ADFORS Basket Litomyšl
Ženy naprosto zbytečně prohrály v Olomouci a pak dle očekávání
nestačily na Bruntál
Dva soupeři z opačného pólu tabulky nás čekali uplynulý víkend. V sobotu jsme jeli na palubovku Olomouce, která v
soutěži na své první vítězství stále čekala. Naopak v neděli nás hostil neporažený lídr tabulky Bruntál.

02.11.2019 SK UP Olomouc - ADFORS Basket SECCON Litomyšl 71:56 (17:10
38:14 52:43)
Adéla Štumarová - 19, Adéla Krajcigrová - 11, Sabina Knesplová - 9, Tereza Fekarová - 7,
Sabina Hartmanová - 5, Anna Jeřábková - 3, Tereza Roubová - 2, Viktorie Jakubcová - 0, Lucie Jeřábková 0, Daniela Marková - 0

Od úvodní minuty se nám vůbec nedařilo produkovat hru, jakou jsme si naplánovali. V obraně jsme nevytvářeli potřebný
tlak a v útoku pro nás bylo téměř nemožné vsítit koš a to i z jasných pozic. Po 15 minutách vedli domácí 20:14 a pak
přišla pětiminutovka hrůzy, kterou jsme prohráli 0:18 a stav o poločase tak byl 38:14. To bylo vážně na ručník.
Ve třetí periodě se naše hra výrazně zlepšila, především jsme aktivní obranou získávali mnoho míčů a také jsme se už
konečně dokázaliu treﬁt do koše. Zaznamenali jsme 5 trojek a 24bodové manko jsme za 12 minut stáhli na pouhých 5
bodíků. Osm minut před koncem jsme prohrávali 47:52. Bohužel jsme náš tlak nedokázali udržet a domácím jsme povolili
snadných 8 bodu v řadě, čímž rozdíl narostl na 13 bodů a drama se tak nekonalo.
Olomouc si připsala první letošní výhru, nebo možná jsme Olomouci darovali první letošní výhru? Kdyby se holkám chtělo
bránit po celý zápas tak, jako ukázaly ve třetí periodě a kdyby nezahodily několik jasných pozic, kdy neproměnily ani
samostané nájezdy na koš, tak dnes musely vyhrát. Na kdyby se ale nehraje a tak to pro nás snad bude cenná lekce a
poučení.
Aby toho nebylo málo, tak větší ztrátou než toho bodu za výhru je zranění naší rozehrávačky Terezy Fekarové, která si
poranila kotník a je jisté, že si už letos nezahraje. Věřme, že se vrátí alespoň co nejdříve po Vánocích.

03.11.2019 SK Bruntál - ADFORS Basket SECCON Litomyšl 67:41 (21:15 38:20
49:29)
Sabina Hartmanová - 13, Lucie Jeřábková - 5, Sabina Knesplová - 5, Adéla Krajcigrová - 5,
Viktorie Jakubcová - 4, Daniela Marková - 4, Tereza Roubová - 4, Anna Jeřábková - 1, Tereza Jochová - 0,
Adéla Štumarová - 0

Na palubovce favorita celé naší skupiny jsme začali velmi dobře a po pěti minutách vedli 13:6. a později ještě 15:14. Pak
ale mezi 7. a 15. minutou přišla šňůra domácích 17:0, čímž se rozhodlo o vítězi, obzvlášť, když soupeřky své vedení
postupně ještě více navyšovaly. Největší problém nám dělal rychlý protiútok Bruntálu, přestože jsme se na něj
připravovali a dokonce jsme i rezignovali na celoplošnou obranu, abychom se včas stíhali vracet. Dostali jsme příliš
snadných košů z brejků a přechodové fáze soupeřek. A přitom vracet se sprintem do obrany není vůbec o talentu, nebo
zkušenostech, ale o vůli a tu holky prostě neměly. A to nás v rychlosti přechodu na druhou polovinu přehrávaly i dvě
výborné domácí hráčky, kterým je přes 40 let... Ano, tyto dámy běhaly do útoku rychleji, než se vracely naše hráčky,
které mají průměrný věk 19,5 roku!

Dnes jsem poměrně kritický v hodnocení... ale kdo ty zápasy viděl, tak moc dobře ví o čem píšu. Ano, nemáme v kádru
zkušenou hráčku, o kterou by se náš mladý tým mohl opřít. Ale nám tentokrát nefungovaly základní věci, jako že se nám
nechtělo moc bránit a běhat, což jsou poměrně základní podmínky pro úspěch, obzvlášť když se střelecky nedaří.
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Věřím, že tyto dva zápasy byly pro holky velkým ponaučením a lekcí a že naše hra za 14 dní v dvojutkání proti Žďáru
bude vypadat úplně jinak.

A na závěr použiji slova Jardy Jágra, který má v Kladně taky hodně mladý tým a mluvil o tom, co je třeba změnit, aby se
dostavil úspěch. Tedy že hráči musí pochopit, že si nejdou jen zahrát, ale že jdou vyhrát. A on je to obrovský rozdíl, zda si
jdete zahrát basket, nebo zda jdete vyhrát zápas. Věřím, že toto holky pochopí a náš hlad po vítězství, aktivita a
agresivita budou výrazně větší než u soupeře, protože to je pro nás jediná cesta, jak můžeme být letos úspěšní.

04.11.2019 Martin Šorf
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