
Dejme šanci míru a všem        24.4.2013 
 
G1, OSK Olomouc C : BK Lipník n/B    35 : 90 (3:18, 20:32, 3:12, 9:28) 
Body: Grambalová* 8, Koukalová 5-4/1, Sprušanská 5-2/1, Augustinová a Blahutová 4, Chodilová* a 
Peřinová 3-2/1, Uvízlová 2-2/0, Pluhařová 2, Bortlová a Kutáčová 1-2/1, Pazderová, Plachá a   
Šťastná 0-2/0, Grohmanová 0. 
TH 22/6 = 27%  F- 13   MVP: Grambalová* 
 
G2, OSK Olomouc C : BK Lipník n/B    38 : 74 (9:14, 20:32, 3:12, 9:28) 
Body: Šťastná 6-4/0, Koukalová a Peřinová 6-2/0, Plachá 5-4/1, Bortlová 4, Augustinová 3-2/1, 
Chodilová* 2-2/2, Pluhařová a Uvízlová 2-2/0, Sprušanská 0-4/0, Blahutová 0-2/0, Grambalová*, 
Grohmanová, Kutáčová a Pazderová 0. 
TH 26/4 = 15%  F- 11   MVP: Koukalová 
 
 
Tak jako John Lennon „dával míru šanci“, než ho v NY zabili, tak i my jsme do utkání vypustili veškeré 
hráčky v celé plejádě jejich herních rozmanitostí, kladů i nedostatků se stejným herním výsledkem. 
Tomu odpovídaly i konečné rozdíly, které mohly i v této situaci být mnohem pěknější, pokud by např. 
Zuza sundala z koše dekl, který jí bránil zaskórovat, hráčky na křídlech (Spruša, Denis, Bára) opravdu 
po získání míče vyběhly v koridoru před sebou a nelezly rovnou hráčce s míčem pod nohy, Juli přes 
konečně slušnou obranu a Kouky dokázaly být nebezpečnější, Kuty i Choďa si dokázaly udělat na 
hřišti pořádek a nebály se jít driblinkem přes hráčku, Peřa občas zvedla hlavu a podívala se, zda její 
přihrávka má naději projít, atd. 
 
Slušné začátky, dobrý tlak na míč i do koše a při doskakování zvlášť, ovšem když během úvodních 
minut 8x-10x přehodíte koš ze situace koš-nebo-faul, pak prostě soupeř odpluje s celou flotilou skóre 
na druhou stranu oceánu. A jestli jsme mladší, nebo měl soupeř další doplnění z Hranic, mě naprosto 
nezajímá. Balón je stejný pro všechny, tak jako hřiště a oba koše, kam by to mělo padat. 


