
3. ročník „Minicup 2013“ aneb Rozlučka s minikoši, 17.-19.5.2013  23.5.2013 

 

Třetí ročník, jiná družstva z venku a jiné sestavy a složení našich týmů. Zatímco loni ještě pod 

hlavičkou klubu odvedle holky trenéra Zatloukala byly jasně první, letos se 6 starších „nula-

jedniček“  rozpustilo do našich týmů A + B, aby ukázaly, že jim to jde stejně dobře a mohou 

se základem OSK 2001 vytvořit silný ročník. Troufám si tvrdit, že v „plné palbě“ by na NF ve 

Strakonicích skončily s vysokou pravděpodobností 5., hned za branami těch nejlepších. To je 

ale kdyby, fakticky to musíme dokázat na hřišti. 

 

Zpestřením turnaje byla účast slovenských týmů z hlavního města Bratislavy, loňského 

šampióna SR v této kategorii Detvy a podtatranského Popradu, který musí kvůli 

nezodpovědnosti managementu znovu šlapat cestu vzhůru od začátku. Již klasická organizace 

turnaje na menší tělocvičně vyztužená silnou občerstvovací stanicí byla letos nově posílena o 

přímé přenosy přes internetovou televizi, za což panu IT děkujeme. 

 

Účastníky turnaje byly a v konečném pořadí se umístily tyto týmy: 

1. OSK Olomouc A   5. Valosun Brno 

2. Sokol Kladno    6. OSK Olomouc B 

3. BK Detva    7. Slovanka Praha 

4. BAM Poprad    8. Slovan Bratislava 

 

Sestavy týmů Olomouce: 

OSK A     OSK B 

Kutáčová  Pluhařová  Erbenová  Sprušanská 

Uvízlová  Podlahová  Blahutová  Šťastná Nela 

Chodilová  Augustinová  Trčková  Bendová 

Dosedělová  Bortlová  Pazderová  Šťastná Veronika 

Koukalová  Plachá   Peřinová  Nemerádová 

Štursová  Bundilová  Grohmanová  Zemanová 

      Krátká   Filipcová 

 



G1, OSK Olomouc A : Valosun Brno  64 : 12 (20:0, 18:4, 10:6, 16:2) 

Body: Štursová 12 – TH 2/0, Podlahová 12, Plachá 9-4/3, Pluhařová 9, Dosedělová 8, 

Koukalová 4-2/0, Chodilová 4, Kutáčová 2-4/2, Bortlová a Uvízlová 2, Augustinová a 

Bundilová 0.      TH 14/6 = 43%.  F- 10. 

 

Rozcvička na úvod s týmem, jehož trenér nevěří, že všechna naše děvčata jsou narozená 2001. 

Kdo nevěří, ať tam běží, ověří to na Veveří, anebo na webové stránce ČBF StM, když už má 

pochyby. Naše holky se zacvičovaly a zaměřovaly, na druhou stranu ze všech čišela energie 

ukázat, že přece jenom umístění na republikových finále obou skupin mohla být o něco lepší. 

 

G2, Slovan Bratislava : OSK Olomouc A  3 : 83 (8:13, 10:9, 11:8, 8:4) 

Body: Podlahová 14-1/0, Plachá 12, Kutáčová  10, Chodilová a Koukalová 8, Uvízlová 7-2/1, 

Štursová 6-6/2, Dosedělová 6-2/0, Bortlová, Bundilová a Pluhařová 2, Augustinová 0. 

TH 11/3 = 27%.  F- 9. 

 

Velký rozdíl nejen ve skóre, ale v pojetí hry a určité naivitě hráček od Dunaje byl daný 

vstupními podmínkami náboru děvčat obou týmů a délkou herní praxe. Snad se jim pak aspoň 

líbila následná prohlídka historického centra Olomouce. Měly „kliku“, že jsme se vydali před 

12. a akorát přišli na spuštěný orloj, zvonkohru a kokrhajícího kohouta. 

 

G3, OSK Olomouc A : BK Detva    77 : 29 (16:3, 14:13, 10:13, 37:0) 

Body: Štursová 19-6/3, Koukalová 12-1/0, Podlahová 11-4/1, Augustinová 6-7/2, Chodilová 

6-1/0, Dosedělová 6, Plachá 5, Uvízlová 4, Kutáčová 3-2/1, Bortlová a Bundilová 2, 

Pluhařová 1-4/1.     TH 25/7 = 28%.  F- 19. 

 

Utkání lze vidět z několika stran. Je-li Detva loňský mistr Slovenska, pak „niečo nie je 

v poriadku“, protože my jsme (věřím, že jen zatím) pouze průměrný český tým. Odejde-li 

však družstvu 5 hráček ke konkurenci, v tomto případě do „Ruže“, a hlavně vychází-li 

z náborových možností města s 15 000 obyvateli, pak lze výkonu, odečteme-li navíc poslední 

Q. hranou pouze s „bench players“, naopak zatleskat. Jedné hráčce jsem již nabídl české, resp. 

moravské občanství, „ale jej oco sa o tom nesmie dozvedieť!“ 

 

G4, BAM Poprad : OSK Olomouc A   26 : 63 (7:18, 18:14, 10:15, 13:2) 

Body: Plachá 12-6/2, Koukalová 9-6/3, Štursová 8, Pluhařová 6-4/2, Bundilová, Dosedělová a 

Podlahová 6, Kutáčová 4-2/0, Augustinová, Chodilová a Uvízlová 2, Bortlová 0. 

TH 18/7 = 39%.  F- 26. 

 

Neuvěřitelný příběh a klobouk dolů před tímto týmem a klubem. Finanční problémy seniorské 

složky stáhnou ke dnu celý zbytek klubu včetně mládeže, řídící orgány to dopustí, takže musí 

založit nové sdružení a čekat rok, než děti mohou znovu začít hrát oficiální soutěže. U nás 

máme Franze Kafku a Švejka, na Slovensku zřejmě SBA. 

Slušné družstvo s pár pěknými a vysokými hráčkami, leč na náš vytrvalý tlak to tentokrát 

nestačilo. 

 

 

 

 

 

 

 



G5, OSK Olomouc A : Sokol Kladno   79 : 16 (21:3, 18:5, 26:2, 14:6) 

Body: Štursová 23-11/5, Chodilová 11-2/1, Dosedělová 10, Koukalová a Podlahová 8, 

Pluhařová 5, Kutáčová 4, Plachá 2-4/2, Augustinová, Bortlová, Bundilová a Uvízlová 2. 

TH 19/9 = 47%.  F- 11. 

 

Z možné odvety za „remízu“ na NF ve Strakonicích nakonec nezbylo nic, přece jen toho 

hráčky Kladna měly už plné zuby a kolega Modr točil lavečku, aby si zahrály i mladší holky. 

Poděkování mu jde za aktivity se „Šmoulinkovskou ligou“ v jejich kraji pro nejmladší hráčky, 

každý takový počin jako kontrapunkt proti některým „převratným“ rozhodnutím svazu je 

nutno ocenit. 

 

 

V ročníku OSK 2001, ať to jsou  Levhartice, Tygřice, či Blechy, jsme na začátku 2.etapy 

tvoření týmu. Odkoučoval jsem, nebo odsledoval všechna utkání A i B na turnaji, abych si 

proti odehraným minutám na hřišti udělal obrázek o všech našich děvčatech a jejich 

dovednostech i snaze, porovnal si jejich úspěšnost, bojovnost a zarputilost, tak jako chování a 

odezvu na to, že některé hrály „jen“ za B tým. Nejlépe mi z toho vyšly malá Erbe a Spruša, o 

útočných schopnostech Majdy K. víme, teď ještě ukázat více práce v obraně a pokusit se 

posunout práh bolestivosti. Obě mohelnické se rozkoukávaly a mají před sebou ještě dlouhou 

cestu. Eliška a velká Luca nasávaly atmosféru nového týmu a jeho zvyků a pravidel, kéž 

vydrží. Nad všemi však čněla Míša Filipcová, která se z role spíše outsidera po několika 

sezónách vypracovala nahoru, a v B týmu byla příkladným lídrem, či genderově správně 

lídryní. Blahopřeji! 


