ŠMOULINKA CUP - 1.turnaj KRALUPY
Na první turnaj v rámci Šmoulinky jsme vyrazily do Kralup nad Vltavou. Turnaje se zúčastnily 4 týmy –
Kralupy nad Vltavou, Karlovy Vary, Lovosice a OSK. Tohoto turnaje už se zúčastnily pouze dívčí týmy.
Na turnaj jsme opět vyrazily vlakem. Ranní vstávání nás nečekaně neminulo, ale alespoň jsme zvýšily
počet hráček z osmi na devět statečných (z toho dva nováčci). Cesta vlakem se opět neobešla bez
zbytečných dotazů, návštěv toalety (asi nejoblíbenější místo ve vlaku), rozdávání sladkostí, snězení
skoro všech zásob (co jiného se taky dá dělat) a samozřejmě radosti při projíždění tunelem („Jé, my
jedeme pod zemí“). Přechod v Praze na jiné nádraží, jsme taky zvládly bez ztrát. A opět radost z
vlaku, který měl dvě patra. Dorazily jsme do haly, kde už byl turnaj v plném proudu. Jako první čekal
holky zápas proti Lovosicím. Už při začátku rozcvičování bylo vidět, že je něco špatně. Holky byly
myšlenkami někde jinde (asi vidina párku v rohlíku mezi zápasy). Rozcvičení proto probíhalo ve stylu
nesmyslného bránění, míjení zařízení či vybíjené místo přihrávek. Trvalo asi 10 minut, než přišel
záblesk prozření (tedy celé rozcvičení).
Zápas proti Lovosicím byl vcelku dobrý. Basketbalově na tom byly podobně jako my. Bohužel byly
bojovnější a měly větší motivaci vyhrát. Zbytečnými ztrátami (přihráváme zásadně soupeřům) či
driblováním do největšího počtu lidí jsme zápas prohrály. Největším přínosem byla hra Harryho
(vyvážení míče, zakončování, „řízení“ hry). Druhý zápas proti Karlovým Varům měl už předem daného
vítěze. Vyšší, zkušenější, a hlavně rychlejší hráčky nás přehrály jak nic. Zásadním problémem bylo
vyhození po koši. Díky čemuž jsme obdržely nemalý počet košů.
Poslední zápas proti domácímu týmu začal bohužel sérií 12 bodů. A to jen díky lenosti (když už
doběhneme hráčku, tak jí od čáry trestného hodu začínáme „fandit“ a kochat se jejím dvojtaktem). Pak
opět nastoupila únava (jen při zápase, na vše ostatní je energie vždycky), nesoustředěnost a bohužel
hrál proti nám i vlastní koš, který se zásadně vyhýbal našim střelám. Na turnaji jsme obsadily poslední
místo.
Byla to naše první Šmoulinka, a proto turnaj neberu nijak tragicky. Pro některé to byly první zápasy a
seznámení se s pravidly hry. Pro jiné snaha o vyzkoušení nových věcí jako je správné postavení v
obraně, a mnoho dalšího. Cesta domů se nesla ve veselejším duchu. Některé vyvolené (ty, které
vyhrály místo ve vlaku s trenérkami) jsme vyzpovídaly a něco se o nich dozvěděly. Někdo se učil,
někdo hrál hry, ale především se vytratila únava a všem se vrátila energie na dělání kravin. Výsledek
turnaje byl zapomenut a holky byly spokojené. První Šmoulinka je za námi a další nás čeká v Kolíně.

OSK – Lovosice 20:38
Kargerová A. 10 (2/0), Janků 6, Polednová 2, Zahradníčková 2

OSK – Karlovy Vary 19:66
Kargerová A. 9, Janků 8, Vodešilová 2

OSK – Kralupy 22:38
Janků 12, Kargerová A. 9, Zahradníčková 2

