BASKETBALOVÝ TÝDEN
Ve středu 27.11.2019 jsme s družstvem starších chlapců zavítali do Bruntálu a ve čtvrtek
28.11.2019 s družstvem starších děvčat do Příbora na krajské kolo v basketbale, tentokrát
„pětkovém“.
Ale cesta do „kraje“ je dlouhá a nejdříve
bylo potřeba „projít“ okresním kolem.
Děvčata měla postup jednodušší. Menší
konkurence družstev i výhoda domácí
palubovky, (protože okresní kolo
pořádalo 15.11. Gymnázium Petra
Bezruče), spolu se zaplněným hledištěm,
pomohlo našim děvčatům k téměř
bezchybným výkonům a hladkému
vítězství v turnaji.
GPB team děvčat nastoupil ve složení: Jana Zátopková, Tereza Durčáková, Tereza Jeništová,
Andrea Kaňoková, Kristýna Vojkovská, Anna Wicherková, Tereza Juřicová, Kristýna Baierová a
Lucie Kovářová.
Chlapci měli situaci složitější. Ve čtvrtek 19.11. jsme na Střední škole řemesel bojovali v okresním
kole „středoškolek“ ve formátu pěti družstev, který již „dlouho na okrese nepamatují“.
Postupně jsme porazili všechny školy ( SŠ Řemesel, Gymnázium a SOŠ Frýdek, SPŠ a OA a JŠ,
SSOŠ ) a zaslouženě postoupili do kraje.

Družstvo „starších“ chlapců hrálo ve složení: Maxmilián Navrátil, Benjamin Navrátil, Patrik
Tyleček, Ondřej Petkov, Michal Metz, Josef Jaroš, Dan Vilimovský, Jakub Merta, Matěj
Skotnica a Lukáš Brázdil.

V Bruntále jsme na druhý pokus
„trefili“ správnou tělocvičnu.
Příjemná hala, divácká kulisa i
„roztleskávačky“ navodily tu
správnou atmosféru turnaje. Los byl
pro naše borce milosrdný, nehráli
jsme první zápas a mezi jednotlivými
zápasy jsme měli pauzy. Počet
družstev zůstal stejný jako v okrese.
Postupně jsme hráli s Opavou,
Ostravou, Bruntálem a Havířovem.
Přesto, že většina chlapců GPB byla věkem o 2-3 roky mladší, naši borci se „chlapů“ nezalekli. Hráli
zodpovědně, koncentrovaně a stali se nakonec černým koněm turnaje. Po několika infarktových
stavech trenéra (mě) vybojovali zaslouženě bronzové medaile za 3.místo.

Jestli jsem byl na „infarkt“ v Bruntále, ještě jsem netušil, co mě čeká následující den na
„středoškolkách“ s děvčaty v Příboře. Soupeřky přijely z Opavy, Ostravy, Havířova a Příbora.
Stav prvního zápasu s domácím družstvem byl ještě v poslední minutě utkání 23:23.
Po neúspěšném útoku Příbora děvčata získala míč a asi 5 s před koncem vstřelila rozhodující koš
a v nervy drásajícím utkání zvítězila 25:23 … a já přežil.
S družstvem Havířova jsme si vybrali slabší „chvilku“, soupeřky hrály lépe a zaslouženě zvítězily.
Opavu jsme přehráli rozdílem třídy. Turnajová tabulka se začínala hodně „zamotávat“ a nás
čekalo utkání s největším favoritem turnaje, Ostravou. V případě, že bychom porazili Ostravu o 5

bodů, jsme postupujícím týmem my. V případě vítězství o 4 body a méně, Havířov. V případě
prohry by na turnaji zvítězila děvčata Ostravy.

První poločas měl standartní průběh, jako všechna předešlá utkání Ostravy. Soupeře jsme
nezaskočili, děvčata vedla rozdílem 11 bodů a nám se na světelné tabuli objevovaly osobní fauly,
jako houby po dešti. Začátek druhého poločasu naše rozehrávačka Terka dostala technickou
chybu za „komentář“ k rozhodčímu za jeho odpískání prohřešku. Bohužel při následujícím útoku
se situace opakovala a tak jsme o Terku „přišli“ do konce utkání, byla vyloučena za 2. technickou
chybu.
A protože dívčí sport je nevyzpytatelný, místo aby Ostrava, po absenci naši nejlepší rozehrávačky
situaci využila, nastal nevídaný „herní zkrat“ Ostravy. Naše děvčata se semkla, asi chtěla
sportovně „pomstít“ Terku, a vypjala se k nevídanému výkonu. Srovnala téměř prohrané utkání.
V koncovce i štěstí přestoupilo na naši stranu, a jako jediné družstvo jsme se postarali o
překvapení turnaje a Ostravu porazili košem v posledních sekundách utkání a zvítězili
nejtěsnějším možným rozdílem jednoho bodu - 24:23.
V konečném zúčtování postoupil Havířov, GPB FM získalo 2.místo a Ostrava nakonec skončila až
třetí.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy
(a příště prosím trošku klidnější průběh turnajů, už mi není dvacet let)
Za předmětovou komisi - TV Daniel Svoboda

