JAK PRIMITIVNÍ! ALE JAK ÚČINNÉ :) (Nick Carter, Adéla ještě nevečeřela).. (U12)
Poslední zápasy U12 se musíme vyrovnávat s obranou z kategorie hodně pokročilejších, proti níž my
nabízíme útok U10. Stejně tomu bylo i v Kyjově, kde hráčky z žákovské ligy U14 nás převyšovaly
výškou, váhou i fyzickým projevem a ještě k tomu si "vypomáhaly" navzájem se zvednutými pažemi
pod vlastním košem. Proti tomuhle způsobu (bohužel na Moravě hodně častému) jsme toho moc v
postupném útoku hrát nemohli. Každý náznak hry 1-1 přilákal tak pod koš kromě vlastní obránkyně
další 1-2, které bez špetky obav opouštěly svoje útočníky a ucpávaly obranu. Jen ojediněle se Kláře v
první pětce a Majdě ve druhé pětce podařilo dostat se rychlým prvním krokem a jednoduchým
driblinkem přes svoji hráčku a uniknout i nataženým sítím "vypomáhající" hráčky, bránící ve
skutečnosti někoho úplně jiného. V protiútocích a situacích dvou proti jedné se musíme naučit víc
vnímat svou spoluhráčku a vyřešit situaci přihrávkou, ne tlačit se do dvojtaktu na sílu.
Nelče se tentokrát neujala žádná ze střel a ostatně zatím by to bylo spíš štěstí než cokoli jiného a v
obraně se nám málokdy podařilo získat míč a přejít s ním dopředu tak rychle, abychom vysokým
obránkyním unikli.
Druhý zápas se nám podařilo aktivitu v obraně ještě zvýšit a těší, že nejmladší hráčky "skoroosmičky"
Klára, Domča, Emma a "osmička" Vanda skutečně bránily s velkým nasazením, že občas přes ně
hráčky přešly svou fyzickou vyspělostí, za to si kritiku nezaslouží. Jen škoda spousty míčů, na kterých
máme ruce první a stejně skončí u soupeřek, nebo které i chytneme, ale zbrklostí je zase hned
ztratíme. Z opor to tentokrát šlo podstatně lépe Majdě ( měla taky proti sobě zpočátku špatnou
obránkyni), Nela bojovala, nekazila, ale body nepřidala. Eliška Bah. odehrála svůj standard - v dobrém
(obrana a občasné zakončení) i špatném ("strojové" přihrávky). Happy první zápas prospala, ve
druhém přece jen v obraně trochu zabrala a jako už častokrát ukázala, že když chce (v tom to ale
všechno vězí), tak to jde. Viki, která se týden nemohla rozhodnout, zda žít nebo nežít, se podobně
nemohla rozhodnout, jestli hrát nebo nehrát. Časy, kdy vzala míč a rozhodně utekla všem po lajně, ty
jí připomněla skvělá domácí "desítka". Viki sama nejprve vykroužila s každým míčem piruetu a pak
většinu akcí zastavila, protože "stejně koš nedám". Probudila se až po dvojím vystřídání v závěru, což
už na zlepšení obrazu nestačilo.
JISKRA KYJOV - OSK 68:35
Mikulová 13 - 4/3, Šumberová 5 - 6/1, Bahounková 4 - 2/0, Jeřábková 3 - 5/3, Klonová 3 - 2/1,
Petrželová 3 - 6/1, Píchová 2 - 2/2, Zahradníčková 2, Šimáčková 0 - 2/0, Šťastná, Jančová, Myšková 0
JISKRA KYJOV - OSK 57:43
Bahounková 9 -6/3, Šumberová 9 - 4/3, Mikulová 8 - 10/4, Klonová 6, Jančová 3 - 2/1, Jeřábková 2 5/2, Šimáčková 2, Píchová 2, Myšková 2, Štastná 0, Petrželová 0 - 2/0, -

