VÁŽENÍ, TAK S TÍMHLE KUSEM K NÁM DO ROKYCAN URČITĚ NEJEZDĚTE (U11)
takhle by to nějak řekli pánové Suchý a Šlitr a bylo by to ještě slabé. Zvlášť z prvního zápasu bolely
opravdu oči. Soupeřky přijely v devíti hráčkách, což může být stejně tak nevýhoda jako výhoda - ale je
potřeba říct, že trenér Prostějova to nijak nezneužíval. Jestli to bylo tím nebo čím vlastně nevím, ale
náš výkon byl jedna katastrofa a to hlavně v obraně, která prakticky neexistovala. Lépe řečeno, ona
jaksi existovala, ale soupeřky si jí nějak nevšímaly, protože jim v ničem nepřekážela. Stáli jsme v klidu
za zády hráček a začínali bránit, až když měly míč a driblovaly do koše. Naopak prostějovské hráčky
byly nebojácné a chodily do našich přihrávek, které jakoby nebraly existenci hráček v modrém vůbec
na zřetel. Když se to stalo poprvé, byla Viki za to vystřídaná, ale to jsem netušil, že to zopakuje ještě
Eliška B., Domča, Klára, Vanda (ta hned víckrát) a že ze situace, kdy máme míč z autu, dostaneme
deset/dvanáct bodů !!
A jak to tak bývá, když se nebrání, jde i útok ztuha - zahozených dvojtaktů bylo víc než dost, občas
jsme zapomněli uvolnit se pro míč ( Klára ), Domča hrála zase jako obyčejně výborně v prvních pár
minutách, aby pak vyšuměla jako šuměnka a zbyl po ní jen jakýsi stín. Nele se tak zalíbila střelba, že si
hrála na Satoranského a místo aby na čtyři nájezdy měla jednu střelu, bylo to právě naopak.
A navíc obě rozehrávačky (Nela, Majda) se zas začaly utápět ve zbytečných změnách tam a zpátky,
místo aby využily už tu první a pokračovaly směr koš. Ještě že Klára a v poslední čtvrtce Viki přece jen
hru zjednodušily a ze svých nájezdů přece jen nějaké body vytěžily.
Po pohovoru v šatně byl druhý zápas už přece jen jiný, přidali jsme v obraně, hlavně Eliška B., Majda,
ale i Klára dokázaly svou hráčku od míče odstavit a ne jen ji pak marně sledovat, když dribluje. Jen ta
rozehrávka nebyla pořád tak hladká, jak by mohla a měla být, předržujeme míče a nedokážeme je
včas posunout na volné hráčky. Tentokrát si pochvaly připisují spíš mladší děvčata - Emma za opravdu
hezkou hru s přehledem (jen to zakončení, ale dokud bude držet míč jako hrnec za držadla, nebude to
lepší), Sára za hezké dva dvojtakty levou rukou, Vanda za úpornost v obraně (jen kdyby našla občas
svůj vlastní vypínač), dokonce i Majda2 dala tři body, a Harry s Maruškou po koši.
Je dobře, že jsme se ve druhém zápase zvedli, ale opravdu - s výkonem z prvního zápasu bychom
neměli proti dobrým týmům ani tu nejmenší šanci!!
OSK - OP PROSTĚJOV 59:39
Klonová 15 -4/1, Mikulová 10 - 2/2, Jeřábková 8 - 3/0, Šumberová 8, Píchová 6, Bahounková 6 2/0,
Součková 4 - 2/0, Jančová 2, Petrželová 0 - 2/0, Šimáčková 0 - 1/0, Šťastná 0

OSK - OP PROSTĚJOV 77:29
Jeřábková 17 - 6/3, Klonová 16, Šumberová 14, Bahounková 12, Mikulová 10, Petrželová 3 - 4/1,
Jančová 3 - 3/1, Kargerová 2, Bělohlávková 2, Píchová 0 - 2/0, Šimáčková, Šťastná 0 -

