NELA A TŘINÁCT DALMATINŮ (U11)
Jak vypadá takový dalmatin, to všichni víme - šikovný pejsek bílé barvy s
černými skvrnami na těle. No a takové černé skvrny jsme většinou měli na sobě
v sobotním zápase v Brně - některá jen pár flíčků, některá byla strakatá jako
italská čokoládová zmrzlina. Jediná Nelča udržela výkon bez výpadků, i když
samozřejmě se jí taky ne všechno povedlo. Ale neměla propady jako Majda v
obraně a katastrofální třetí čtvrtku, jako Klára v zakončení v první čtvrtině
druhého utkání, jako Happy v obraně, jako Viki, která na část zápasu někam
založila svou rychlost a jednoduchost a nemohla ji najít. Nekličkovala tolik,
neodevzdávala míče jako Vanda, nezahazovala dvojtakty jako Eliška Bah. a tak
podobně. Aby to nevyznělo špatně: Majda ukázala párkrát skvělou hru 1-1,
Eliška Bah. výborně bránila šikovnou "desítku", Klára vybíhala do protiútoků,
Viki se dokázala nechat přesvědčit k pár rychlým startům, Vanda statečně
bránila..... Ale ty propady byly a proti dobrým soupeřům by znamenaly
komplikace, které nechceme. Nikdo není stroj, ale potřebujeme větší
soustředění a pozornost a taky vůli překonat situaci, která mi nevyšla.
V postupném útoku Nelča poctivě zahajovala "hoď a běž", bylo by fajn, kdyby jí
to taky občas spoluhráčka vrátila, aspoň tak, jako to ona přihrála Domče. Jinak
Viki a Happy poznaly, jaké to je, trénovat bez dostatečného počtu tréninků,
škoda, že zdravotní problémy nepustily do druhého zápasu Domču.
Dost prostoru logicky dostaly mladší dalmatinská "štěňata" / Vanda, Sára,
Maruška / a nebyly špatné, Vanda bránila opravdu dobře, Maruška ukázala pár
šikovných okamžiků a Sára proměnila svých pár šancí, jen běžet dozadu musí
ještě rychleji. Svoje odehrály i Emma, Majda 2, Eliška Zahradníčková a Harry, ale
adaptace po Vánocích chce zřejmě ještě o trochu delší čas.
ŽABINY BRNO - OSK 22:97
Jeřábková 22 - 1/0, Mikulová 21 - 3/1, Šumberová 18 - 2/0, Bahounková 7 - 2/1,
Klonová 7 - 6/3, Zahradníčková 7 - 1/1, Součková 6, Píchová 5 - 3/1, Petrželová 4
- 4/2, Šimáčková 0 - 2/0, Jančová, Šťastná, Kargerová 0
ŽABINY BRNO - OSK 25:86
Jeřábková 22 - 2/2, Klonová 18, Šumberová 14 - 2/0, Mikulová 11 - 4/1,
Bahounková 6 - 4/2, Kargerová 4, Zahradníčková 4, Šimáčková 3 - 4/1,
Petrželová 2, Bělohlávková 2, Jančová, Šťastná 0

