
Orlí pochoutka sypaná naivitou       13.10.2012 

 

G1, BK Prostějov : OSK Olomouc    76 : 37 (18:11, 23:6, 18:7, 17:13) 

Body: Koukalová 9 – TH 4/1, Blahutová 6-2/0, Uvízlová a Sprušanská 4, Peřinová 3-4/1, Bortlová 3-

2/1, Bahounková 2-2/0, Augustinová a Grohmanová 2, Pluhařová 2-2/0, Chodilová 0-2/0, Bundilová, 

Kutáčová a Trčková 0.  TH 18/3 = 17%.  F- 14.  MVP: Kutáčová. 

 

G2, BK Prostějov : OSK Olomouc    85 : 51 (17:8, 27:16, 14:17, 27:10) 

Body: Koukalová 10, Bahounková 8, Chodilová 7-2/1, Peřinová 6, Augustinová a Grohmanová 4, 

Trčková 2-2/0, Blahutová, Bundilová, Kutáčová, Pluhařová a Sprušanská 2, Bortlová a  Uvízlová 0. 

TH 4/1 = 25%.   F- 12.  MVP: Chodilová. 

 

Mladá orlí záloha ukázala našim děvčatům, jak má vypadat dynamika a ovládání míče v 

rychlosti. Ne že bychom propadali fatálně, ke cti našim Levharticím slouží, že oba zápasy, 

zvláště ten druhý dohrály ve slušném tempu s hlavami nahoře, dokonce chvílemi, podotýkám 

opravdu jen chvílemi, měly i navrch, ale rozdíl ve včasnosti zpracování míče a jeho rychlé 

rozehrání na nabíhajícího spoluhráče nás vždy po těchto úsecích spolehlivě sráželo na zem, a 

tak kluci měli oba dva zápasy pod kontrolou. 

 

Utkání jsme zahájili kulturní vložkou, letos již podruhé (před tím Trči v Krnově), takže Bára 

mátla tělem i vzhledem bez dresu ve vypůjčené garderobě z místního skladu doplňků OP 

Prostějov, ale nehrála vůbec špatně. V obou zápasech si holky vystřídaly výkony a odhodlání 

pro hru. Je pak jen škoda, že např. v G2 Chodí, Bahy, Bony, Denis a Uvi doplněné Gromy a 

Bundi zvládnou obě své kvarty na solidních 25:31, zatímco druhá squadra Kuty, Bára, Peří, 

Kouky a Juli vyztužené Spruši a Trči si nechají nasázet rozdíl 26:54. Přesně opačně to však 

fungovalo v G1, takže čekáme a modlíme se okamžik, kdy obě skupiny budou schopny hrát 

vyrovnaně, aby jedna nemusela dotahovat slabou práci druhé. Jsme tým…!...? 

 

Kluci nás trestali jak rychlejšími starty za míčem, tak včasnější a hlavně přesnější přihrávkou 

na volného hráče. Největší potíží nám zůstala obrana nabíhajícího protivníka, jelikož 

děvčatům stále v hlavách zůstává notná dávka dětské naivity, když věří, že rozeběhnutého 

soupeře zastaví vystrčenou rukou, nebo roztaženými pažemi v klidovém postoji. Orlíci si z 

našich holek většinou postavili slalomovou dráhu a pěkně si zajezdili z kopce. Někdy s 

obloučky, někdy rovnou „šusem“, když poznali, že obyčejné zrychlení na některé naše hráčky 

platí ještě účinněji. Jó, běhání, to je potíž. Kdyby tak šel basket hrát v křesle s ovladačem v 

ruce, to by bylo hej. Na konci si kluci obvykle přidali bonbónek v podobě posunuté přihrávky 

na dobíhajícího kolegu, který nebyl bráněný. No, řekněte, kdo by se s ním přes celé hřiště 

vracel, že? 

 

Kuty velmi slušně pracovala obě dvě utkání, jedna z mála se dokázala prosadit i driblinkem. 

Chodí zapnula až v G2 a bylo to cítit, jen kdyby tolik nekončila v rohu tělocvičny. Kouky se 

nadřela s mladým Peterem, ale občas se jí ho podařilo dostat do úzkých, a něco přidala i 

bodově. Bára měla dobré zrychlení ke koši. Bahy se zadaptovala na klučičí podmínky v G2 a 

byla opět nebezpečná, s obranou však stále zápasí. Uvi a Denis přes pár  momentů se chytaly 

do vlastních kliček a zbytečných zastavování. Na Bony bylo spolehnutí v obraně, nějaký 

doskočený míč by jí už však také slušel. Peří tentokrát šikovnost byla málo platná, když míč 

byl pravidelně poslední v pořadí, než vyřídila agendu nehty, vlasy a v mezidobí tkaničky. Juli 

prokázala své silné stránky, dobře šla na míč, bojovnost jí nešla upřít, jen ty nožičky opravdu 

musí kmitat mnohem rychleji, a to nejen tam, ale i zpátky. Ostatní holky přidaly své 

maximum, co mohly. 


