DUŠIČKOVÝ POLOČAS aneb ZOMBIE TOHO MOC NEVYHRAJÍ (U12)
Zápas v Prostějově měl dvě části - v té první proti domácím nastoupil
soustředěný a připravený a v obraně opravdu aktivní tým OSK Olomouc. Skvěle
a aktivně jsme bránili, Klára běhala do protiútoků, Táňa utlumila rozehrávačku
domácích na dvou bodech, výborně bránily Viki, Eliška Bah. ...tahle fáze trvala
asi třináct minut a Olomouc vedla 31:9 a nenechávala nikoho na pochybách, jak
tohle utkání dopadne.
Pak přišel nečekaný moment v podobě zranění Tání B. - určitě nepříjemný,
hlavně pro ni samotnou, všichni jí přejeme, ať se jí kosti srovnají jak mají.
Během ošetřování někdo zlomyslně vyměnil hráčky v červeném za jejich vlastní
stíny a hra podle toho taky vypadala. Stíny nemají ruce, jen stíny rukou, takže
nemůžou chytnout míč, natož ho někomu vzít a už vůbec nemůžou míčem
někam dohodit. Takže od té chvíle se na hřišti míhaly jen duše hráček oblečené
do dresů a to uznáte, že duše toho moc neuhrají, ty mají samy se sebou co
dělat.
Naštěstí v někom (Táňa K., Eliška Z.) trochu života zůstalo, protože jinak nevím
co bychom si počali. Motali jsme se tam jako boxer v ringu po těžkém úderu a
nejhůř, nejhůř nám bylo, když se soupeři v každé čtvrtce vyfaulovala jedna
hráčka, takže dohrával ve čtyřech. Tento nevídaný úkaz na naše duše ještě více
dolehl, uvědomily si pomíjivost všeho bytí už se jen těšily, jak se vrátí zpět do
říše duší, kde se basketbal nehraje. To, že jsme zvítězili, za to vděčíme těm
hráčkám, co hrály v prvních třinácti minutách, dobrým trestným hodům a přece
jen neodumřelým jedincům ( znovu Táňa, Eliška Z., částečně Nelča). Z první části
zápasu zaslouží pochvalu Klára, ale i Happy - až na úplný vstup - Vanda a Eliška
B.
OP PROSTĚJOV - OSK 39:48
Šumberová 13 - 2/1, Kořínková 9 - 10/5, Zahradníčková 8 - 4/4, Mikulová 5 5/1, Bahounková 5 - 2/1, Klonová 4, Bělohlávková 2, Jeřábková 2, Píchová,
Petrželová, Šimáčková, Šťastná 0

