OSTRAVA CUP PODRUHÉ
Na turnaj kategorie U12 jsme se přihlásili schválně nejméně ze dvou důvodů : abychom dali 06-kám
příležitost si zahrát, když 07-ky jedou ještě na jeden přípravný turnaj a také abychom se zas něco
naučili a vyzkoušeli si novou „látku“ v ostřejších podmínkách. V té době se ovšem ještě nevědělo, že :
-

Tereza z ničeho nic odejde do Ostravy, aniž by řekla aspoň „ahoj!“

-

že Adélu a Klaudii to už podruhé „přestane bavit“

-

a že Mája bude mít opět „něco“ , takže opět nepojede.

Takže na čtyři 06-ky jsme mohli zapomenout a byli jsme naopak rádi, že se přidala Táňa 2 – tedy zas
jedna šikovná a zapálená hráčka, pro kterou to byl první její větší turnaj.
Složení týmů bylo obdobné, takže se možná dalo i trochu porovnávat, i když je jasné, že každý tým
má za sebou jinou přípravu, jiný počet hodin s míčem a všechno se během roku bude ještě měnit a
pohybovat
Ubytování, jídlo, cesty ostravským bludištěm, to všechno jsme už měli zmáknuté, takže kromě
drobných příhod typu „ Eliška a Zuzka si nechaly věci na zápas v kufru auta, co přijede až po utkání“,
„Zuzka si zapomněla vzít věci na zápas“, „Klára zapomněla mobil v tělocvičně, kde hrají kluci“, Happy
zapomněla bílé dresy“ se už nic za tak dramatického nestalo, samozřejmě pokud nepočítáme škody
na loutkovém divadle ve třídě :)
Osm týmů se rozdělilo do dvou skupin, my jsme začínali s Ostravou a nebyl to vůbec špatný výkon z
naší strany, naopak, hlavně první pětka dokázala soupeřky i v malé tělocvičně rozběhat a odolávala
víc než statečně. Druhá sestava (ještě bez Táni2) už na tom byla dost hůř, fyzicky vyspělejší soupeřky
nás silově přehrávaly, ale závěrečný účet ( - 17 bodů ) byl víc než přijatelný. Odvážně hrající Majda a
Viki s Eliškou vytvořily kostru první pětky, která pak ve většině zápasů představovala rychlost a docela
i průbojnost, Nelča se chvíli musel zadaptovat na to, že jen nabíhání dopředu pro přihrávku „za buka“
nebude stačit.
Druhý zápas proti Slovance byl obdobný, děvčata z Prahy byla snad ještě agresivnější, běhavější a
bojovnější, s technikou už to ale tak slavné nebylo a dokázali jsme být místy i lepší (Nela). I tady jsme
samozřejmě prohrávali, jakmile došlo na větší fyzický kontakt, typickým příkladem byla Táňa2, která,
ačkoliv superdriblérka, neměla ani čas si vzpomenout co to vlastně chtěla udělat a už byla bez míče.
Ale ani tady jsme nepropadli a proti poslednímu zápasu před rokem a půl uhráli lepší rozdíl ( -20
bodů). Třetí zápas proti týmu Krakowa byl náš nejhorší – byli jsme ospalí ( že by ta čtyři vajíčka k
snídani, Kláro? ) pomalí, bojácní (Eliško) a už dopředu poražení. Prohrávali jsme souboje
nemotorností a ztráceli míče, které jsme měli mít. Až poslední čtvrtina ( a tedy druhá sestava ) skóre
trochu upravila.
Jako na posledního ze skupiny A na nás vyšel třetí tým skupiny B – Havířov – trochu nevyrovnané
družstvo složené jak z pokročilých hráček tak i ze začátečnic. Odhodlanějším výkonem jsme od
začátku získávali půdu pod nohama a najednou jsme byli my ti bojovnější, ti odolnější, ti rychlejší a
tedy i úspěšnější. Obě Táni se docela dobře doplňovaly, Nelča hrála svoji roli rozehrávačky o hodně
lépe a první pětka nepropadala, tak jako proti Polkám. Zasloužené vítězství nás posunulo do odvety

proti Krakowu. Po téměř vyrovnaném poločase jsme si mohli vyzkoušet hru sedmičkových pětek proti
sobě, v tomhle úseku jsme zdaleka nepřesvědčili tak, jak by bylo potřeba – sice jsme nedostali koš,
ale dali toho pramálo. Poslední čtvrtinu dohrávala nejsilnější pětka soupeřek, která celkem podle
očekávání vrátila vedení a tím i vítězství na stranu soupeřek. Hru polskému týmu trochu ulehčovali
rozhodčí, kteří se netrestali hru v obraně ve vlastním – ani v cizím - vymezeném území ( v Polsku toto
pravidlo obranných vteřin neplatí !), což nám nájezdy do obrany dost ztěžovalo. Ale to, co jsme si
chtěli vyzkoušet, totiž protiútok, jsme zase odehráli lépe a basketbalověji než v prvním zápase.
Celkově tedy 6.místo, bilance 1-4, ale převládala spokojenost.
SBŠ OSTRAVA – OSK 55:37
Jeřábková 10, Klonová 8, Bahounková 6, Mikulová 5, Šťastná, Píchová, Petrželová, Zahradníčková po 2

BASKET SLOVANKA – OSK 51:31
Klonová 12, Jeřábková 9, Bahounková 6, Mikulová 4,
WISLA KRAKÓW – OSK 37:27
Jeřábková 8, Bělohlávková 6, Kořínková 6, Zahradníčková, Píchová, Klonová po 2, Šimáčková 1
OSK - HAVÍŘOV 40:24
Klonová 10, Jeřábková 8, Bělohlávková 5, Šumberová, Bahounková po 4, Kořínková 3, Mikulová,
Myšková, Šťastná po 2
WISLA KRAKÓW – OSK 32:26
Mikulová 8, Jeřábková 8, Klonová, Šumberová, Bahounková, Zahradníčková, Kořínková – po 2

