ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U12 - dvě smolné prohry v Nové Pace
K poslednímu zápasu základní části jsme vyjeli k sousedovi v tabulce do Nové Paky. Dvě výhry by nás posunuly na
5.místo tabulky, kdežto jakýkoli jiný výsledek nám zaručil konečné 6.místo. Bohužel nám opět chyběl David Kubíček.
Jinak jsme ale odjeli v plné sestavě 10 hráček a hráčů. Tyto absence hráčů ročníku 2007 jsou však daleko citelnější než
jiné. Přece jenom zápasy proti čistě chlapeckým celkům, které jsou složené hlavně z ročníku 2007 jsou náročné a ta
fyzická vyspělost je znát. Soupeř z Nové Paky je toho dobrým příkladem, kdy nemá jednoho/dva lepší hráče, ale poměrně
dobře vyrovnanou šestici hráčů, kde většina je právě ročník 2007 a jeden dokonce ročník 2006.

23.02.2019 Sokol Nová Paka - ADFORS Basket Litomyšl 38:35 (3:12 8:19 20:26)
Dominik Suchomel - 9, Bohdana Metyšová - 7, Berenika Gultová - 6, Tadeáš Tichý - 5, Adam Karlík - 4,
Nela Škeříková - 4, Tomáš Hanuš - 0, Dominik Hodek - 0, Jolana Jánová - 0, Natálie Svobodová - 0
Tělocvična v Nové Pace je velmi malá, trojkový oblouk končí pomalu na půlící čáře a to znamená pro naše hráče méně
prostoru. Vstup do zápasu se nám velmi povedl. Dařilo se napadat soupeřův útok již v zárodku a naše obrana toho
soupeři moc nedovolila. Průběžné skóre nenasvědčovalo tomu, že bychom dnes měli mít problém, 12:3 v náš prospěch.
Soupeř však zmobilizoval síly, a od druhé čtvrtiny postavil to nejlepší do jedné pětice. A začal boj o každý míč, o každý
koš. Druhou čtvrtinu jsme vyhráli v poměru 7:5 a celkově si udržovali vedení 19:8. A boj pokračoval. Soupeř nás přitlačil
velice agresivní obranou, se zdvojováním hráče s míčem, což nám v malé tělocvičně dělalo velké problémy a z toho
plynulo pro nás spoustu ztrát. Proměněnými trestnými hody na konci třetí čtvrtiny jsme ještě udrželi vedení o 6 bodů,
26:20. Bohužel v poslední čtvrtině jsme neproměnili pár střeleckých příležitostí, soupeře se na nás dotáhnul a v závěru
nás přetlačil. Smolná prohra o 3 body, která o to víc zabolí, že jsme do utkání dali vše. Říká se, že prohra do 3 bodů jde
za trenérem. A jo, já to beru na sebe. Dětem nemůžu vůbec nic vytknout. Rvaly se a bojovaly a že ne všechny akce
zakončíme košem, to se v tomto věku stává.

23.02.2019 Sokol Nová Paka - ADFORS Basket Litomyšl 58:46 (8:17 24:30
41:40)
Dominik Suchomel - 9, Adam Karlík - 8, Bohdana Metyšová - 7, Berenika Gultová - 6, Natálie Svobodová 6, Nela Škeříková - 4, Tadeáš Tichý - 4, Jolana Jánová - 2, Tomáš Hanuš - 0, Dominik Hodek - 0
Tak jak jsme první zápas odehráli v užší rotaci 5 až 7 hráčů, do druhého jsme nastoupili poctivě na dvě pětky s rotací
v polovině čtvrtiny. Zápas se zklidnil a kupodivu jsme hráli hezčí basketbal než v prvním utkání. Soupeř následně také
začal rotovat celou lavičku a my jsme neměli problém ho přehrát. Průběžné vedení 17:8 po první čtvrtině a následně
30:24 v poločase bylo příjemné. Soupeř měl však potřebu vyhrát i druhý zápas a do třetí a následně pak hlavně čtvrté
čtvrtiny opět postavil to nejsilnější. Na tuhle sestavu jsme s naší rotací hráčů bohužel neměli. Po třetí čtvrtině jsme se
ještě drželi, 40:41, ale v poslední nám soupeř utekl a zápas jsme prohráli 46:58. Nedařilo se nám z hranice trestného
hodu, 21 neproměněných TH je opravdu hodně. Ale zase na druhou stranu jsme protočili všechny hráče, a obzvláště pro
ty mladší to byla dobrá zkušenost.
Jak jsem psal výše, chyběl David. Nechci spekulovat, jestli bychom s Davidem zápas vyhráli, ale minimálně bychom měli
někoho, kdo by se mohl výškově s kluky z Paky rovnat a pomohl by nám pod košem. A jak jsem psal již k zápasům
s Holicemi, pokud je tým kompletní, cítím z něho vetší vnitřní sílu a odhodlaní.

04.03.2019 Zbyněk Tichý
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