
Máme vynikající 4. místo z přehazované
 
Vytvořila se nová skvělá parta dívek, 6. a 7. ročníku, která opět dala o sobě vědět na Praze 4. 
Nejsme sportovní školou, svým sportovním zázemím se nemůžeme srovnávat s ostatními, 
ale  naším know how je týmová práce. V týmu máme mnoho individualit a sebevědomých 
osobností, nikoliv však egoistických. Dívky ví, že cesta k úspěchu v týmovém sportu vede skrze 
spolupráci. Méně vysoké dívky obětavě chytaly míče, přihrávaly svým spolužačkám a ty mohly 
zasmečovat a přinést tak Táborské cenný bod v každém setu.
Tým, který hrál ve svém složení poprvé, poněvadž sportovní trenér pan učitel Červený byl 
nemocný, nezklamal a velmi mile překvapil.
Domča ze 7. A, kapitánka týmu, hecovala své spoluhráčky. Dávala nádherná podání a hledala 
skulinky u soupeřek, do kterých by se mohl vejít míč. Je holt na ni vždy spolehnutí, ať už se 
jedná o jakýkoliv sport. Táborské přinesla zlato z hip hopu z Nového Jičína, patří mezi 
nejvšestrannější sportovce, kdy v loňském roce zvítezila ve čtrnáctiboji, pohotově přihrává v 
basetbalových zápasech, nyní ukázala svojí vůdčí a tmelící roli v přehazované.
Laura, taktéž ze 7. A, s Domčou skvěle spolupracovaly a přestože mohly smečovat v dané chvíli,
věděly, že její kamarádka má lepší pozici, kde mohla skórovat a přihrála jí. Laura je také 
vynikající sportovkyní, která reprezentuje naší školu. Věnuje se závodně moderní gymnastice a 
své umění dokázala na den seniorů, pořadáný městskou částí Prahy 4. Svůj um ukazuje v 
mnoha sportech.
Týna K. (7. A) naše opora v basketbalu, válí již několikátým rokem na sportovních turnajích a je 
společně s Ráďou hlavní osobností školního basketbalového týmu. Její výška byla plusem pro 
nás. Stačilo vyskočit, vhodně pootočit zápěstím a bod byl náš. Soupeřky neměly šanci, do své 
smeče dala razanci a skórovala.
Ráďa (7. A) má „profesionální deformaci“ z basketbalu a její podání míče dokazovalo, že se 
hlavně věnuje basketbalu. V přehazované se však neztratila. Obětavě chytala míče a přispěla 
svým dílem k našemu úspěchu.
Maty ze 6. A byla původně určená jako smečařka, ale v průběhu turnaje chytala míče a pohotově
přihrávala Týně, pro kterou bylo již jednoduché zabodovat. Maty patří v rámci patnáctiboje mezi 
konkurentky, všestranné sportovkyně, které jsou zmíněné výše. Neustále se zlepšuje v 
basketbalu a cheerleadingu a dělá tak svým vystupováním čest naší škole,
Terka (6. A) byla sice na lavičce náhradníků, ale taktéž přispěla Táborské k úspěchu.Viděla míč, 
který na ni letí, chytila ho a hned přihrála spoluhráčce. Je velkou nadějí školního 
cheerleadingového týmu a v červnu bude reprezentovat naši školu.
Druhá Terka z 6. B, taktéž velmi talentovaná žákyně naší školy, ukázala svůj postřeh. Bylo na ní 
vidět, že její oči dokázaly zpomalit míč, aby si mohla učinit úkrok, chytit míč a poslat jej dále. 
Holt Táborská a přehazovaná jsou pojmem. Již potřetí na letních dětských olympijských hrách 
máme bramborovou medaili a dokázali jsme, že tento sport umíme lépe než ostatních 16 škol na
Praze 4.
Panu učiteli Červenému bylo ctí, že mohl koučovat tak skvělý tým. Děvčata, vaši spolužáci, 
kantoři i vedení školy je na vás pyšné a určitě jste neřekly poslední slovo. Věříme, že na závěr 
her 4x4 znovu prokážete své kvality v rámci všestrannosti (OVOV).
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