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G1, TJ Šumperk : OSK Olomouc C    99 : 22 (44:0, 10:8, 33:1, 12:13) 
Body: Plachá 10 – TH 8/0, Bortlová 9-4/1, Sprušanská 2-4/0, Peřinová 1-4/1, Šťastná 0-2/0, 
Augustinová, Bundilová, Grambalová, Grohmanová, Koukalová, Pazderová, Pluhařová a Trčková. 
TH 22/2 = 9%  F- 12    MVP: Pluhařová 
 
 
G2, TJ Šumperk : OSK Olomouc C    116 : 24 (12:12, 40:0, 14:10, 50:2) 
Body: Pluhařová 10-2/0, Peřinová 8-4/2, Koukalová 4, Sprušanská 2, Pazderová a Šťastná 0-2/0, 
Augustinová, Bortlová, Bundilová, Grambalová, Grohmanová, Plachá a Trčková. 
TH 10/2 = 20%  F- 14    MVP: Bortlová 
 
Po první čtvrtině úvodního z dvojutkání bylo zřejmé, že dnes půjde jen o to, kolik odolnosti budou v 
nerovném souboji věků a zkušeností ochotny Levhartice na hřišti předvést, a jak moc, či jak málo jim 
bude stačit na to, aby začaly vzdávat. K tomu bohužel zákonitě docházelo, jak každá byla ochotna se 
s nepohodou vyrovnávat. Díky velkorysosti a rozumnému přístupu domácího trenéra, který v druhých 
kvartách posílal na hřiště druhý sled, jsme nedostali na cestu mnohem více.   
 
Snaha se našim děvčatům nedala upřít, ne že ne, jen by však musela být podpořena alespoň trochou 
chladné klidné hlavy bez paniky při odhazování míčů soupeřkám přímo do rukou, a hlavně pevnějšího 
driblinku, razantnější přihrávky a pečlivějšího zakončení. Jinými slovy, co mohlo stačit na průměrný 
tým naší věkové kategorie, nemohlo stačit na vyšší, těžší a vyspělejší družstvo Šumperka, proti 
kterému jsme připomínali malé děti ztracené v hlubokém lese úporně se tulící k sobě, aby hrozivému 
strachu (z čeho?) lépe čelily v houfu. Ještě že tam nebyla Baba Jaga. 
 
Každá pětka si vyzkoušela hrát proti silnější i slabší skupině domácích. Pětka nastoupivší proti domácí 
záloze byla ta, která dosáhla bodů a opticky i něco zahrála. O fousek v tom byla lépe parta se Žužou a 
Bony oproti pětce Juli a Kouky, ty však doplácely na nepozornost jinak šikovné Peří pohrdající 
sebelepší přihrávkou do jasné šance. V tomto s ní úspěšně soupeřila Denis, možná dozvuky 
vídeňských trhů a nějakého toho punčíku navíc. 
 
Dokreslením rozdílnosti jednotlivých kvart byly kecy a srandy pětky, která na lavečce óbrmachrovala. 
Pak si šla vyzkoušet první garnituru Šumperka, aby poznala, že to není úplně jednoduché a dostala 
nakládačku 90 bodů za obě své čtvrtky. Přesto ty hráčky, které se soustředily na hru a snažily hrát, co 
umí, a nelámaly se zbytečně předem, zahrály velice pěkně. Juli byla výborná v obou utkáních. 
Nedělala si hlavu, kdo proti ní zrovna stojí a dokázala se prosazovat i 1/1. Bony po rozkoukání 
vydělávala na bojovnosti a dobrém sbíhání do šancí. Kouky se Žužou slušné, kdyby lépe a déle 
dokázaly pracovat v základním obranném postoji. Potom by se dostávaly následně i do více 
zakončení. Happy opět „tulák po hvězdách“, tak aspoň kredit za jednu superakci při rychlém uvolnění 
s míčem. Ostatní se snažily svou vší silou. Pokud nám utkání bez všech odpočívajících rozehrávaček 
pomohou k dalšímu, podstatnějšímu zápasu, měla tato porážka smysl. 


