
U13 Trochu té magické energie a hlavně trochu sebevědomí   6.4.2013 
 
G1, TJ OP Prostějov : OSK Olomouc C   119 : 28 (37:7, 23:6, 33:5, 26:10) 
Body: Sprušanská 5 – TH 2/1, Plachá 4-8/4, Pazderová a Pluhařová 4-2/0, Koukalová 2-4/2, Šťastná 
2-4/0, Kutáčová 2-2/0, Bundilová a Uvízlová 2, Chodilová 1-2/1, Blahutová, Bortlová a Grohmanová 0. 
TH 25/7 = 28%  F- 16    MVP: Pazderová 
 
G2, TJ OP Prostějov : OSK Olomouc C   127 : 29 (38:8, 32:5, 30:3, 27:13) 
Body: Plachá 7-4/1, Grohmanová a Chodilová 5-4/1, Šťastná 4-6/2, Uvízlová 2-4/2, Pluhařová 2-4/0, 
Bortlová a Sprušanská 2, Blahutová, Bundilová, Koukalová, Kutáčová a Pazderová 0. 
TH 26/7 = 27%  F- 16    MVP: Plachá 
 
Skoro to vypadalo, jako by se utkání hrálo před týdnem na Velikonoce. Takovou pomlázku jsme 
dostali, kožíšek pěkně vyprášený, ale nálada nebyla zlá, protože už se množily úseky a akce, které 
měly něco společného basketbalem. Navíc, jak víme, chléb se bude lámat zítra. Takže, don´t worry, 
be happy. I když Happy bych do toho raději netahal, to občas opravdu bývám „worry“… 
 
Těžko se začíná utkání, když v obou čtvrtinách zahájí jedna i druhá kapitánka kapitální nepozorností a 
nechá svou určenou hráčku skórovat zadarmo úvodní koš. To asi aby se soupeř zahřál a neměl to s 
námi tak snadné. Podobně obě rozehrávačky, jestli mají u sebe doma v pokojíčku takový nepořádek 
až bordýlek, jaký vytvářejí na hřišti, pak klobouk dolů před vašimi matkami, jak to zvládají. Na hřišti 
musí být pořádek a disciplína a vy tomu velíte! Pak se nemůže stát, že vaše spoluhráčky (Bony, Uvi) 
připomínají odbržděné vagóny, které někdo pustil na trať, a vy přihlížíte, nebo doufáte, že to nějak 
dopadne. Nedopadne, pouze tím ztratíme míč. 
 
Polovinu bodů jsme soupeřkám dali jen tím, že jsme „nahodili kotouč“ do útočného pásma jako v 
hokeji, jedno zda to měla být přihrávka, či množící se sebevražedné pokusy, kdy se hráčka snažila 
obdriblovat všechny holky z PV, takže Opice si míče z odrazu, nebo zisku odebíraly jako průvodčí 
lístky od cestujících a obloukem je házely pod náš koš na své hbité vysoké útočnice, zatímco naše 
sebevražedkyně se za míčem jen dívaly. Že by se měly vrátit do obrany? Co vás nemá. Sprintem? 
Vtip, ne? A že by dokonce dokázaly míč blokovat, anebo soupeřku zastavit v čelním obranném 
postoji? Tak to sem, trenére, nezavádějte. My hrajeme na pohodu… 
 
Doslova mraky neproměněných z pod koše (Happy, Bony, ale i Zuza) nás rovněž „zabíjely“, jelikož 
jsme v podstatě za jeden útok byli biti dvakrát, přesně podle pravidla „nedáš-dostaneš“… Nu což, od 
toho se silnějšími soupeři hrajeme, aby z nás tu dětskost a naivitu dostali. Myslím si, že se to daří. 
Velmi příjemně překvapila Kája Pazde. Pěkně četla hru, viděla komu přihrát, byla aktivní a její výkon 
umocnilo, proti komu dnes hrála. Juli správně vypomáhala při rozehrávce, když jinak dobrá Kuty zase 
hrála na zajíčka v brázdě, ovšem kdyby se (Juli) OPRAVDU rozeběhla sprintem přes hřiště a přitlačila 
na driblink, zjistila by, jak je najednou pro soupeřovu obranu OPRAVDU nebezpečná. 
 
Zuza se po počátečním nezkušeném, naivním potýkání dobře vypořádávala s váhovou a prostorovou 
převahou hráček, které musela mít na starosti. Ještě začít vnímat krásu krokových fint při dopadnutí 
na 2 nohy, aby pořád neřešila vše dvojtaktem, a bude také mnohem nebezpečnější. Celkově se holky 
postavily Opicím čelem a snad jim pomůže i trocha té magické síly, kterou jim přišel na lavečku 
přičarovat Kamča Švrdlík, aby jim nalil sebevědomí, protože s rozklepanýma rukama se nedá pořádně 
hrát. Zkuste si představit, s kým se musí třebas zrovna on „mlátit“ pod košem v NBL mužů a zjistíte, že 
ty vaše soupeřky jsou pouze nadýchaný věneček k sezobnutí. 


