
Dětská duše a vysoké koše        24.10.2012 
 
G1, TBS Přerov : OSK Olomouc C    31 : 42 (4:14, 15:14, 6:12, 6:2) 
Body: Plachá 10 – TH 5/0, Koukalová 6-2/0, Chodilová 6, Peřinová 5-1/1, Pluhařová a Šťastná 4, 
Augustinová 3-2/1, Blahutová a Uvízlová 2, Kutáčová 0-20/, Bundilová, Grohmanová, Sprušanská a 
Trčková 0. TH 12/2 = 17%. F- 8.    MVP: Sprušanská. 
 
G2, , TBS Přerov : OSK Olomouc C    46 : 37 (7:19, 16:3, 10:5, 13:10) 
Body: Chodilová a Pluhařová 6-4/2, Plachá 6-2/0, Blahutová 6, Sprušanská 3-2/1, Peřinová 2-4/2, 
Uvízlová 2-2/2, Koukalová 2-2/0, Kutáčová 2, Augustinová a Grohmanová 1-4/1, Trčková 0-2/0,  
Bundilová a Šťastná 0. TH 30/11 = 37%. F- 11.    MVP: Pluhařová. 
 
První zápas hrála obě družstva nahoru-dolů, takže i přes poměrně značný věkový i výškový rozdíl 
domácí hráčky TBS doplatily na menší dovednosti a agresivitu. V G2 však „šikovně“ zatáhly obranu 
jak na hokeji do vlastní „třetiny“, naše děvčata toto nedokázala přečíst a téměř 100% směřovala své 
přihrávky na zatáhnutou č.8 Chmelovou, která míče pravidelně sbírala do zástěry. Tolik stručný scénář 
dvou večerních zápasů v legendární přerovské Sokolovně, která dala našemu basketu nemálo a 
nemálo velmi dobrých hráčů a hráček. Kéž by tomu bylo tak nadále… 
 
Co není zakázáno, je povoleno. Pokud tomu nechá volný průběh i rozhodčí, je to povoleno dvojnásob. 
Naše neschopnost na to reagovat a hlavně opět velká dávka dětské naivity, že jsme posouvali 
přihrávky do protiútoku jedním koridorem a nedokázali je přenést i do šířky. To bychom však chtěli 
moc, přeskakovat herní, ale hlavně vývojovou zralost o 2 roky prostě nejde a holky si podobnými 
zkušenostmi a nezdary budou muset projít vícekrát, než zvednou hlavu a pochopí. Leč celkově šlo 
Levharticím těžko co vyčítat. 
 
V prvním utkání v plném tempu poměrně jednoznačně Přerov přehrávaly nebýt „miliónu“ zahozených 
a přehozených pod košem. Tentokrát ne vysoké koše, jakkoliv nás budou ještě dlouho trápit, ale 
špatná volba zakončení a střeleckých úhlů byla důvodem většiny špatných zakončení. V některých 
případech to už téměř zavání zkratem v uvažování, když jedna hráčka neustále podjíždí desku a snaží 
se pak zakončit se zalomenou hlavou, tak jako další naše „expertky“ to „smaží“ z dálky v nulovém úhlu 
rovnoběžně s deskou, aniž by to měly natrénováno. 
 
Přesto spousta velmi pěkných výkonů, přihrávek do protiútoku, dokonce (sic!) pár hoď-a-běž 
kombinací, když měl Přerov pod košem plno, i když zatím bez valného výsledku, jelikož vedle 
správného provedení do hry vstupuje i taktika. I ta je pro nás zatím hudbou budoucnosti. Zpětná 
přihrávka na sbíhající Chodí od Žuži z horní postu zasloužila potlesk, kdyby si však nevybrala naši 
„obryni“, která hned po přijetí míře přirozeně dostala „dekl“. Kdyby byla bývala proběhla, uvolnila 
prostor a nechala naběhnout další…ale na to máme další roky. 
 
Nejlepší utkání co pamatuji zahrála Renča Spruši. Bezvadně se vracela a vychytala spoustu dlouhých 
lobů TBS a okamžitě je vracela do protiútoků a my mohli jít do přečíslení. Juli pořád dostává kapky za 
běhání, ale musím uznat, že se v kondici posouvá a zároveň se snaží, čímž pak lépe vyniká její silná 
stránka, dotěrnost na míč. Opět jich nemálo získala. Vynikající Bára, píši pro jistotu ještě jednou, 
vynikající Bára byla i s Chodí a Juli strůjcem 1.čtvrtiny snů v nepodařeném G2. Jak jsme v prvním 
utkání šli štěstí naproti, ve druhém jsme ho urazili. Bez ohledu na zatahovací taktiku domácích byly 
holky hodně zbrklé a odcházela jim „šťáva“, což se zpětně projevovalo na správném výběru řešení. 
Obvyklé tahounky týmu se trochu poschovávaly, zvláště Kouky s Kuty neměly svůj den, ale jiný další 
zase přijde. 


