ADFORS Basket Litomyšl
Žáci zakončili ligovou skupinu C na pěkném 2. místě!
Poslední dva ligové zápasy čekaly naše chlapce v Kyjově a Brně. Jak bylo naší tradicí po téměř celou
sezonu, tak ani tentokrát jsme nebyli kompletní. Chyběl Adam Švanda, kluci Tupcovi a Šimon Vašek.
Sobotní duel byl na palubovce doposud neporaženého lídra soutěže, v neděli nás pak čekal přímý souboj
o druhou příčku.

06.04.2019 Jiskra Kyjov - ADFORS Basket Litomyšl 71:56 (18:18 32:34 50:45)
Tomáš Folta - 17, Jonáš Brýdl - 7, Adam Kubíček - 7, Ondřej Vomáčka - 7, Tomáš Sedláček - 6,
Adam Bielko - 4, Kryštof Grujbár - 4, Matěj Hanuš - 4, Michal Broulík - 0
Výsledek zápasy vypadá jako poměrně jednoznačný, ale ve 38. minutě vedli domácí jen 58:54. Pak jsme bohužel nebyli
dvakrát dostatečně důrazní v obraně, rozdíl narostl na 8 bodů a v koncovce už to z naší strany bylo hodně vabank.
Výkon z naší strany nebyl špatný, a když pomineme body Tomáše Folty, tak se zbylí střelci rozdělili dost rovnoměrně.
Bohužel jsme měli problém pod naším košem, kde jsme nebyli dostatečně důrazní a domácí tak několikrát poměrně
snadno skórovali.
Musím zmínit ještě jednu trochu nebasketbalovou věc, která ale ke sportu patří a bohužel jde poslední dobou dost
špatným směrem, jsou to fanoušci. Velmi úsměvné je, že po celé hale bylo 8 plakátu s akcí bezfaulu a někteří rodiče se
chovali přesně naopak. Je alibismus říkat, že fanoušky nezměníte... fanoušci jsou obrazem trenéra a klubu a jsou takoví,
jaký jim klub dovolí. Já jsem nesmírně hrdý na naše fanoušky, kteří jsou v tomto opravdu ukáznění a vědí, jak se mají na
dětském sportu chovat. Navíc našim trenérům to není jedno a dokážou si rodiče případně okřiknout.
A naší hráči? To je opravdu ukázka fair-play. Zrovna v tomto zápase jsme se přiznali k tečím při autu, skoro po každém
faulu se naši kluci omluvili a když soupeř upadl, tak mu pomohli vstát... Jsem na vás pyšnej kluci!

07.04.2019 SAM BŠM Brno - ADFORS Basket Litomyšl 47:82 (8:22 14:44 38:65)
Tomáš Folta - 26, Tomáš Sedláček - 13, Kryštof Grujbár - 11, Adam Bielko - 10, Jonáš Brýdl - 6,
Matěj Hanuš - 6, Adam Kubíček - 4, Ondřej Vomáčka - 4, Michal Broulík - 2
Vstup do nedělního zápasu nás zastihl ještě trochu rozespalé, možná to bylo tím brzkým vstáváním. Stav po pěti
minutách byl 6:8. Pak se naše aktivita výrazně zvýšila a odměnou nám bylo poločasové vedení 44:14. Ve třetí periodě si
naši chlapci asi řekli, že už není třeba bránit a dovolili jsme domácím zaznamenat 24 bodů, což je víc, než ve zbývajících
třech periodách dohromady. Naštěstí byl náskok dostatečný a v poslední části jsme opět začali lépe bránit, a tak jsme si
v poklidu došli pro cenné vítězství, které znamenalo udržení konečného 2. místo v ligové skupině C.

Celou sezonu lze hodnotit pozitivně, i když nás provázely obrovské zdravotní problémy. Troufám si říci, že pokud bychom
byli kompletní na všechny zápasy, tak bychom hráli v extraligové skupině. Ale zranění ke sportu patří a my to musíme
brát tak, jak to je. Kluci rozhodně udělali výkonnostní posun a musíme i nadále pracovat především na našich
individuáních dovednostech. Teď nás ne konci května a začátkem června čeká kvaliﬁkace o ligu žáků U15, kde bychom
rádi proklouzli mezi 24 nejlepších týmů v ČR. Držte nám palce!

09.04.2019 Martin Šorf
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