MATEMATICKÝ PARADOX aneb 1>2 (U12)
Možná, že se ve čtvrté nebo páté třídě ještě nerovnosti neberou, takže
přeložím: jedna je více než dvě. Tady půjde o driblinky před přihrávkou do
protiútoku - vždycky jsme si říkali, že je dobré udělat dva driblinky, během nich
se rozhlédnout a hodit míč dopředu. Už jsme pokročilejší, takže mnohdy ( a
zvlášť v menší telocvičně ) vystačíme s jedním driblinkem, tahle chvilka nám
musí stačit na orientaci, jestli přihrát a komu přihrát. Kdykoli jsme to provedli
takhle, šel míč rychle dopředu a hráčky Kyjova nestačily zaujmout svoje
"postavení v zákopech", jakmile jsme se zpozdili, bylo z toho dobývání
středověkého hradu, kde pak nepomůže ani sebelépe provedená kombinace
"hoď a běž", prostě proto, že není síla, která by obránce dostala z okopů pod
košem.
Zápasy měly svou kvalitu, s několika šikovnými soupeřkami se jistě potkáme
ještě někdy v kategorii ročníku 2007, zatím jsme ale byli zkušenější, rychlejší,
technicky lepší a docela přesní i v zakončení. Prokázali jsme i dobrou týmovost,
takže pořadí střelců neukazuje na to, kdo je lepší, i hráčky s malým počtem
vstřelených bodů mohou být vynikající, pokud brání a dokážou posunout míč na
spoluhráčku (skvělá přihrávka Majdy Elišce B.) Ke dvěma "šestkám" se ve
druhém zápase přidala i Mája, která hrála soutěžní utkání asi po děvíti měsících,
tak je pochopitelné, že se občas ztrácí.
O tah dopředu se starala tradičně Nela, ale hodně toho zvládla i Táňa, která k
dobré obraně a odolnosti přidala i proměněné dvojtakty. Vedle nich byla dalším
tahounem Eliška Bahounková, především svou nebojácností. Viki se musí
naučit, že existují je i závěrečná přihrávka, Vanda využije svou rychlost asi více
zas na velkém hřišti. Táňa2 by si měla opakovat, že "v jednoduchosti je krása",
ale dohromady není zas tak úplně co kritizovat, snad až na pozdní příchody
některých na zápas vůbec.
OSK - JISKRA KYJOV 71:12
Kořínková 17 - 5/3, Jeřábková 13 - 6/3, Klonová 11 - 4/1, Bahounková 7 - 8/3,
Bělohlávková 6 - 2/2, Zahradníčková 4, Šimáčková 3 - 2/1, Mikulová 3 - 4/1,
Šumberová 2, Šťastná 2, Petrželová 2, Píchová 1 - 2/1,
OSK - JISKRA KYJOV 49:8
Jeřábková 9 - 2/1, Kořínková 8 - 5/4, Bahounková 7 - 2/1, Šimáčková 6,
Štěpánek 4, Petrželová 4, Zahradníčková 4, Klonová 3 - 4/1, Šumberová 2,
Píchová 1 - 2/1, Mikulová 0 - 4/0, Bělohlávková 0 - 4/0,

