ZVYKEJME SI (U12)
Tak jsme toužili po vyrovnaných zápasech, až jsme se jich dočkali dřív než jsme se nadáli. Tým
Blanska měl dvě hráčky 2005, tentokrát ovšem nikoli nezkušené začátečnice, naopak hlavní
opory. To by až tak nevadilo v útoku - jen ať si naše hráčky zvykají na zkušenější soupeřky - a
popravdě jsme i přes všechny body, které daly, obě bránili vesměs dobře / Vanda, Eliška B., Viki
/. Horší je, když obě spolu s vysokou 15-tkou a případně ještě s dalšími zaplní prostor pod
košem a těží ze své výšky a reakční rychlosti v blokování střel. Ale zvykejme si - postupně
těchto stojících hráček pod koši neubude, naopak a my si budeme muset umět poradit.
Recepty jsou hlavně dva - rychlý protiútok a střela aspoň ze 4m. To první nám šlo docela často,
to druhé se opravdu teprve učíme a není ostuda, že třeba Nelče ty pokusy nevyšly. Až bude
umět vystihnout ten moment, nebude driblovat do obránce a případně bude umět odskočit od
koše ( středeční trénink ) tak to půjde. Jak Nela, tak Majda mají na to techniku, chybí jim jen
zkušenost a trochu síly. Naopak vrhy z dálky na náhodu řešením opravdu nejsou (Eliška Z.)
Abychom mohli zahrát protiútok, musíme mít s čím běžet, tzn míč chytit ve vzduchu a ne až po
dopadu na zem - což se ale většinou dařilo a taky musíme vědět kudy a jak ke koši. Tělocvična
na Stupkové nám začíná být na tohle trochu malá, příští rok už budeme hrát U13 na velkém
hřišti, tak to musíme ještě chvíli vydržet. Ještě by to chtělo být méně "strojové" a pokud máme
míč a naše hráčka dribluje dopředu, nemusíme stát "na značce", ale můžeme se prostě
rozběhnout a nechat obránce případně přehodit. A ještě jedna věc, která hlavně ve druhém
utkání byla problematická: pokud dostaneme koš, nebudeme věšet hlavu a pochodovat
pohřební chůzí za lajnu ( než vyhodíme míč, je po šanci na protiútok). Musíme zareagovat
rychle a můžeme být za čtyři vteřiny pod soupeřovým košem a dva body získat zpět.
Jak na soupeřovy hráčky, to ukázala hlavně Eliška Bahounková svou obrovskou odolností ve
druhém zápase. Na jedničku bránila i Klára, která pomáhala v obraně tak správně, jak to jenom
jde - ještě na půlce zastavovala uniklé hráčky a stíhala se vracet ke své útočnici. Chyběla Táňa,
která by jistě obranu výrazně posílila, Viki i Majda po výborném prvním zápase ve druhém
utkání už neměly moc sil na rozdávání a to pak ruce měknou a nohy tuhnou. Hodně snahy
ukázala Domča, která se taky vydala ze všech sil, až nakonec důležitý koš dala. Na Happy to
bylo všechno trochu moc rychlé ( i když svůj Happy-koš si dala) a méně prostoru dostaly i
Emma a Majda2, o to víc snad budou hrát v příštích zápasech U11. Samostatnou kapitolou je
Táňa2 - v útoku sice pořád trochu hračička, ale čím dál platnější, i když pořád ta aktivita není co
by mohla být, v obraně ovšem přes veškerou snahu strašně nezkušená a tím i propadající.
Až se podíváme na video, uvidíme, co všechno šlo udělat líp - občas nějaký ten dvojtakt, občas
nějaká ta zabržděná reakce, občas trochu pozornosti. Celkově jsme si ale výhry za bojovnost a
snahu všech zasloužili. Když se všechno daří a svět je růžový a soupeři slabší - to se to hraje! Ale
cenné jsou hlavně ty, kdo hrají pořád, i když to moc nejde - dnes hlavně Nela, ale skvěle
vybojovala hodně míčů v útoku Vanda, nepřestávala Domča, aktivně (až někdy moc
optimisticky ) hrála Klára, běhala Eliška Zahradníčková, bránila Eliška Bahounková, dopředu
startovala Viki, míče tahala od koše ke koši Majda a vlastně není nikdo o kom by se dalo říct, že
byl lenoch. Až budou víc poslouchat prsty a zvládneme odvážněji a účinnějí 1-1, nebude nutné,
aby všechny akce začínala jen Nela s Majdou, ostatně kdyby někdy proběhly, udělaly by víc

místa těm pokusům Domči, Elišky B., Kláry, Viki a dalším.
OSK - BLANSKO 62:40
Mikulová 17 - 3/1, Klonová 13 - 2/1, Šumberová 12 - 1/0, Bahounková 6, Bělohlávková 6,
Zahradníčková 3 - 2/1, Jeřábková 2 - 1/0, Píchová 1 - 2/1
OSK - BLANSKO 53:48
Jeřábková 17 - 6/5, Bělohlávková 12, Zahradníčková 6, Bahounková 6 - 4/0, Klonová 4,
Mikulová 4 - 2/2, Píchová 2, Šimáčková 2, Petrželová 0 - 4/0,

