DO TIŠNOVA PO DVOU LETECH (U12)
Skutečně jsme se do Tišnova vrátili po roční pauze - a ani si neuvědomujeme, jak to letí a že je to
už tak dlouho, co jsme zde hráli zápasy U11 proti týmu domácích 2005. Tehdy jsme byli my ti, co
se učí, v sobotu se karty trochu obrátily a tým Tišnova neměl, až na kapitánku s číslem 16, skoro
žádnou zkušenější hráčku, která by nám dělala nějaké potíže.
Pár absencí zamíchalo se sestavou a byli jsme rádi, že se přidala Harry a doplnila tak počet na
dvanáct - a snad to prospělo i jí. Jiskra a šťáva tentokrát chyběla především první pětce - v úvodní
čtvrtině prohrávala po čtyřech minutách 4:6 a v odvetě svou celou první čtvrtinu dokonce
prohrála, což by se tedy opravdu stávat nemělo. I když zápasy nakonec skončily jasnými výhrami,
nad sestavami se možná budeme muset znovu zamyslet - pokaždé jsou trochu jiné, ale také
pokaždé je ovlivňuje i to, kdo právě chybí. Takhle měla naše první sestava proti sobě lepší pětku
soupeřek a - jak už jsem řekl - dělalo jí to velké problémy. Nelče stačil jeden blok při prvním
nájezdu a dvě neproměněné šestky, aby se rozhodila a zbytečně řešila následné situace střelou,
tedy "střelou", což neúčinkovalo. Až ve druhém zápase se trochu dostala zpět do své hry, ale bývá
to lepší. Eliška Bahounková se sama dvakrát zablokovala o desku, Mája chytala učivo
předloňského roku (totiž postavení v obraně a reakci ) a chyběl protiútok, resp kromě Elišky
Zahradníčkové to nebylo komu dát dopředu. Až třetí čtvrtina, částečně i proto, že jsme do první
pětky posunuli Viki, už byla lepší, i když právě Viki mohla vytěžit ze své rychlosti mnohem víc.
Druhá sestava neměla tolik těžkostí, především Majda na hřišti dominovala, ale dobře v obraně
hrála i Táňa a získávala míče, které pak proměňovala v body, také Vanda se nechtěla nechat
zahanbit a Happy dvakrát dokonce běžela ! :). V první zápase jsme byli možná koncentrovanější,
druhý zápas byl už částečně "pochováváním basy". Bylo jen dobře, že světlé chvíle neměly jen
tradiční opory, ale že Ema několikrát hezky změnila směr a skórovala, že Harry dala koš i šestku, že
dokonce i Majda 2 se jednou rozeběhla za driblinku s míčem a proměnila šestku po faulu. Vanda
trochu ukázala Máje, jak bránit šestnáctku soupeřek - stačilo zůstat na její pravé ruce a reagovat
dostatečně včas na pohyb a bylo po starostech. Překvapivě nám největší problémy dělalo
vyhození z autu (to jako vážně ?), hlavně Emma a Eliška Z., ale i Eliška B. jako kdyby si vůbec
neuvědomovaly, že před nimi stojí obránce a dívají se jen po spoluhráčkách. Naopak příjemná
byla statistika trestných hodů - na téhle úrovni opravdu jen koření, nikoli základ výkonu - ale i tak:
celkem 48/21, tedy dost přes 40% je hezké číslo.
TIŠNOV - OSK 19:105
Mikulová 26 - 2/0, Kořínková 17 - 4/1, Jeřábková 14 - 7/4, Zahradníčková 10 - 2/0, Šimáčková 8 2/2, Bahounková 7 - 4/1, Klonová 6, Petrželová 6 - 4/2, Šťastná 5 - 2/1, Štěpánek 4, Kargerová 2,
Jančová 0
TIŠNOV - OSK 24:76
Mikulová 21 - 2/1, Klonová 14 - 8/4, Kořínková 11 - 6/3, Bahounková 10, Jeřábková 6,
Zahradníčková 4, Petrželová 4 - 1/0, Šťastná 3 - 2/1, Kargerová 1 - 2/1, Jančová 1 - 2/1, Šimáčková,
Štěpánek 0

