
Venku jako doma, aneb jde to, ale dře to      5.1.2013 

 

G1, OSK Olomouc : Hranické panterky   57 : 38 (9:11, 13:2, 18:16, 17:9) 

Body: Uvízlová 9 – TH 6/1, Plachá 9-2/1, Augustinová 8, Koukalová 6-3/0, Pluhařová 5-5/1, 

Kutáčová 5-4/1, Šťastná 4, Blahutová 3-4/1, Bortlová 2-2/0, Grambalová, Chodilová a Peřinová 2, 

Bundilová a Trčková 0.  TH 26/5 = 37%.  F- 8.  MVP: Kutáčová 

 

G2, OSK Olomouc : Hranické panterky   50 : 35 (10:10, 16:10, 16:7, 8:8) 

Body: Koukalová 17-6/3, Plachá 12-4/0, Šťastná 4-4/2, Uvízlová 4-2/0, Chodilová 4, Blahutová, 

Kutáčová, Peřinová a Pluhařová, Augustinová 1-4/1, Bortlová, Bundilová, Grambalová a Trčková 0. 

TH 20/6 = 30%.  F- 15.  MVP: Koukalová 

 

Doma, ale přesto venku, či naopak, jak je libo, jsme sehráli předehrávaná utkání naší soutěže. Využili 

jsme ochoty a organizační schopnosti kolegy Horkého, čímž se nám podařilo zalepit nepříjemnou 

sobotní díru po odhlášeném utkání ze strany Krnova. 

 

Přiznejme, že žádná sláva to nebyla. Z naší strany určitě ne. Jen díky tomu, že i Panterky byly ještě na 

nějaké Silvestrovské vlně a o něco pomalejší na míč, tak jsme „utrpěli“ vítězství. Říká se, že cennější 

jsou vybojovaná utkání, kdy se nedaří, ovšem v našem podání se jednalo o prachsprosté nechytání a 

nedržení míče v rukách a prostorově špatné vnímání situace v obraně. Hranice nás nejméně 20x za 

utkání přehodily dlouhým „pasem“ skoro přes celé hřiště, ale naše obránkyně si stejně o krok 

neodstoupily. 

 

Než jsme dostali míč přes půlku, tak málem zapadlo slunce na obloze, jak to bylo pomalé. Prostory, 

kudy máme vybíhat, zřejmě necháme vytýčit policejními páskami, aby to už konečně některé známé 

firmy trklo, nebo se aspoň zamotaly do igelitu a došlo jim, že nejde pořád vybíhat prostředkem a 

způsobovat kolaps dopravy. 

 

Radši skončím, protože popisovat, jak jsme kreativní při zakončování, to je na angažmá do 

pekingského cirkusu. Přesně podle hesla „proč to dělat jednoduše, když to jde dělat složitě.“ Je 

pravdou, že jsme alespoň nezaútočili na vlastní koš tolikrát  jako domácí, a rovněž jsme z těchto lapsů 

neobdrželi body… Jo, děly se věci. 

  

Basketbalovou kocovinou nebyla postižená Kuty, která držela naši bárku nad vodou, než vystřízlivělo 

pár dalších závodnic, které přišly na pomoc, zvláště Sába, Denis a Žuža. Obě kapitánky byly pak 

aktivnější na koš ve druhém zápase, vázla však spolupráce. Když už konečně míč někomu půjčím 

(nešlo by to, prosím, častěji a rychleji?), tak prostě musím po přihrávce seběhnout. Pokud možno 

rychlým vyražením. HOĎ A BĚŽ. To je zákon. 

 

Mimochodem dnes to bylo poprvé, kdy jsme Hranice porazili v mistrovské soutěži. 


