START OP U12 aneb TŘI BODY PLNÉ ROZMRZELOSTI (U12)
jedno vítězství, jedna porážka v sedmičkové sestavě - je to dobře nebo špatně ? Odpověď se neskrývá
ani tolik v bodovém zisku jako v předvedené hře a tady je potřeba říct, že jsme nepřesvědčili (a to
hodně zavírám oči)
Chyběly Táňa, Viki, Mája a Zuzka (soupeřky tradičně v plném počtu) - určitě bychom byli lepší v
obraně, kdybychom měli tu první, určitě bychom uměli líp běhat a zakončovat, kdybychom měli tu
druhou, určitě bychom byli aspoň o něco vyšší, kdybychom měli další dvě, ale v tom není ten klíč - i
ty, co zde byly, mohly předvést mnohem víc. Abych byl spravedlivý - je potřeba se na výkony
jednotlivců dívat také očima jejich dosavadních zkušeností, jejich možností, jejich dovedností nemůžeme chtít nemožné, ale snad máme právo žádat, abychom:
- věčně nezapomínali, koho bráníme a kde naše hráčka je ( Harry, Eliška Z.)
- chytli míč, který se odrazil od desky nebo přihrávku (Domča, Vanda, Klára, Eliška B.)
- proměnili střelu, kdy stojíme sami pod košem ( Klára, Happy, Táňa a další)
- také trochu bojovali, i když to úplně nejde ( to s výjimkou Vandy, Nely, občas Domči a Elišky B platí
téměř o všech)
K vidění tak byly hráčky, které se praly často samy se svým tělem až do vyčerpání sil (Domča, Vanda)
a pak další, které vysílaly jen zoufale prosebné pohledy na tribunu.
Začali jsme až trapně pasivně, se strachem v očích (z čeho??) a až stav 0:4 nás probudil, začali jsme
bránit (Eliška B.) a pár nebojácných zjistilo, že když uděláme jednoduchý rychlý krok, že to půjde
(Emma). Druhá sestava, která měla stát na ose Nela-Klára hlavně v pohybu dopředu, nepřesvědčila a
pilířem hry se stala naopak Eliška Zahradníčková, která dokázala míč chytit i posunout. Ve druhém
poločas hru druhé pětky podstatně vylepšila Táňa, ale i tak ze skoro dvacetibodového vedení děvčata
v bílém ukrajovala po našich chybách bod po bodu a jen slušné trestné hody nám zajistily vítězství.
Velice nepříjemným překvapením byl počet míčů ztracených při vyhazování z autu, neumíme se
důrazně uvolnit správným směrem, neumíme míč včas hodit do prostoru, kam se hráčka uvolňuje a
tyto situace až příliš připomínaly Šmoulinku před dvěma lety. Po obdrženém koši se točíme bezradně
za čarou a hledáme rozehrávačku v prostoru, kam by měla běžet. Ta se ale místo toho motá často
uprostřed hřiště nebo někdy vykukuje mezi soupeřkami ( týká se jak Nely, tak Majdy ). Představa
házení míče "dopředu" je někde z první lekce basketbalu, většinou míč hodíme tak, že ho chytne jiný
obránce, často ho tam přivede naše hráčka, která tam nemá vůbec co dělat ( Harry, Klára).
Kdo si myslel, že jsme se poučili a že vletíme do druhého utkání bojovně a s nezbytným "drivem",
zmýlil se. Chybělo všechno - pořádná přihrávka dopředu zejména, místo toho jsme viděli kličkování,
otáčení se zády ke koši, mátožné driblování s míčem od těla a pohyb s energií píchlého kopačáku. Ani
druhá sestava nic nezlepšila (čest výjimkám) - až ve druhém poločase jsme aspoň dokázali vyvinout
energii v obraně (Happy, Vanda). Ovšem směrem dopředu přetrvávala pomalost nebo snaha o hru 15 bez překvapivé přihrávky. Počet zahozených dvojtaktů nebo střel zpod koše byl jistě dvouciferný a
to opravdu vyhrát nejde. Omluvu, že "to tam nepadá" neberu - to si říkejme v ruletě, tady máme míč
ve svých rukách, nikdo nás nebrání a je jen na našem soustředění (v tréninku) a na technice (Kláro),
abychom takovou střelu proměnili.

To, že nedosáhneme na hráčku 175 cm vysokou, která má míč nad hlavou, nikdo nikomu nevyčítá, ale
to, že neskočíme na míč, který je na zemi, že nechytíme vší silou míč, který máme před sebou, že jen
zvedáme ručičky pod košem místo "zakousnutí" do míče nebo rukou soupeře, to opravdu není důvod
k pochvale. Zase i tady výjimky jsou (Vanda, Emma, někdy Eliška B.), ale celkově musíme bojovnost
zvýšit. Vzpomeňme si na zápas s Niznicí v Polsku - růžové holčičky toho moc neuměly, ale praly se
jako kluci a jaké jsme s nimi měli problémy.
Se slušnými týmy U12 asi v mladší sestavě tolik vyhrávat nebudeme, ale v Ostravě jsme prohrávali
aspoň se ctí a po bojovných výkonech, kdy jsme mohli hodnotit hlavně to, co nám jde. Tady to bylo
dost naopak.
KP BRNO – OSK 55:58
Jeřábková 15 - 9/5, Šťastná 7 - 2/1, Bělohlávková 7 - 2/1, Mikulová 6 - 2/0, Šimáčková 6 - 4/2,
Bahounková 6, Petrželová 4 - 6/2, Šumberová 4 - 2/0, Zahradníčková 3 - 2/1,

KP BRNO – OSK 57:38
Mikulová 12 -1/0, Jeřábková 10 - 9/2, Píchová 9 - 7/5, Bahounková 3 - 4/1, Šimáčková 2 - 6/2,
Šumberová 2 - 1/0, Zahradníčková 1 - 4/1,

