
Na vlně pohody         8.12.2012 

 
G1, OSK Olomouc C : TJ OP Prostějov   26 : 110 (6:26, 4:30, 9:24, 7:30) 
Body: Pluhařová 7 – TH 5/3, Augustinová 4-4/2, Chodilová 4, Sprušanská 2-2/0, Kutáčová, Plachá a 
Uvízlová 2, Bortlová a Peřinová 0-2/0, Bundilová, Grambalová a Grohmanová 0. 
TH 17/6 = 35%  F- 9    MVP: Sprušanská 
 
G2, OSK Olomouc C : TJ OP Prostějov   29 : 139 (2:57, 8:18, 11:36, 8:28) 
Body: Plachá 5-4/1, Koukalová a Peřinová 4, Augustinová a Pluhařová 3-2/1, Bortlová, Grambalová, 
Grohmanová, Chodilová a Kutáčová 2, Bundilová, Sprušanská a Uvízlová 0. 
TH 8/3 = 38%.  F- 11.    MVP: Chodilová. 
 
Oba podvečerní zápasy s pomocí 2 dalších statečných, Bundi a Gramby,  odehrála kompletní 
dopolední sestava, která si mohla večer po nečekaném, o to příjemnějším heroickém výkonu nad 
prostějovskými „nulajedničkami“ jenom užívat. I když prohrála více než „o parník„, neměla se za co 
stydět. Několikrát prokázala, že se dokáže rovnat i věkově a zralostně akcelerovanějším soupeřkám 
jak dovednostmi, tak především pohyblivostí. 
 
Obě utkání byla jednoznačně v režii hostí a obě držela dějovou linii Pána prstenů, ovšem to zde již 
padlo loni. Království Mordoru, Dvě věže i kouzelník Sauron opět vytáhli do pole s dospělými prvky, 
které lze v místních podmínkách vidět buďto v „horské lize“ mužů v pátky večer, anebo právě u tohoto 
družstva. Pokud nás porazí družstvo rychlostí, obratností, umem, či dovednostmi, neřeknu ani popel. 
Pokus jde slepě cestou pasivního clonění a nadužívání momentálních velikostních rozdílů, budu se 
vždy ozývat, ačkoliv by to měli být odborníci z vlastního klubu, eventuálně domácí rodiče, aby bili na 
poplach, že je něco špatně. Momentální úspěch v kategoriích mini je cestou do basketbalových pekel. 
Není-li založen na podkladu, který hráči/-čce umožní dosáhnout kulminace výkonnosti v 
dorosteneckém věku pro eventuální pokračování dál, vystavuje se mu/jí tím omezení, ze kterých není 
schopen,-na se pak dostat. Ovšem kdo chce kam, pomozme mu tam. 
 
Hostující Opice zvítězily obrovským rozdílem, jednoznačně a po právu. Velikost rozdílu neměla 
význam ani pro jednu stranu, možná naši jižní sousedé, lépe řečeno lavečka rodičů, se mohla trochu 
zahojit po zdrcující porážce z dopoledne, kdy se opravdu o něco hrálo. My jsme ušetřili neděli, celý 
týden můžeme slavit (nejlépe další prací) a připravovat se na sobotní Vánoční „Winter Classic“ Rodiče 
: Děti se všemi kulturními vložkami. Uvidíme, zda se již rodičům konečně podaří v utkání zvítězit, 
anebo alespoň obstát v zátěžové kondiční zkoušce, kterou jejich dcery procházejí 2x do roka. 


