
Utkání v Kroměříži bylo rychlé , bojovné a tvrdé. To už jsme si ale všichni zvykli, že kluci prostě 

takový basketbal hrají a jinak to asi nebude. Holkám určitě patří dík za jejich bojovnost, ale  

upřímně nebýt Bely asi bychom nehrály tak bojovně. Ona se první chytla příležitosti ukázat 

jak se dá hrát basketbal v takovém věku i jako holka. Moc se mi líbí , že bojuje za každé situace 

a nenechá se ničím odradit a zkouší to pořád a pořád až prostě dosáhne svého a to je 22bodů 

prakticky za jednu čtvrtinu. Tím obrátí utkání a najednou se chytnou i ostatní .  Proč s takovým 

nasazení m nehrají i ostatní. Vím, že každý je jiný ,  ale ta snaha a vůle je opravdu příkladná. 

Vezměte si z ní holky  příklad a uvidíte ,že dokážete to co ona. 

Konečně se nám probudila Pavla ,která se prakticky za poslední měsíc herně vytratila , Taky Terka B. 

bude pro nás velká pomoc a doufám, že se jí u nás bude líbit. I když jsme první utkání prohrály o 4 

body. 

Měly jsme vyhrát alespoň o 15 bodů, všichni víme čím jsme utkání prohrály. Pro toho kdo to neví. 

Naty B, Magda ,Lucka, neproměnily asi 10 košů prakticky jasných možná i víc a to je opravdu 

k zamyšlení jak pro mě tak pro hráčky. Slzy na hřišti nám opravdu nepomůžou,ale zas je vidět,že vám  

na hře záleží a není vám  jedno. Taky Nela, abych na ni nezapomněla bude platnou hráčkou až se  

rozkouká a zjistí , že jí to docela jde jak ukázala v druhém utkání. 

Holky přesto všem pochvala za bojovnost !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

BODY :  

OSK –Kroměříž 51:55  4:19  31:2 3:22 13:12 

Bela 22 TH 11/2, Pavla 9 TH 2/1,Nela 5 TH 2/1,Lucka 6 TH 8/2, Naty B. 4 TH2/0,Terka B. 2,Verča S.2, 

Gábina TH2/1,Magda TH 4/0,Terka H 0, Anežka 0, Naty N.0. 

OSK-KR. 55:25 

Terka B. 11 TH 4/1, Pavla 8, Naty B.8, Verča S. 7 TH 4/1,Bela 5 TH 2/1,Magda 4,Nela 4, Terka H. 4 

Lucka 2 TH 2/0, Gába 2 TH 4/2, Naty N. 0, Anežka 0, 

 


