly na hraně likvidace, to už mi spíš vadily nepískané útočné clony, 

obmotávání rukou kolem bránící hráčky a hlavně její odhazování při zahajování úniku, avšak na co si 

stěžovat? V obou utkáních jsme byli 41x, resp. 42x na čáře TH, a že jsme 30TH nedali, za to si 

můžeme jen sami(-my). Také jde o to, jestli na svou bolest po faulu hráčka reaguje usedavým pláčem, 

anebo se „kousne“ a potrestá ho košem. Na hrubost platí trocha odvahy, rychlost a více chytrosti, 

posunutá přihrávka, nebo několik proběhů, což v G2 naše Levhartice rozhodně nepředvedly. Viděli 

jste někdy letět vzduchem vyfintovaného rozběhnutého hráče, který se snaží dát o hlavu nižšímu 

protivníkovi „monstrblok“? Neskutečná zábava, na hřištích s koncovou čarou hned u zdi zvlášť. 

 

S takovou si každý náš soupeř musí dobře spočítat, že je výhodné nás faulovat, jelikož mu nic 

nehrozí. Neslavnou rekordmankou za víkend se stala Vera Peří s 1 proměněným z 18 TH, 

takže je otázka, kdyby házela s páskou na očích, zda by to pro ni nebylo lepší. Nebyla jediná a 

dosud nepřekonala náš loňský rekord. Klukům vítězství přeji. Ukázali nám, že na nás stále 



stačí trochu vybafnout, abychom se rozsypali. Nevypořádáme-li se s těmito stavy sami, 

neposuneme se ani v dívčím srovnání. 


