
Naivita zabitá zkušenostmi        11.11.2012 
 
G1, BK Lipník n.B. : OSK Olomouc C    53 : 13 (12:0, 11:1, 11:8, 19:4) 
Body: Plachá 3 – TH 8/3, Koukalová 3-4/1, Peřinová 2-4/0, Pluhařová 2-2/0, Bundilová 2, Šťastná 1-
2/1, Augustinová 0-4/0, Bortlová a Kutáčová 0-2/0, Grohmanová, Chodilová, Pazderová a Uvízlová 0. 
TH 28/5 = 19%.  F- 8.    MVP: Peřinová. 
 
G2, BK Lipník n.B. : OSK Olomouc C    64 : 35 (16:15, 20:3, 14:7, 14:10) 
Body: Plachá 9-2/1, Chodilová 8, Peřinová 4-8/2, Kutáčová 4, Augustinová a Koukalová 3-2/1, Šťastná 
2-2/0, Pluhařová a Uvízlová 1-2/1, Bortlová 0-2/0, Bundilová, Grohmanová a Pazderová 0. 
TH 22/7 = 22%.  F- 11.    MVP: Augustinová. 
 
Těžko co vytýkat, naopak v rámci možností svižně odehraná utkání, jen kdyby… Obě utkání začala 
naše děvčata slušně, dokonce by se vzhledem k našim možnostem a schopnostem a možnostem 
soupeřek z Lipníka snad dalo i říci náporem, v G2 dokonce opravdickým náporem. To by však musela 
aspoň něco proměnit. Po dvacáté neproměněné šanci v řadě (!) na začátku, ať to byl dvojtakt, nebo 
naše speciální 3-4 hodové přehazované série v útoku, už nemělo smysl zahozené počítat dál. Trestné 
hody nezmiňuji, to je samostatná kapitola, i když zde nám nevyhovuje projevuje měnění výšky košů ze 
dne na den. 
 
Co naplat, že máme převahu na doskoku a že šlo i pochválit za spoustu akcí 1/1, když po překonání 
obrany závěrečný hod totálně „zablijeme“. Lze to však vzít i z druhé strany a aktivitu pod košem a do 
koše podpořit a ocenit, jelikož TH a střelbu, věřím, se doučíme, zatímco chodit si pro míč „do mlejna“ 
dovnitř a hrát na vnik do koše už v 15,16 letech naučit nejde. 
 
V LIpníku jsme ještě nevyhráli a i dnes nás soupeřky školily v okamžité přihrávce na volnou hráčku, 
kterou naše holky nemohly vidět, protože se vydávaly čelem proti přihrávající hráčce, aniž by zvážily 
její vzdálenost a rozběhnutou rychlost. Končily tím většinou přesně na půli cesty, čím nezabránily 
přihrávce, jen „ideálně“ uvolňovaly vlastní útočnici. 
 
Slušně zahrály Peří a Žuža, momenty v různých amplitudách přidávaly Kuty, Kouky a Juli s Denis a 
Sábou, ostatní lze ocenit za snahu při adaptaci na věkově rozdílně soupeře a vypořádání se s únavou 
z předešlého náročného dne. I to je nutné si zvyknout. 


