
Máme za sebou další vítězná utkání. To je moc dobře ,  holky potřebují  vyhrávat, jednak pro to , 

aby získaly potřebné sebevědomí   a taky pro to aby je basketbal  bavil .  Doufám, že těch vítězných 

utkání bude přibývat. O tom jak se holky zlepšují jsme se mohly  přesvědčit  v  1.čtvrtině  prvního 

utkání  která  pro nás skončila vítězně a to 30 : 0. O to víc je však překvapivá 3.čtvrtka ,kdy stejná 

děvčata se stejnými soupeřkami  hrály  4: 2. ???   Pro  mě opravdu nepochopitelné. A to holky tak 

10 až 15 košů  neproměnily že Luci,Verčo a Naty B. ?  

Líbí se mi snaha Pavly , která si nechá poradit a její hra je pak o poznání lepší. Taky mě překvapila 
Magda, která  se velmi snažila bránit největší  hráčku Prostějova . Kačka je velmi bojovná v obraně 

ještě musí zlepšit přihrávku a driblink a dostaví se i více bodů. Docela dobře hrála i Naty N. bylo na ní 

vidět ,že netrénovala 14 dnů a tak dělala chyby (kroky). Lucka  velice dobrá v obraně a velmi  

důležitá v útoku ale velice roztržitá a nesoustředěná . Terka  má svůj osobní přístup ke hře, 

jen ať svým naštváním a to pořádným neškodí družstvu a taky sobě. Anežka  zahrála dobře, ale  

myslím si , že by to mohlo být lepší hlavně v útoku. Verča S. a Bela velká pomoc pro nás ,ale velmi 

mnoho neproměněných košů. 

1.utkání TJ OP PROSTĚJOV : OSK 11:52 

Čtvrtiny : 0:39,3:4, 2:4, 6:5 

Body: Lucka 12,  Naty B.12, Naty N. 8 TH 3/2 ,Verča S.8 TH 8/4, Terka 4, Anežka 3 TH 2/1,Pavla 2, 

Kačka 2, Bela TH 4/1, Magda 0. 

2.utkání  TJ OP PROSTĚJOV : OSK  26:39 

Čtvrtiny : 2:10, 10:4, 4:15, 10: 10. 

Body : Lucka 12,TH 2/0, Terka 8 TH 2/0, Pavla 4 TH 4/0, Bela 4,Verča 3 TH 2/1,Anežka 2 TH 2/0,Kačka 
2, Magda 2 TH 2/0, Naty N. 2, Naty B 2 TH 2/0. 

 


