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      Ze všech zúčastněných škol bylo v letošním basketbalovém Poháru 

pražských středních škol nejlepší naše gymnázium! Tým ve složení Tereza 

Vojtová, Denisa Marková, Mariana Přibylová, Magdaléna Černá, Hana 

Oubrechtová a Markéta Oubrechtová zvítězil s přehledem ve všech 

utkáních a vybojoval celkové 1. místo.  

      Ze základních kol postoupily na únorový finálový turnaj kromě našich 

hráček ještě basketbalistky Obchodní akademie Heroldovy sady, 

Gymnázia Arabská a SOŠ Lipí. 

Turnaj se hrál systémem každý 

proti každému, takže naše hráčky 

odehrály postupně tři utkání. Ve 

všech zápasech náš tým soupeře 

herně převyšoval a zaslouženě 

doputoval k celkovému vítězství.  

     Sestava našeho družstva byla 

bohužel jen šestičlenná, neboť 

především vinou karantény se 

nemohly zúčastnit některé hráčky, 

které nastoupily na prosincovém 

turnaji. Další komplikací bylo 

zranění Markéty Oubrechtové, 

která si hned v úvodním zápase 

bolestivě narazila rameno. Většinu 
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turnaje tak odehrála de facto jen jednou rukou. Ani tyto nesnáze však 

nezabránily našim hráčkám ve vítězné jízdě. Z naší strany bylo v k vidění 

mnoho pěkných akcí, ať už šlo o úspěšně zakončené rychlé protiútoky, 

efektivní hru jedné na jednu, nebo proměněné trojkové střely.  

      Z důvodu covidu se v tomto roce bohužel nepořádá republikové finále. 

Snad se uskuteční v příštím roce a náš tým o účast v něm bude moct bojovat. 

Všechny hráčky si zaslouží pochvalu za vynikající reprezentaci školy! 

Momentka z utkání proti SOŠ Lipí. Pod košem zakončuje M. Černá.  
 

    

POPRASK -  Basketbal SŠ dívky 2021/22    

Finále, 2.2.                         body skóre     Pořadí 

G. Přípotoční x x x 46 : 30 35 : 18 47 : 22 9 128 : 70 1. 

OA Heroldovy 
sady 30 : 46 x x x 39 : 31 32 : 35 3 101 : 112 3. 

G. Arabská 18 : 35 31 : 39 x x x 14 : 30 0 63 : 104 4. 

SOŠ Lipí 22 : 47 35 : 32 30 : 14 x x x 6 87 : 93 2. 

 


