
Příborské ženy postoupily do 2. ligy!!! 

V této sezóně jsme se přihlásili do oblastního přeboru žen střední Moravy pro obsazenější a kvalitnější 

soutěž než byla v předešlých letech soutěž na severní Moravě, kde již několik let jsme hráli jen s družstvem 

Frýdku-Místku a Havířova. 

Družstvo žen začínalo soutěž v této sestavě: Natálie Fieberová, Renáta Kašparová, Lucie Špůrková, 

Leona Žlebčíková – kapitánka, Sabina Fieberová, Jana Nedomová, Markéta Papaková, Michaela Dlouhá, Pavla 

Kotišová, Lenka Kalužová, Lucie Rektoříková, Lucie Šemberová a Klára Pavlačíková. Trenér Luděk Nývlt              

a asistent Ivo Nedoma.  

Na mateřskou dovolenou odešla Míša Nosková-Jančová, které se narodil dne 21.4.2009 malý 

basketbalista Rostík 49 cm / 3,15 kg. Moc jí gratulujeme!! Ať se mezi nás brzy vrátí. 

Sezóna pro nás začala přípravným turnajem na Slovensku TRNAVA CUP 2008. Po vynikajícím výkonu 

proti družstvu domácí Trnavy, kde jsme ve vyrovnaném utkání zvítězili v prodloužení, dále pak slušných 

výkonech proti Michalovcím a polskému družstvu MKS Zabrze vítězně a nakonec průměrný výkon proti VK 

Šamorín, ve kterém jediném jsme prohráli a dovezli jsme pohár za třetí místo. 

Do soutěže OP střední Moravy, které se zúčastnila družstva: OSK Olomouc, SK UP Olomouc „B“,                     

SK UP Olomouc „C“, BK Lipník „A“, BK Lipník „B“, TJ Šumperk a BK Příbor. Protože jsme neznali úroveň 

těchto družstev, nekladli jsme si žádné cíle, jen kvalitněji si zahrát než v předešlých letech.  

V průběhu soutěže se ukázalo, že družstva v této soutěži nejsou k neporažení a postupně jsme vyhrávali 

jedno utkání za druhým. Po polovině soutěže jsme zaujímali první místo a začali jsme pomýšlet i na kvalifikaci 

o II. ligu. 

V průběhu podzimu náš tým opustila hráčka Lenka Kalužová a v půlce soutěže Markéta Papaková, která byla 

naše jediná vysoká podkošová hráčka. Odchody hráček vždy zamrzí. Chtěl bych jim moc poděkovat za 

působení a reprezentaci v družstvu žen. 

Přesto si myslím, že jsme měli silnější tým než v předešlých letech i díky starším dorostenkám Lucii 

Rektoříkové, Janě Nedomové a Kláře Pavlačíkové, které zároveň hrály dorosteneckou ligu. Rovněž ostatní 

hráčky mají nemalé zkušenosti z ligových soutěží. 

V průběhu druhé poloviny soutěže jsme pokračovali v dobrých výkonech a také jsme tým doplnili 

dalšími dorostenkami Simonou Rečkovou a Veronikou Bednarskou, které předváděly skvělé výkony                          

v dorostenecké soutěži. 

Na jaře, tři kola před skončením soutěže, jsme prověřili naši výkonnost v přátelském utkání proti velice 

zkušenému a silnému družstvu žen Havířova. Byla to pro náš tým zkouška odolnosti a předpokladu se přihlásit 

do kvalifikace o II. ligu žen. V této zkoušce jsme obstáli a ve velice vyrovnaném utkání jsme zvítězili. 



V následujících utkáních jsme již nezaváhali a soutěž střední Moravy jsme vyhráli a získali tak právo se 

přihlásit do kvalifikace o II. ligu žen.  

Tuto kvalifikaci jsme v předešlých sezonách 2005/2006 a 2006/2007 hráli, ale vždy byla družstva v této 

kvalifikaci nad naše síly (OSK Olomouc – 2005/2009, Valosun Brno „B“ – 2006/2007). Letos si vybojovala 

právo účasti v kvalifikaci o II. ligu skupiny „C“ družstva: SBŠ Ostrava „B“, BK Příbor a TJ Žďár nad Sázavou. 

Družstvo SBŠ Ostravy „B“ se na poslední chvíli odhlásilo a tak jsme hráli dvojzápas se Žďárem nad Sázavou 

10.5. doma a 23.5. ve Žďáru.  

V domácím utkání jsme po velice nervózním a moc nepřesvědčivém výkonu plných chyb už prohrávali 

o 6 bodů, poté ale zlepšenou hrou, kdy děvčata dala do utkání úplně vše, i když se ne všem dařilo ale kolektivní 

výkon a obrovská bojovnost družstva nakonec slavily úspěch a zvítězili jsme o 17 bodů. Pro odvetu docela 

slušný náskok. 

V utkání ve Žďáru jsme již nabídnutou šanci nechtěli pustit a po skvělém výkonu, kdy utkání bylo 

velice dramatické a soupeř bojoval do poslední vteřiny, nakonec jsme zvítězili o 15 bodů. Také díky našim 

fanouškům v čele s bubeníkem Lukášem Bilikem, kteří s námi přijeli a celý zápas nás skvěle 

povzbuzovali.Všem fanouškům moc děkujeme za celoroční povzbuzování, obzvlášť Pavlovi Fieberovi, který                    

s námi odjezdil celou soutěž. Díky! 

Těžko se hodnotí výkony hráček v kolektivním sportu, když každá jedna bojuje za všechny.           

Přesto musím vyzvednout jednu hráčku a to Michaelu Dlouhou, která svými vyrovnanými výkony                               

a předvedenou hrou patřila celou sezonu k nejlepším a je vyhodnocena jako nejlepší hráčka družstva žen za 

sezonu 2008/2009. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčkám družstva žen za celoroční snahu a předvedené výkony, i 

když nebyly vždy na vynikající úrovni a někdy se nedařilo, ale obrovská bojovnost, nasazení, srdce do hry                     

a kolektivní výkon týmu vždy zvítězil. 

Děvčata díky za vybojování vyšší soutěže – II. ligy žen. DĚKUJI!!!! 

Luděk Nývlt st. 

 

 

 

 

 

 


