
Jen snaha nestačí         24.3.2013 
 
G1, OSK Olomouc C : TJ Lokomotiva Krnov   21 : 91 (1:18, 6:30, 5:21, 9:22) 
Body: Koukalová 9 – TH 4/1, Augustinová 3-4/1, Chodilová 2-9/2, Uvízlová 2-4/2, Kutáčová 2, 
Pluhařová 1-8/1, Šťastná 1-2/1, Plachá 1-1/0, Sprušanská 0-2/0, Blahutová, Bortlová, Bundilová, 
Grohmanová a Pazderová 0. 
TH 34/8 = 24%  F- 22   MVP: Koukalová 
 
G2, OSK Olomouc C : TJ Lokomotiva Krnov   22 : 102 (1:18, 6:30, 5:21, 9:22) 
Body: Augustinová 5-6/3, Šťastná 3-6/3, Chodilová 3-6/1, Pluhařová 2-4/0, Bortlová a Kutáčová 2,  
Plachá a Uvízlová 2, Blahutová 1-2/1, Bundilová, Grohmanová, Koukalová, Pazderová a Sprušanská 
0. 
TH 28/8 = 29%  F- 20   MVP: Bortlová 
 
 
Snaha sympatická, ovšem pouze ta na vyspělejší, vyšší, těžší a hlavně vyhranější družstvo Krnova 
naprosto nestačila. Oceány naivit při vyskakování na neexistující střelbu, vybíhání proti míči, který 
mezitím byl už na cestě úplně jinam, propadání v obraně s vírou, že se stačí postavit a soupeřka snad 
sama od sebe nějak míč ztratí, vztyčené paže po košem v domnění, že to bude na o hlavu vyšší 
střelkyni stačit, a další a další věci, které nás nezdobí, ale musíme si jimi projít. 
 
Naopak když už i „běžec“ Julie vydržela kritických 5 vteřin bránit naplno, tak zjistila, že jde získat pod 
tlakem limitu míč i proti starší hráčce, a když např. Kouky při návratu do obrany běžela správně s 
obrácenou hlavou, nemohla nevidět letící míč, tak si ho jen vzala a šla do kontra brejku. Jak 
jednoduché. Levhartice se zlepšily i v počtu a směřování přihrávek v postupném útoku. Jakoby s tím 
však zapomínaly, že nejdřív „valíme“ do rychlého protiútoku a pak každá má povinnost se pokusit hrát 
1/1. Na co jsou na hřišti podavačky, které míč pouze odhazují a klepou jim ruce při pomyšlení, že by 
snad měly najet do koše, nebo svou obránkyni dokonce driblinkem obehrát. 
 
Těmito víkendovými zápasy jsme „doklepali“ nejnáročnější etapu sezóny a sérii utkání se staršími a 
těžšími soupeři. S výjimkou U13 v Prostějově nás už čekají pouze soupeři odpovídající věkové 
kategorie počínaje středečními kluky BCM Olomouc a hned po Velikonocích i s výpomocí 01 od 
trenéra Zatloukala druhý vrchol sezóny, U12 v Prostějově, kde se v přímém souboji rozhodne o 
postupujícím na závěrečný republikový turnaj ročníku 2001 do Strakonic. May the 4S be with you. 


