OBRANA FUNGUJE (TEDY POKUD SE CHCE - U12)
Velice prospěšné zápasy jsme odehráli s Basketem Ostrava (mimochodem už účastníkem NF U12 v
Klatovech) jako odvetu za prosincové zápasy v Ostravě. Na pohled jsme dokazovali, že jsme mladší a
mrňavější a vůbec dětštější, ale pokud jsme se pustili do obrany, situace se dost změnila. Čtyři hráčky
z úvodní pětice (Nela, Táňa, Vanda a Emma) do toho šláply pořádně a nedovolili soupeřkám ani
kousek hřiště zadarmo. Bohužel čtyři nejsou pět .. Happy "bránila" tak, aby si toho její soupeřka
nevšimla, což nám zrovna nepomáhalo. Stejně ale jsme dokázali chytit míč napoprvé, posunout ho
dopředu a protiútoky i zakončit, prostě na první pětku se dalo hezky dívat. Druhá sestava měla proti
sobě lepší část Ostravy a tedy i těžší úlohu (záhada, jak to ty týmy dělají, že jejich nejlepší hráčky jsou
pořád zdravé a hrají, zůstane pro mě záhadou), ale i ona si vedla slušně. Klára, Eliška Z. i B., se
rozhodly napodobit své spoluhráčky a taky to bylo znát. Bohužel tady už byly jen tři, na Majdu2 a
Harryho bylo utkání příliš rychlé a Viki se vytratila jako pára v odsávači hned asi po dvou minutách jak
v obraně, tak v útoku. Bylo jasné, že jdeme na hranici svých fyzických možností (a to nezmiňuju
zdravotní potíže - více léků proti astmatu má snad jen norský tým biatlonistů).
Druhý zápas byl tedy otázkou, zda vydržíme se silami, což se bohužel nestalo, po třech čtvrtinách pro
nás utkání skončilo, v té poslední zbyly síly snad jen Kláře, která na všechno logicky nemohla stačit. I
tak můžeme být spokojeni, hra měla určitě větší šťávu, než poslední zápasy U12, kdy jsme hráli
bojácně a ustrašeně. Ve druhé pětce citelně chyběla Majda, Eliška přece jen není na roli rozehrávačky
zvyklá a Klára víc běhala dopředu, nestarajíc se, jestli je na hřišti někdo, kdo by dribloval. Sama si
musí ještě uvědomit, kdy ano a kdy ne, totiž, kdy hrát na koš a na nic se neohlížet a kdy je dobré
mrknout do strany na spoluhráčku. Překvapivě byl spoleh i na Elišku Zahradníčkovou, vybojovat míč,
posunout ho a i zakončit, to všechno jí šlo velice dobře (dokonce i do vlastního koše). V první pětce
pokračoval ve zlepšení dvojice Vanda+Emma, spolu jim to prostě svědčí, Táňa a Nela byly tradičně
oporami.
Každý trenér má radost, když jeho pokyny a třeba i kritika dorazí na správné místo v hlavě a "něco" se
stane. V těchhle zápasech tu radost představovala Happy, která se rozhodla ve druhém zápase bránit
a sebrala překvapené "sedmičce" Ostravy hned tři míče po sobě. S takovou zákeřností ostravská
hráčka jistě nepočítala, když do té doby Happy sotva stínovala. Opět se ale prozradilo, že Happy
dokáže bránit, jen se jí musí chtít. Stejnou radost pak dodaly i Klára a Harry, když si dvakrát vyměnily
role v zakončení dvě proti jedné (a dvakrát vstřelily koš). Naopak zatím bez efektu zůstávají rady
Elišce B., ať nedribluje pořád před sebou, o Viki ani nemluvě.
OSK - BASKET OVA 69:57
Jeřábková 24, Šumberová 16, Zahradníčková 8, Petrželová 7 - 2/1, Kořínková 6 - 2/0, Šimáčková 6,
Klonová 2
OSK - BASKET OVA 58:78
Jeřábková 21 - 6/1, Šumberová 18, Kořínková 6, Bahounková 6, Kargerová 3 - 1/1, Zahradníčková 2,
Petrželová 2,

