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G1, OSK Olomouc : Slávia Kroměříž kluci   37 : 55 (12:12, 9:14, 8:10, 8:19) 

Body: Plachá 7-4/3, Šťastná  6-4/2, Bortlová 6-2/0, Pluhařová 5-1/0, Trčková 3-2/1, Kutáčová 3-1/0, 

Blahutová 2-5/2, Uvízlová 2-4/0, Grohmanová, Chodilová, Sprušanská a Vychodilová. 

TH 28/8 = 29%. F- 16. MVP: Blahutová. 

 

G2, OSK Olomouc : Slávia Kroměříž kluci   52 : 65 (20:18, 5:20, 22:13, 5:14) 

Body: Blahutová 12-2/2, Pluhařová 10-2/2, Chodilová 8-10/6, Grohmanová 7-3/1, Plachá 4-4/2, 

Koukalová a Uvízlová 2-8/2, Augustinová 3-1/0, Šťastná 2-2/0, Peřinová 2, Kutáčová, Sprušanská a 

Vychodilová. 

TH 40/18 = 29%. F- 16. MVP: Chodilová 

 

Žádná sláva to tedy napoprvé rozhodně nebyla. O to nepříjemnější alarm nám zabzučel od kluků z 

Kromce, přitom jsme s nimi loni měli aktivnější skóre. Nutno dodat, že letos nepřivezli ani jedno 

děvče, které by jejich dravost o něco zbrzdilo, a zároveň se ukázali v pěknějším světle. Byli rychlejší, 

obratnější, mnohem dovednější s míčem a hlavně basketbalovější. Těch fint, které jim naše holky 

„baštily“, a rychlých zastavení, na které nestačily reagovat a cestovaly ještě 2,3 metry, zatímco 

Slávisté už míč po „zasekávačce“ ládovali do koše. 

 

U nás bylo prakticky všechno naopak. Pomalé starty a pomalá zastavení. Přihrávky pozdě nebo 

vysokým obloukem směrem někam, obvykle klukům přímo do rukou. Když už se cesta otevřela a 

měla jít naše hráčka sama, tak „pro jistotu“ zastavila. Problematické chytání míče a spousta naivity až 

hlouposti při řešení situací, které vyžadují zvednutou hlavu pro vidění situace a správnou volbu řešení. 

Až ve druhém utkání dokázala Tera Chodí 3x dát míč zpět z ruky do běhu (hoď a běž). Že z toho 

Denis nedala ani jeden šoupák nevadí. Počet pokusů přímo z pod koše byl vynikající až na to, že 

proměňovat na 5.-6. pokus je víc než luxus. 

 

Ať jen nekritizuji. Snaha o bránění 5 s byla, zatím však nedokáže zabrat všech 5 hráček najednou a 

povětšinou brání přesně z opačné strany, než se na tréninku učíme. Pár posunutých přihrávek se 

rovněž vyskytlo, ale stále to jsou jen ty vlaštovky na jaře. Potíž, která se nám stále více plete do cesty 

je, že naše holky jsou nadmíru hodné, vzorné, způsobné, poslušné a nechají se sekat a řezat a ještě za 

to poníženě poděkují. To jsou ideální vlastnosti pro rodinné oslavy a pomoc paní učitelce s odnášením 

pomůcek do kabinetu. Na hřišti to jsou však vlastnosti pro smích od soupeřů. 

 

Sestavy jsme mezi oběma utkáními plánovaně i vynuceně protočili, aby hrály všechny, co se 

dostavily. Z těch, co hrály oba zápasy, se ve slušném světle ukázala Bára, Sába až po delších v 

rozjezdech v obou zápasech, Chodí až ve druhém zápase a Juli v rámci možností své kondice. Žuža 

opět bojovala se svými náladami a vysokým driblinkem, ostatní měly své kladné chvilky, jen kdyby 

jich bylo víc. 


