
Jednou tak a podruhé onak        28.9.2012 

 

G1, TJ Lokomotiva Krnov : OSK Olomouc C  71 : 30 (22:4, 17:14, 16:6, 16:6) 

Body: Šťastná 13-4/1, Kutáčová 7-4/1, Chodilová a Uvízlová 4, Pluhařová 2, Peřinová 0-4/0, Bortlová 

a Plachá 0-2/0, Augustinová, Bundilová a Koukalová. 

TH 16/2 = 13%. F- 13. MVP: Šťastná. 

 

G2, TJ Lokomotiva Krnov : OSK Olomouc C  103 : 21 (25:2, 19:5, 32:6, 29:8) 

Body: Chodilová 5-4/1, Bortlová a Uvízlová 4, Pluhařová 2-4/0, Peřinová a Šťastná 2-2/0, Kutáčová a 

Plachá 2, Augustinová, Bundilová a Koukalová. 

TH 16/1 = 6%. F- 11. MVP: Chodilová. 

 

V premiéře na velké koše v mistrovské soutěži jsme ukázali naši nepříjemnou dvojí tvář. 

Krásu a bídu s utrpením, naději a totální zmar. Na naše poměry a s ohledem na historické 

výsledky s tímto soupeřem se nám podařilo s Krnovem odehrát velmi pěkné první utkání, kdy 

konečný rozdíl byl dán jednak absolutní fyzickou výškou (to doženeme) a jednak „milióny“ 

neproměněných z pod koše. Naopak překvapivě jsme domácí v poslední fázi přeběhali a byli 

na tom lépe fyzicky. Tato převaha nám však byla k ničemu, jelikož jsme si nedokázali 

správně posunout míč, takže soupeřova síťka zůstala čistá jak panenský klín. 

 

Mimořádně zahrála Happy, nedělala si vrásky a jednoduše míč házela na „obrázek“ a vedle 

bodů zvládla i chránit si míč a pěkných pár jich vyvézt. Kuty je již stálicí, přesto zaslouží 

ocenění, když se drala do houštin těl a nebylo ji v tu chvíli vidět. 

 

Druhý zápas po pochvalách v šatně byl zoufalým podobenstvím o tom, jak bojácné srdce a 

hlava naprogramovaná na „tonejde“ ovlivní i tělo, které se tomu poddá a přestává fungovat. 

Této malomyslnosti se vymykaly Chodí s Kuty, nejmenší na hřišti. A co vy „veliké“, vezmete 

si z „malých“ příklad? Samostatnou kapitolou potíží u nás byla obrana. Hráčku, ať s míčem č 

bez něj, si necháme rozběhnout, pak, když už to nejde ji začínáme marně dobíhat, zatímco 

další naše „kamarádky“ vzorně, jak je paní učitelka postavila, stojí na druhé straně hřiště a ani 

netuší, že jim něco za zády padá do koše. Přesto premiéra na vysoké koše, a to ještě musela 

být zvládnuta v menším počtu hráček, než bylo plánováno, nedopadla vzhledem k prvnímu 

utkání úplně zle. 


