ZAHODIT KUDRLINKY! (U12)
to je poučení z posledních dvou letošních zápasů v kategorii U12. Ozdoby patří možná na
vánoční stromeček, ale ne na hřiště, krása a hlavně úspěch je v jednoduchosti. Ještě že máme
to video - stačí vidět první minutu, kde je všechno:

Tyhle momenty, zejména zbytečné váhání a malá odvaha hrát 1-1 jednoduše a zrychlením se
objevovaly celý zápas ( nejvíc Nela, Majda, Viki ). Naopak se občas odvážily a uspěly Klára nebo
Emma, hodně aktivně začala Domča, až donutila trenérku Brna vyměnit její obránkyni. Bylo
jasné, že hrajeme proti kompletně (nebo skoro kompletně) šestkovému týmu, jehož hráčky už
nenaletí naivně na nějaké kouzlení s míčem a spíš si počkají až na blok. Zdlouhavou přípravou
jsme si situaci jen komplikovali. Zkusme si uvědomit, že "co neuhraješ do pěti vteřin, o to ať se
raději pokusí někdo jiný", to znamená, když to nejde ( nebo si myslíš, že to nejde), přihraj
někomu dalšímu a proběhni skrz obranu. Občas se takové proběhnutí i u nás ukázalo, ale spíš
jen náhodou, než nějak cíleně.
Všeobecně se bere, že rozdíl jednoho roku věku představuje asi třicet bodů - z tohoto pohledu
jsme v prvním zápas neuspěli, ve druhém ano. Dokázali jsme přece jen trochu zjednodušit hru nejvíc se to dařilo Vikče, Nela tak trochu z nouze přidala pár krásných střel z "backstepu" náhoda to možná byla jednou ty další už byly vymyšlené a provedené záměrně. Méně jsme
ztráceli a nedávali tak příležitost k laciným košům. Více jsme bojovali ( Táňa 1) a prostě jsme
přestali být tak svázaní. Ve dvou zápasech si zahrálo šestnáct hráček, což má taky svou cenu.
Příjemně překvapily aktivitou Klára, Emča, neztratila se Harry, Happy jako obyčejně běžela jen
dopředu, couvat jí prostě nejde. Majda se snažila, ale už zas tam byly ty zoufalé pohledy,
schovávaná za láhev s pitím a jen sem tam něco trochu odvážného na hřišti.

Když ale nepřestaneme pilovat techniku, přijde i ta sebedůvěra a půjde to. Z 06-tek byla
nejužitečnější Táňa, nepřestává hrát, bojovat a snaží se pořád, bohužel hodně vybojovaných
míčů zase ztratí nesrovnaností, Táňa 2 se moc neprosadila, jednak brzy nemůže a tři trestné
hody jsou přece jen trochu málo. V obraně ji pořád chybí zkušenost, hodně energie vydá
zbytečně "naprázdno". Zuzka si odehrála svoje, ovšem rychlosti se už asi nedočkáme a Mája
chvílemi netušila, co se kolem odehrává (čas 0:25:10) - ještě to potrvá, než svou nynější dobrou
účast na tréninku promítne i do zápasů.
ŽABINY BRNO - OSK 78:37
Píchová 8 - 2/2, Šumberová 8 - 4/2, Jeřábková 7 - 6/1, Kořínková 6 - 6/2, Zahradníčková 3 - 2/1,
Bělohlávková 2 - 2/2, Klonová 1 - 2/1, Mikulová 1 - 2/1, Šťastná 1 - 2/1
ŽABINY BRNO - OSK 48:37
Jeřábková 12, Klonová 6 - 4/2, Kořínková 6 - 6/2, Mikulová 5 - 4/1, Šimáčková 4, Bahounková 3
- 2/1, Šumberová 2, Bělohlávková 1 - 2/1,

