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G1, OSK Olomouc : TJ MEZ Mohelnice    72 : 9 (12:1, 22:3, 16:2, 22:3) 

Body: Peřinová 11 – TH 3/1, Plachá 10-9/2, Pluhařová 10-2/0, Uvízlová 9-8/3, Koukalová a Kutáčová 

8, Chodilová 6-2/2, Trčková 4-1/0, Augustinová 2-6/2, Bahounková 2-2/2, Bortlová 2, Sprušanská a 

Vychodilová 0-2/0, Blahutová 0. TH 37/12 = 32%. F- 26. MVP: Sprušanská. 

 

G2, OSK Olomouc : TJ MEZ Mohelnice   86 : 18 (19:3, 16:5, 28:8, 23:2) 

Body: Koukalová 15-2/1, Bortlová 13-6/3, Pluhařová 12-2/2, Plachá 9-2/1, Blahutová 8-4/2, Šťastná 

8-10/0, Augustinová 5-4/1, Bahounková 4-6/0, Chodilová a Peřinová 4-2/0, Uvízlová 4, Kutáčová, 

Sprušanská, Trčková a Vychodilová 0. TH 40/10 = 25%. F- 19. MVP: Sprušanská. 

 

Sobotní utkání pro nás bylo vítanou změnou po předchozím pátečním střetnutí s „A“ ve vyšší 

kategorii, kdy jsme byli nuceni hrát bohužel čistě na výsledek, takže teď s maximálním 

povoleným počtem 15 hráček v pravidelném střídání a minutáži jsme se mohli věnovat 

opravování a vysvětlování basketbalové látky naživo se soupeřem, který nám to na naší 

úrovni už umožňoval. Že té látky máme ještě neprobrané a neprocvičené moře, se ukazovalo  

obou utkáních s naším tradičním soupeřem, děvčaty z Mohelnice, což byl náš historicky první 

soupeř v kariéře v památném utkání v původním složení s 20 hráčkami a hraném na 4 pětky… 

 

Nyní po 2 letech se naše cesty na jednu stranu stále různě střetávají (na soustředěních v 

Mohelnici a při soukromých setkáních), ale i míjejí (výkonnostně a výsledkově), což je 

poplatné objektivním možnostem při výběru hráček a rovněž možnostem následného 

tréninkového působení na ně. Bez ohledu na podobné konečné výsledky, jakých jsme např. 

dnes my dosáhli,  je nutno každému trenérovi a každému takovému družstvu složit hold, že se 

pustili do práce, ve které nemohou dosáhnout na nejvyšší úroveň, ale bez nichž by český 

basket neexistoval. 

 

Při vstupu do utkání v hlavách týmu ještě doznívala euforie ze včerejšího thrilleru i nějaká ta 

únava, což způsobovalo pomalejší zahřívání dieselových motorů v nohách i hlavách, až jsem 

chtě – nechtě musel malátný úvod přerušit time-outem na probuzení ze stavu „sweet dreams“ 

na úroveň „rukávy vyhrnout“.  Zvětšeným naběhaným objemem práce při návratech do 

obrany a v samotné obraně pak skóre narůstalo poměrně pravidelně úměrně aktuálním 

sestavám na hřišti. 

 

Holky se snažily a „byly snaženy“ v útoku o rychlejší přechodovou fázi a posouvání 

přihrávek spolu s rozeznáváním situací pro přímé a druhotné zakončování. V obraně zatím 

stále zůstávala nevyřešená spousta „fundamentals“, základní práce při zaujmutí obranného 

postoje a upravování postavení při pohybu protihráček. Trestné hody a řešení střelecké 

úspěšnosti při zakončování je u nás běh na dlouhou trať, přesto bych už nerad atakoval naše 

neslavné loňské rekordy, ke kterým se nyní přiblížily např. Happy s 10/0 a Žuža 9/2… Pár 

pěkných akcí při obranné spolupráci i posunutých míčů v RP bylo příjemné sledovat, ovšem 

ovládání míče v plné rychlosti a zvláště jeho prvotní zpracování pevně oběma rukama a bez 

následných kroků je pořád ještě naše výzva. 

 


