
Zpátky o dva roky         16.2.2013 
 
G1, SK Bruntál : OSK Olomouc C     46: 28 (6:9, 15:7, 9:6, 16:6) 
Body: Šťastná 6 – TH 5/2, Pluhařová 5-4/3, Plachá 4-2/0, Uvízlová 3-8/1, Grohmanová a Koukalová 3-
2/1, Bortlová a Sprušanská 2, Augustinová 0-10/0, Bundilová, Chodilová, Kutáčová a Pazderová 0. 
TH 32/8 = 24%.   F- 8.    MVP: Augustinová. 
 
G2, SK Bruntál : OSK Olomouc C     78: 45 (6:9, 15:7, 9:6, 16:6) 
Body: Plachá 14-3/2, Koukalová 8-10/2, Pluhařová 8-6/2, Bortlová 4, Chodilová 3-6/1, Šťastná 2-4/0, 
Grohmanová 2-3/0, Kutáčová a Uvízlová 2, Augustinová, Bundilová, Pazderová a Sprušanská 0. 
TH 32/7 = 22%.   F- 22.    MVP: Kutáčová. 
 
Začátek jako ze snu. Happy „and1“, Žuža koš a 5:0 pro nás. A pak se Levhartice nevratně vydaly na 
cestu asistované sebevraždy neproměňovanými trestnými hody, i když Zubaté žáby do konce 1.Q 
nepřidaly než 2 koše, na které šelmy kontrovaly 2 svými zásahy ze hry. Pěkná aktivita do koše, 
zaslouženě získaný faul, a pak ústí hlavně k hlavě a prásk! Hezky v řadě za sebou, Denis 2/0, Happy 
2/0, Sába 2/0, Denis 2/0, Sába 2/0, Žuža 2/0. 
 
Namísto jasného vedení o 10-15b. předávala první pětka druhé vedení o jen 3, a to na Sáru, Nikolu a 
Hanku nestačilo. Choďa, už téměř jako pravidlo, se proti těsnější obraně vysypala jako sklo z oken v 
Čeljabinsku po průletu meteoritů, Julii po pár přebězích hlava vydala značku „Stop běhání!“, Kouky se 
vytrápila do ztracena a Bony své démony obav nechala ustlat přímo na své hlavě, takže celkově se 
tato pětka na hřišti pouze vyskytovala, ale nehrála. 
 
Pokud měla první „parta“ výsledek vrátit zpátky naši stranu, opak byl pravdou. Nedokázala se prosadit 
proti odstoupené obraně a kupila chybu za chybou. Happy opět „strážnická dolina“, Spruši s Gromy po 
převzetí panikařily, jakoby jim někdo strkal pavouka pod košilku, stejně tak rychle a „přesně“ 
odhazovaly míče. Sába vzpomínala, co to vlastně hraje za hru a jaký je rozdíl mezi obranou a útokem. 
Aktivitu při probíjení se vozovou hradbou Bruntálu prokazovala nejvíce Deny, bohužel „šahala“ na 
rekord neproměněných TH/z. S 10/0 tak zůstává „až“ třetí za Kouky s 12/0 a Grohmy 16/0 z loňska 
proti Kroměříži. Je fakt, že jsme zvolili a jdeme cestou útočných doskoků a tlaku pod deskou, které 
chceme přednostně věřit. Pokud však na sebe natáhneme fůru trestných hodů a z nich získáváme 
zatím našich 20% proměněných, zasebevražďujeme se a není nám pomoci. 4.Q tak nakonec byla 
bolehlavem zahozených a neproměněných šancí, různě zbrkle odhazovaných přihrávek, bez vedení a 
řízení hry a pohybu po odehrání míče. Jednoduše, nepořádek v hlavě = nepořádek na hřišti. Ale 
pokecáme. 
 
Dobrý dotaz, který v podstatě jednou větou zachytil dění na hřišti, vznesl jeden z tatínků Bruntálu: „Ta 
23, ta je nová?“ No, úplně nová nebyla, ale je pravda, že jako začátečnice častokrát projevovala. 
Špatné pro družstvo je, když hlavní hráčky namísto vedoucího výkonu a příkladu pro ostatní musí jít 
nuceně na lavičku, protože je soupeř přehrává, nebo se nedokáží prosadit 1/1. S náhradnicemi pak 
jde skóre pravidelně o 4-6 bodů okamžitě dolů a kruh se uzavírá. Dnes jsme z něho nebyli schopni 
vystoupit. Horší, trpčí pilulkou bylo, že jsme nestačili běhat a vracet se. Ještě bolavější zjištění však 
bylo, jak dnes hráčky naprosto vyhořely v obraně a vypadaly jako v prvních utkáních před 2 lety, kdy 
dostávaly pověstné „világoše“ o 150 a více bodů. Nezvládaly bránit kondičně (s výjimkou Kuty), ani 
technicky správně špatným provádění vyplývajícím z lenosti a nedostatku zapojení myšlení. Můžete si 
opět zazpívat „Na nás nemáte…“. A na koho ze silnějších soupeřů máte vy? S kým se chcete rovnat? 


