ADFORS Basket Litomyšl
Dvě ligové výhry žáků U14 nad Svitavami, ale sobotní se rodila dost
težce!
Další ligové zápasy sehráli naši žáci proti Svitavám, se kterými tvoříme dvojičku a tak se hrálo v sobotu u nás a v neděli v
hale Na Střelnici ve Svitavách. V obou zápasech nám chyběli Adam Kubíček s Matějem Hanušem. V neděli pak navíc
Ondra Vomáčka s Tomášem Sedláčkem, kteří odjížděli dopoledne na lyžařský kurz se školou. Naopak velmi pozitivní
zprávou tohoto víkendu bylo, že se téměř přesně po roce vrátil do zápasu Adam Švanda, který naposledy hrál 25. února
2018 a pak kvůli zranění a pozdější rekonvalescenci absentoval až do soboty 24. února 2019.

23.02.2019 ADFORS Basket Litomyšl - Basketbal TJ Svitavy 90:66 (13:24 38:50
63:61)
Tomáš Folta - 20 (+9 doskoků), Tomáš Sedláček - 20, Ondřej Vomáčka - 14 (+7 zisků), Adam Bielko - 13
(+6 zisků), Jonáš Brýdl - 9 (+7 zisků), Adam Švanda - 6 (+16 doskoků), Kryštof Grujbár - 3, Šimon Vašek 3 (+6 zisků), František Tupec - 2, Michal Broulík - 0, Vojtěch Tupec - 0
Vstup do zápasu a vlastně celý první poločas se nám hrubě nepovedl. Především v obraně to byl strašný výkon. Naši
hráči si asi mysleli, že se soupeř ubrání sám a tak do obranné činnosti nedali potřebnou energii ani kvalitu. Výsledkem
toho bylo, že jsme v půlce prohrávali 38:50. Nutno zároveň ocenit hru Svitav, kteří hráli v útoku nebojácně a dokázali
proměňovat své pozice.
Ve druhé dvacetiminutovce se už naše hra postupně zlepšovala. Třetí dějství jsme vyhráli 25:11 a záverečnou periodu
dokonce 27:5. Nakonec z toho byla výhra o 24 bodů, která se ale nerodila vůbec snadno a pro kluky to byla velká
výstraha před nedělní odvetou.

24.02.2019 Basketbal TJ Svitavy - ADFORS Basket Litomyšl 38:73 (9:22 13:38
24:53)
Tomáš Folta - 24 (+9 doskoků), Adam Švanda - 15 (+13 doskoků), Jonáš Brýdl - 10, Adam Bielko - 6,
Michal Broulík - 6, František Tupec - 4 (+6 zisků), Šimon Vašek - 4, Kryštof Grujbár - 2, Vojtěch Tupec - 2,
Lukáš Pavliš - 0, Dominik Suchomel - 0
S ohledem na již zmiňované absence rozehrávačů stála tvorba hry v neděli především na Jonáši Brýdlovi, který se s touto
rolí popasoval velmi dobře a navíc výborně bránil jednoho ze dvou klíčových hráčů domácích, Adama Sabola, kterému
dovolil za první poločas zaznamenat jen dva koše. Ostatně celý tým přistupoval k zápasu mnohem zodpovědněji a to
především na obranné polovině. První poločas jsme vyhráli s přehledem 38:13 a položili tak základ našemu vítězství,
které jsme si ve druhé půli pohlídali. Celkem jsme za celých 40 minut hry dostali 38 bodů, tedy tolik, kolik měli v sobotu
Svitavy na svém kontě již po 17ti minutách hry. Je vidět, že když kluci zapnou naplno a chtějí bránit, tak to jde. Byl to z
naší strany koncentrovaný výkon s mnohem větším úsilím a odhodláním vyhrát než předchozí den.

28.02.2019 Martin Šorf
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