
Děvčata se stala vicemistry Prahy 4 v basketbale!

Brzké vstávání každý čtvrteční den v rámci klubu KPC se vyplatilo. Po půlroční dřině si děvčata 
odváží stříbrný pohár, ocenění, které z naší školy udělalo druhý nejlepší tým na Praze 4 v 
kategorii dívky 6. - 7. třídy.
Když se paní učitelka Fialová ptala, která z dívek byla nejlepší, odpověď byla jasná. Všechny 
naše dívky jsou nejlepším hráčem. A důvod? Dokázaly potlačit své ego, nebylo pro ně důležité 
vsítit koš, ale přijaly strategii, že je pro ně důležitější, aby zvítězil náš tým. Radost na konci 
vyhraného zápasu je přeci důležitější než chvilkové opojení z úspěšně proměněné šance. 
Odměnou jim je pocit skvělé spolupráce, vzájemného respektu a veliký úspěch, který naše škola 
dlouho v kolektivním sportu nezažila.
A jak to všechno začalo? Setkaly se naše dvě profesionální hráčky z 6. A Kiki K. a Ráďa D., 
které byly určené ke skóróvání. Nesmíme opomenout skvělé dříče, blokařky a nahrávačky a tou 
byla šestice dívek Laura S. a Domča J. z 6. A, Fany S. a Áďa K. ze 7. A a Barča F. a Žofka W. ze 
7. B. Jejich neúnavné přesuny od domácího k útočnému koši byly fantastické. Nesmíme 
opomenout samozřejmě na dívky ze základních skupin, které se významně zapojily do bojů a 
zajistily nám postup před dvěma týdny (Ivča H. ze 7. A a Barča Ch. ze 7. B).
Dnešní turnaj pro nás začal skvěle. Proti soupeřkám z Jílovské jsme se brzy ujaly vedení, které 
jsme nepustily a vyhrály v poměru 10:4. Druhý zápas byl z naší strany veden poněkud v 
exhibičním tempu proti ZŠ Kavčí hory, kdy nám pomohlo, že jsme se již rozehrály a kombinační 
hrou jsme soupeře rozdrtily (36:4). Poslední zápas o celkové první místo na Praze 4 nás čekal 
proti ZŠ Filosofská. Překvapivými úspěšnými koši byly soupeřky zaskočené. Časem však 
převzaly iniciativu, kdy ne zrovna čistou hrou nás poněkud zaskočily, holt někteří nerespektují, 
že je to sport pro děti a ne žádná profesionální liga. A že sport má spíše děti bavit a ne se 
dopouštět tvrdých zákroků. I tak jsme zanechaly skvělý dojem a naše prohra 13:21 byla 
důstojným zakončením našeho vystoupení na turnaji. Děvčata, chceme vám sdělit, že ZŠ 
Táborská je na vás pyšná! A to nejen pojetím vaší čisté hry, ale i vzájemnou spoluprací, 
schopností dýchat pro tým, který přinesl úspěch.
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