SOSNOWIEC CUP aneb AŽ NA TŘETÍ POKUS TO KLAPLO
.. tedy cesta do zahraničí, abyste rozuměli. Na jaře se zapasy s Polkama neuskutečnily, na Slovensko
jsme nejeli, takže až teď poměrně velký turnaj, sice nedaleko, ale přece jen v cizině. Už jsme sice byli
trochu zkušení z akcí podobného typu (Klatovy, Ostrava ), ale zase jely poprvé samy "sedmičky".
Ať už hodnotíme basketbalovou nebo chování a vystupování a vůbec vnějškový projev, dá se bez
přehánění říct, že jsme uspěli na jedničku.
V naší kategorii, která byla tak trochu "přidaná" ke starším, bylo šest týmů, čili se hrálo systémem
každý s každým pět utkání, které si byly prakticky podobné. Poté, co soupeřky zjistily, že těch
zkušeností a dovedností máme víc, postavily jednu "zametačku" do obrany pod svůj koš a ostatní se
snažily "něco" hrát. Proti zápasů kategorie mladší mini v Ostravě to byl docela rozdíl, my jsme se ale
vypořádali s tímto opatřením docela snadno. Jedině ve druhém zápase s Jedynkou Niznice to bylo
trochu bojovnější, soupeřky se vrhaly neohroženě ve čtyřech na tu, která měla míč a my jsme přece
jen s něčím takovým nepočítali a nedokázali houf obránkyň bez driblinku jednoduše přehodit. Jinak
byly občas v polských týmech šikovné rychlé hráčky (osmička ve Wroclavi ), ale našich loňských přes
osmdesát zápasů se muselo někde projevit. Zahrály si tak dosyta všechny a každá také dala aspoň ten
jeden koš.
Kromě nás a Nuslí v kategorii 2005 tam jiné než polské týmy nebyly, takže jsme logicky žili v
"symbióze" s pražskými děvčaty, což bylo příjemné ( a snad i ony to přežily bez poruchy duševního
zdraví ). Velkou pomoc pak představovali rodiče, kteří pomohli zavézt do Sosnowce věci a během
turnaje dokonce fungovali jako kyvadlová doparava, případně jednotka rychlého nasazení, když bylo
potřeba vyřešit urgentní problém ( nečekaně nikoli náš, to děvčata z Nuslí odešla na zápas bez bot :)
). Při problematické místní dopravě a až příliš "nedbale zaběhnutém" stylu práce organizátorů, kteří
spoléhali na to, že všichni všechno vědí a všechno nějak dopadne, bychom my i Nusle měli bez nich
velké problémy.
Dost nás zarazila malá pokročilost týmů, zejména v kategorii U15, kde opravdu nebylo co vidět, turnaj
U13 byl ještě tak nejkvalitnější, náš U11 - jak už bylo řečeno - byl spíš sympatický počtem malých
basketbalistek - zdaleka ne všechny byly ročník 2007, ostatně i u nás hrály dvě 2008, ale byly týmy,
kde nastoupily jistě i mladší hráčky. Statistiky ze zápasů trochu pokulhávají kvůli ne příliš dobře
vedeným zápisům, ale něco jsme zkorigovali, takže čísla plus-minus sedět budou. Rozhodčí byli slušní,
v tom byl turnaj lepší, než Ostrava Cup se svými šňůrami deseti zápasů pro jednoho rozhodčího.
Kromě našich zápasů, dvou-tří utkání Nuslí a jednoho "ukázkového" zápasu žen (Ostrava prohrála s
místním týmem nejvyšší soutěže asi o padesát :) ) jsme už toho moc nestihli a ani nebylo co. Hrálo se
v sídlišti, počasí bylo mizerné a popravdě: možná jsou na světě depresivnější místa, než je Sosnowiec,
ale ten patří jistě do TOP10 - je to místo, kam jedete, abyste se pak radovali po návratu z vašeho
všedního okolí. Výjimku představovala cukrárna "U Brunetki i Blondynki", což jsme také naší útratou
ocenili.
Odvezli jsme si tedy největší pohár, medaile a dvě individuální ocenění - Nela Jeřábková jako střelec a
hráčka All Stars a Majda Mikulová jako jedna ze tří MVP turnaje. Ta ocenění byla jasná, obě hrály s
přehledem a dobře, ale nesmím zapomenout na Kláru a její starty do protiútoku, na rozvážnou, ale
účelnou hru Elišky Bahounkové, na aktivitu Viki ( jen to zakončení !), na Domču, která se konečně

trochu probudila a dalo se na ni dívat, na Vandu, která bránila výborně a byla ve spoustě šancí. Na
Happy to tentokrát bylo příliš "crazy", Emma měla pár světlých okamžiků až v posledním zápase, Sára,
Harry a Majda2 se dostaly k míčům jen málo, než se jim rozleželo v hlavě, co se děje, už tam byl
někdo jiný, na koho letěl míč.

SOSNOWIEC – OSK 9:69
Jeřábková 34, Šumberová 13, Mikulová 10, Klonová 4, Píchová 4, Bahounková 2, Šimáčková 2,
Zahradníčková po 2
NIZNICA – OSK 8:33
Jeřábková 21, Petrželová 4, Šumberová 3, Bahounková 2, Šťastná 2, Klonová 1,
WROCLAW – OSK 19:58
Mikulová 14, Šumberová 13, Klonová 9, Bahounková 6, Jeřábková 4, Píchová 4, Součková 2
NOWY SACZ - OSK 2:67
Jeřábková 18, Bahounková 11, Mikulová 10, Píchová 6, Petrželová 4, Klonová 4, Šumberová 4,
Šimáčková 2, Kargerová 2, Jančová 2, Šťastná 2 Mikulová, Myšková, Šťastná po 2
OSTRÓW WIELKOPOLSKI – OSK 9:59
Jeřábková 20, Mikulová 9, Šumberová 7, Píchová 6, Petrželová 6, Bahounková 4, Klonová 2

