
11 hrdinek, aneb jsou holky do pohody a holky do nepohody a bravo, rodiče         8.11.2012 

 

G1, OSK Olomouc : TJ OP Prostějov    77 : 45 (13:23, 19:4, 16:14, 29:4) 

Body: Pluhařová 12 – TH 1/0, Peřinová a Uvízlová 10-6/2, Chodilová 9-4/3, Plachá 8-12/4, 

Koukalová 8-3/2, Kutáčová 6-8/2, Bortlová 6-7/2, Sprušanská 5-2/1, Grohmanová 3-2/1, Augustinová 

0. TH 51/19 = 37%.  F- 22.  MVP: Augustinová. 

 

G2, OSK Olomouc : TJ OP Prostějov    69 : 35 (11:23, 19:2, 23:4, 13:6) 

Body: Uvízlová 14-8/4, Plachá 14, Bortlová 8-2/2, Pluhařová 8-2/0, Grohmanová 8, Augustinová a 

Kutáčová 5-2/1, Chodilová 4-3/0, Koukalová 3-4/1, Peřinová 0-4/0, Sprušanská 0. 

TH 27/9 = 33%.  F- 24.  MVP: Grohmanová. SuperMVP G1+G2: Uvízlová. 

 

Kuty, Uvi, Chodí, Peří, Kouky, Juli, Gromy, Bony, Žuža, Denis a Spruši. To jsou hrdinové dne. Jenom 

tyto si mohou říct, byly jsme při tom a dokázaly jsme to. Dokázaly, že i outsider se může vzepřít, a to 

dokonce tak, že favorita, se kterým dva roky za sebou prohrávaly, doslova vymetly ze síně. O to sladší  

příchuť a trpčí pachuť měla obě utkání v souvislosti s tím, co jim v předchozích 2,3 dnech 

předcházelo. Nemoci, nevolnosti a zdravotní problémy jsou vis major a každý rodič, věřím, umí 

posoudit míru jejich závažnosti a důsledků pro dítě. Nepříjemnější je, když si jiné děvčátko rozhodne, 

co je pro něj „lepší“ a odjede si s jinou paní trenérkou na turnaj. Vyřeší si tím svůj soukromý problém 

a 12 dalších do problémů dostane. Velký respekt proto všem rodičům, kteří v kontextu celého dne a 4 

náročných utkání museli překopat program, přivézt a poslat hrát i děcka, která hrát neměla a některá 

spíš zůstat v posteli. 

 

Za tohoto stavu jsme vstupovali do utkání jako „underdog“. Angličtina tím vyjadřuje někoho, kdo 

nemá šanci vyhrát. Jestli to bylo tím, že už prostě neměl kdo jiný hrát a střídat, nebo byly tak 

nabuzené, opravdu nevím. V každém případě naše cácory předvedly něco fantastického. I když nám to 

Prostějov v dubnu bude chtít vrátit, a tak to má být, tentokrát neměl nárok. 

 

Nezačali jsem nijak slavně. Spíš hodně neslavně a vypadalo to na obvyklý scénář. První kvarta Áda 

Buřtová 2x za sebou (!) „and1“, 8 bodů v řadě, sama celkem 14 a bylo vymalováno. Jenže nebylo. V 

družstvu, které se semkne, je strašná síla, a pracující tým je velká bestie, která zakousne a nepustí. 

Levhartice od 2.Q chytily Opice za ocas a nepustily je až do konce utkání. Napadaly, bránily, tlačily, 

byly dotěrné a neustále se sprintem hnaly do zakončení. Podařilo se dostat ke slovu holky, které na 

sebe měly „mismatch“, v tom zásadní roli hrála Sába, ale zároveň se další z rolí „nic-ode-mne-

nečekejte“ zvedly do rolí X-faktorů, zvláště Kača Gromy. Základní hráčky unesly očekávání (Žuža, 

Juli, Chodí) a vidět Kuty, jak brání a nepustí na svou hráčku jediný míč, člověk by si ji pořídil do 

boudy místo psa.  

 

V prvním utkání s námi Opice držely krok až do poslední Q. Áda B. byla opět vynikající. Mrazil nejen 

její bodový příděl, ale i jednoznačnost, s jakou body dávala, i když byla poměrně těsně bráněná 

(Denis, Juli, Kouky). Když však hráč nemá podporu od ostatních, těžko se mu dýchá, takže i ona byla 

zabržděna na „pouhých“ 21 bodech, zatímco její spoluhráčky se pomalu, ale jistě vytrácely ze scény. 

V poslední Q. nastoupila naše deratizační četa a likvidovala poslední zbytky odporu. Buďto faul na 

sebe od nestíhajících Opic, nebo koš. Spruši s nataženými břišními svaly, Kouky s virózou, Žuža bez 

střídání inkasovala doskoky a zakončení v prvním patře, či Chodí, kterou pro rychlost, (nebo výšku?) 

nebylo ani vidět, už konečně občas dirigovala hru! 

 

Síla našeho týmu byla v zastupitelnosti a univerzálnosti rolí, tím pádem nečitelnosti, od koho „to“ 

přijde. Zatímco bránit musí každá, v útoku ani my trenéři nevíme, komu to v daném zápase půjde, 

takže dá-li 5 hráček 8,10 a více bodů a ještě se v tom střídají, na koho má soupeř zaměřit více 

pozornost? Bony šlapala jako švýcarské Omegy, dovnitř i navenek rozpumpovaná Denis lítala jak o 

život a Kouky se z mínusu dokázala dostat vůlí zpátky na jednu z klíčových hráček. Není umění hrát, 

když se daří, nebo to jde.   

 



G2 začaly holky ještě hůř: Na kontě -12b a na naší lávce menší panika. S čím větším náporem však 

Prostějov v 1.Q s Ádou B. nastoupil, tím rychleji zase klesl k zemi, aby zůstal přikován na pouhých 2, 

4 a 6 bodech v dalších čtvrtkách. Přesto zaslouží uznání, že se snažil o přirozený basket bez clonění a 

o hru 1/1. U nás není možné nepochválit jedinou hráčku, už kvůli tomu, že jsme tentokrát potřebovali 

každou ruku-každou nohu. Fyzicky vyčerpané, ale pyšné na to, co dokázaly, holky může hřát 

mimořádný výkon v klíčovém utkání podzimu, pěkných 66 bodů náskoku do jarních odvet a zvláště 

solidní potvrzení směřování družstva pro budoucnost, i když zatím jen v lokálním měřítku. 


