ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14 zahájili ligovou nadstavbu bilancí 1-1, i když nebyli jsme daleko
od dvou výher!
V prvním kole nadstavbové skupiny ligy mladších žáků nás čekali dobře známí soupeři. Naše sestava však doznala
několik nucených změn a absencí. Pro nemoc či zranění nemohli nastoupit Šimon Vašek s Ondrou Bílkem. Kryštof Grujbár
byl kvůli lyžařskému kurzu jen v sobotu. Navíc Jonáše Brýdla limitovala bolavá záda. Když k tomu připočteme, že s námi
jarní část již nebude hrát náš nejlepší střelec Ondra Vomáčka, který teď nastupuje v dresu Pardubic v extralize, tak naše
vyhlídky do zápasů nebyli příliš růžové. Nicméně šanci dostali ostatní hráči a museli tak předvést, co v nich je, a nebo
není.

18.01.2020 ADFORS Basket Litomyšl - Královští Sokoli 54:41 (12:10 29:25
38:38)
Jonáš Brýdl - 15, Kryštof Grujbár - 14 (+8 doskoků), Matěj Hanuš - 11 (+6 doskoků), Milan Tobiška - 6,
Michal Broulík - 4, Ivan Jetmar - 2, Adam Jozek - 2, Daniel Král - 2, Ondřej Bartoň - 0, Tadeáš Tichý - 0

Soupeř vycítil šanci a od první minuty to byl poměrně velký boj s hodně vyrovnaným skóre. Je pravda, že naprosto
pohrdli šancemi na získání náskoku, když se nám po dobré obraně nedařilo proměňovat ani samostatné nájezdy. V celém
utkání jsme zahodili 52 střel, z toho minimálně polovina byly pozice, kdy náš hráč sám pod košem nedal tutovou
příležitost. Původní plán pošetřit Jonáše na nedělní duel vzal tedy za své a pokud jsme chtěli vyhrát, musel odehrát
poměrně dost minut. Do poslední části jsme šli za vyrovnaného stavu 38:38 a nikdo si nemohl být jistý, jak to dopadne.
Naštěstí jsme v poslední desetiminutovce zabrali, vyhráli jí 16:3 a tím i zlomili zápas v náš prospěch. Bylo to ale vydřené
a utrápené vítězství.

19.01.2020 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Sokol Jaroměř-Josefov 54:58 (9:24
23:36 40:45)
Jonáš Brýdl - 12 (+9 doskoků), Matěj Hanuš - 11, Daniel Král - 7, Dominik Suchomel - 6, Milan Tobiška - 6
(+6 doskoků), Adam Jozek - 4, Lukáš Pavliš - 4, Michal Broulík - 2, Tadeáš Tichý - 2, Ivan Jetmar - 0

Již při rozcvičování bylo jasné, že dnes bude favoritem Josefov, který přijel v plné síle a naopak nám chyběli 4 hráči ze
základní sestavy. Úvod zápasu a první čtvrtina tyto předpoklady naprosto naplnili. Po desetiminutách jsme ztráceli 15
bodů. Od té chvíle se ale naše hra výrazně zlepšila a především jsme začali výborně bránit. Náskok hostů se pomalu ale
jistě snižoval a 5 minut před koncem jsme ztráceli jediný bod při skóre 48:49. Bohužel se nám nepodařilo jít do vedení a
ačkoliv byla koncovka hodně dramatická, tak jsme pořád byli o malinký kousek pozadu.
Na výhru to dneska sice nestačilo, ale výkon to byl o poznání lepší než v sobotu a pokud bychom takto hráli i v dalších
duelech, tak se o výsledky nemusíme bát, obzvlášť, pokud se absentující hráči brzy zapojí do hry.

23.01.2020 Martin Šorf
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