
Kdo chce kam…         14.4.2013 

 

G1, Proton Zlín kluci  : OSK Olomouc    32 : 85 (9:27, 10:17, 8:21, 5:20) 

Body: Chodilová, 23 – TH 1/1, Uvízlová 14-4/0, Šťastná 12-6/2, Bortlová 12-3/2,   Plachá 7-

2/1, Blahutová 5-2/1, Peřinová 4-4/2, Koukalová a Kutáčová 4, Pluhařová 1-4/1, Bundilová 0.  

TH 26/10 = 22%.  F- 12.  MVP: Uvízlová. 

 

G2, Proton Zlín kluci  : OSK Olomouc    67 : 64 (27:9, 5:20, 12:16, 23:19) 

Body: Šťastná 13-6/2, Blahutová 12-8/4, Plachá 10-4/10, Uvízlová 7-4/3, Koukalová 6, 

Pluhařová 4-6/2, Peřinová 4-4/2, Bortlová 4-2/2, Chodilová a Kutáčová 2, Bundilová 0. 

TH 37/18 = 49%.  F- 15.  MVP: Plachá. 

 

 

Je každého věc, zda chce tvrdit, že 2 + 2 = 5 a ještě tuto pravdu obhajovat. Je to jeho svaté 

právo, i když si nejsem v tomto případě úplně jistý... Ať jsou to naše „starší“ 01, nebo dnešní 

soupeři, stateční rekové ze Zlína. První postupně všechny odpadly, některé s omluvou, 

některé bez, takže s poslední zprávou 15 min před odjezdem jsme už nikoho nemohli sehnat a 

odjížděli v 11 bez možnosti střídání v jedné pětce, chlapci zase po docela slušném výprasku v 

G1 ve věkově rovnocenných skupinách si na G2 přivedli „velkého bráchu“, o rok staršího 

hráče „00“, aby to na hřišti trochu srovnal. To se mu podařilo dokonale a Choďa bude se 

sádrou od klíčku po zápěstí ještě dlouho vzpomínat na jeho inteligentní zakončení. Ostatní si 

prakticky nešáhli na míč, ale vítězství je doma. 

 

Pečlivějším pozorovatelům neujde, že obě utkání podle vstřelených bodů zcela nevycházejí. V 

obou máme ubraný bod až dva, což zvláště ve druhém zápase chlapcům hodně pomohlo. Chtít 

tuto povinnost po rozhodčích bylo nad jejich nejenom dnešní síly (známá Vizovická střela 

Plachý-Kraváček, za mého působení ve ZL před 10 lety už tehdy za zenitem), od stolku až po 

„rozhodování“, zbytek bez komentáře. Kdo neviděl, neuvěří. K dojmu, že jsme v panoptiku 

na Petříně, scházela jen ta deformující zrcadla a Bitva u Lipan od Marolda ve vedlejší 

místnosti.. Řekněte, kdo z trenérů se může pochlubit, že dostal „technickou“ za odpočítávání 

5s při bránění vyhození. Jeďte do Zlína, zažijete ještě víc, a kdybyste ve sprchách našli káď s 

mořskou pannou, nedivte se. 

 

 
 



V G1 byl Proton zcela neutralizován bez možnosti složit atom kloudné akce, což u jejich 

vyšších hromotluků docela zaráželo. Naše holky šly svou cestou slušné bojovnosti a mnohem 

větší šikovnosti, která se projevovala jak v časnějším zahajování protiútoků, tak jistějším 

zakončování na netradiční koše. 

 

Happy měla slušné chvíle, jen ta rychlejší reakce na podnět letícího míče, ji ještě schází. 

Kapitánky a Juli se dobře vypořádávaly chytrostí a větší dovedností s rozměrnějšími 

protihráči, Choďa slušně „kropila“, i když častokrát neodhadla vzdálenost, a Sába dobře 

prodávala akceleraci a spoustu odběhaných úseků. Minuty dobře odehrála Bára, Bundi se 

snažila, seč jí síly a orientace na hřišti stačily, Peřa, jakkoliv náznaky předvedla, se po dlouhé 

absenci napřed musí dát dohromady. 

 

V G2 si vzal od počátku režii do svých rukou šikovný svaloveček a rychlostí nás začal lámat. 

Být to rychlost bez nesených míčů a nadbytečného silového vymezování, skousnul bych i ten 

rok navíc. Z ostatních spoluhráčů však dělal neschopné chudáčky a fauloval tím podstatu  

minibasketbalu. Přesto se Levhartice dokázaly dostat zpět do zápasu přes čtvrtiny bez tohoto 

„spasitele“, avšak nedokázaly získat dostatečný náskok. Statečně se bily i ve 4.Q za stavu 

„fifty-fifty“ a šlo by se do koncovky, kdyby… I když se pak snažily i v závěru, už byly jednak 

otřesené z toho, co zažily, od testosteronového borečka to byl zákrok na kriminál a 

v normálním basketbalovém prostředí by ho dal trenér sednout, aby vychladnul, zde musel 

dohrát, a jednak přece jenom absence hlavní rozehrávačky prostě byla cítit, zvláště když nám 

dnes aspoň ta jedna až dvě hráčky opravdu scházely. Vědět to včera, dalo se to řešit… Holky 

určitě dostanou velkou pochvalu…a v pátek jedeme hrát proti klukům znovu, tenkrát do 

Prostějova. Na Orlíky a věřme, že na basketbal. 


