
Napřed uragán, pak přetahovaná o každý bod s vydatnou masáží   20.1.2013 

 

G1, Slávia MBA Kroměříž : OSK Olomouc   30 : 90 (5:26, 8:22, 8:21, 9:21) 

Body: Štursová 18 – TH 9/2, Plachá 16-6/2, Koukalová 16-4/2, Šťastná 12-4/2, Sprušanská 6-2/0, 

Dosedělová 6, Blahutová a Kutáčová 5-4/1, Erbenová K. a Chodilová 3-4/1, Eliášová a Vychodilová 

0-2/0. TH 45/12 = 27%.  F- 10.  MVP: Koukalová 

 

G2, Slávia MBA Kroměříž : OSK Olomouc   41 : 60 (10:15, 8:15, 11:13, 12:17) 

Body: Štursová 15-9/3, Dosedělová 15-4/1, Koukalová 8-2/2, Šťastná 7-4/1, Plachá 6-3/0, Chodilová 

3-4/1, Blahutová 2-6/2, Kutáčová 2-4/2, Erbenová K. a Sprušanská 1-2/1, Vychodilová 0-4/0, Eliášová 

0. TH 44/12 = 27%.  F- 12.  MVP: Štursová 

 

První zkušební mise prolnutých týmů OSK ročníků 2001 a mladší nevypadala zle. Zatímco 

dvě „02“, Eli a Jerry, musely notně restartovat motory na vyšší rychlost a spíše sbíraly 

zkušenosti, „01“ od kolegy Zatloukala, zvláště Verča Štursi a Maruška D., byly tahounkami a 

v některých pasážích klíčové, aniž bych umenšil obrannou zavilost malé Kačky Erbe. 

Vezmeme-li k tomu přítomné jádro „mladších 01“ včetně absentujících (herní chytrost Juli a 

rychlost Sáby dnes proti klukům dost scházely) a zatím nenastoupivších (Majda a Podlaha), 

pak by to mohla být jednou zajímavá partička. Na „by“ se však nehraje, viz dnešní G2.    

 

Jestliže v prvním utkání jsme klukům z KM podzimní porážku oplatili i s úroky a ti nevěděli, 

kde jim hlava stojí, ve druhém utkání jsme se tahali o každý bod a hodně nám nevoněla jejich 

tvrdost a rychlost. Rozhodčí zdravě popustili otěže, nechali „ring volný“ na obě strany, což 

kluci ještě zdravěji pochopili a vlétli na nás jako na štiky na plevelnaté rybky. Přizpůsobit se 

jejich zvýšené agresivitě a rychlým únikům nás stálo nemálo sil a v některých případech šly 

ven i slzičky méně odolnějších povah. Přesně proto utkání s klukama hrajeme, abychom se po 

podobných masážích dokázali srovnávat s Ostravou, Hradcem a třebas i Slovankou, pokud se 

s nimi někdy ve vyšších soutěžích střetneme. 

 

V každém případě nelze po každém zákroku upínat prosebné pohledy na rozhodčí nebo na 

rodiče v hledišti. Ptejme se raději, jak jsme si pokryli míč, jak široké postavení nohama v 

nízkém těžišti jsme zaujali a jak jsme se dokázali aktivně bránit. Nemůžeme říct, že „nám nic 

nepískli“. Nakonec v G1 i G2 jsme dostali možnost házet 45, resp. 44 TH, a že 33 a 32 hodů 

neproměníme, je náš problém. Nedivme se, že se pak druhé straně vyplatí nás faulovat. 

Celkově kvituji zrychlený pohyb míče dopředu. Na opravdový basketbal jsou však zahájení 

protiútoku, volba směru vyběhnutí a výběr a provedení přihrávky stále nesmírně pomalé a 

slabounké. V obraně jsme propadali při bránění rozběhnutého útočníka. Zase jsme stavěli 

semafory, zase jsme dělali ze sebe slalomové branky. Naopak při pečlivém nabrání chlapců 

hned při vyhození měli potíže oni a naše holky byly odměněny ziskem cenných 5s a míče pro 

sebe. Pochválit šlo, že holky v souhrnu „masáž“ ustály a dokázaly vyhrát slušným rozdílem a 

venku k tomu. 

 

Z jednotlivců hrály prim Štursi a Kouky, Zuza a Happy více v prvním a Maru ve druhém 

zápase. Štursi příjemně potěšila, že coby „vysoká“ dokázala být velmi aktivní pohybem a 

chodila si pro míče i na zem. Pokud mohou jít na zem pro míč „vysoké“, dvakrát tolik se totéž 

musí vyžadovat i od „malých“ a s mnohem rychlejší reakcí. Verča, Zuza, Happy a podobně 

aktivní hráčky pod košem musí přijmout fakt, že budou mnohem častěji faulované a 

zvládnout ustát více soubojů na nohách bez pádů na zem. Kouky přebrala roli „psa obranáře“ 

od potrestané  Deny, a tak měla plné nohy práce s č.13 Ištvánkem, který nás na podzim zle 

potrápil. Zvládla to velmi dobře a přidala pár ostrých vniků. Maruška trochu pod dekou v G1 

v nepříjemném G2 vzala roli vyvážející i skórující hráčky, zvláště když Chodí sklopila hlavu 



a přihrávky odhazovala nazdařbůh. Kuty coby druhá „malá“ byla při vyvážení o poznání 

úspěšnější, ovšem konečný efekt díky dvojtaktu ala LeBron James byl nulový – odraz z trojky 

a rána do desky. Úder navíc a změna rychlosti dopředné na vertikální je další kapitolka ke 

zvládnutí. 

 

Tím, že jsme jeli na 12 hráček a jednu střídající/ Q., se dostatečně do hry dostaly všechny a 

přispěly svým dílem k výhře nad nepříjemným tvrdým a běhavým soupeřem. 


