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BASKETBALOVÁ ŠKOLA TYGŘI PRAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo příjmení jméno post  narození 

4 Medáková Zuzana R/K 2006 

5 Švarcová Viktorie R/K 2006 

6 Hálová Gabriela K 2005 

7 Pagáčová Michaela R/K 2005 

8 Medáková Kateřina P 2005 

9 Haniková Klára R 2005 

11 Prokešová Veronika K 2005 

13 Čiklová Vendula K 2006 

14 Obadalová Klára K 2005 

15 Kuklová Kristína P 2005 

16 Ospalá Ema K 2005 

17 Hajdová Barbora P 2005 

18 Mejtská Veronika K 2005 

19 Kurzová Tereza K 2006 

24 Rausová Tereza K 2005 

trenér Tomáš Bešina/Andrea Kuklová 

asistent Marek Bešina  

číslo příjmení jméno post  narození 

1 Bzoňová  Emile  1 2006 

5  Matasová  Alžběta  1 2005 

 9 Samouk Laura  2 2005 

10 Málková Martina 2 2005 

13 Holá Magdalena 3 2005 

22 Březinová Antonie 3 2005 

23 Boráková Elen 5 2006 

24 Telecká Emma 3 2005 

28 Laubertová Julie 2 2005 

34 Homolová Kateřina 2 2005 

51 Přibylová Mariana 2 2005 

58 Fránová Lucie 5 2005 

88 Skoumalová Aneta 5 2005 

trenér Treml Petr 

asistent Samouk Enis  



    SOKOL HORNÍ POČERNICE 
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BA SPARTA PRAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo příjmení jméno post rok 

4 Kopecká Martina 1 2007 

5 Krýzová Gabriela 2 2005 

6 Krýzová Alice 2 2005 

7 Krajčovičová  Anna 4 2005 

8 Ptáčková Ema 4 2005 

9 Křemenová Kateřina 3 2005 

10 Štaflová Viktorie 3 2005 

12 Soudková Magdalena 3 2005 

13 Husáková Adéla 4 2005 

14 Husáková Tereza 2 2005 

18 Králová Eliška 5 2005 

20 Kadaníková Natálie 1 2005 

21 Hanzlová Emma 2 2005 

22 Oubrechtová Hana 3 2005 

24 Jandová Tereza 4 2005 

26 Oubrechtová Markéta 1 2005 

30 Károlyová Anna 3 2005 

trenér Petr Burda 

asistent Lucie Husáková 

číslo příjmení jméno post rok  

0 Blaščáková Nikola P 2005 

1 Michopulu Maia K 2006 

2 Lounová Barbora R 2007 

4 Kramosilová Aneta R 2007 

6 Dvořáčková Tereza K 2006 

10 Krausová Vendula K 2005 

13 Šalkovičová Martina R 2005 

15 Chodorová Kateřina R 2005 

16 Dubjáková Sandra R 2005 

18 Hrdinková Adéla P 2005 

19 Hlušičková Kateřina P 2005 

21 Salačová Sofie K 2005 

25 Motlová Nikola P 2005 

31 Šebelová Alžběta P 2005 

trenér Hana Šmídková 

vedoucí družstva Ludmila Zachová 



ŠBK PARKER-HANNIFIN SADSKÉ VOSY 
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BSK CONTINENTAL TJ JIČÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo příjmení jméno post 
rok 

narození 

1 Paurová Pavlína 2 2007 

7 Reitzová Natálie 1,2 2005 

9 Cyrany  Veronika  3,4 2005 

12  Jeníková Natálie  1 2005 

13 Franková  Emma  3,4 2005 

15 Holá  Marie  5 2005 

16 Caňkářová   Nikola 3 2005 

17 Paurová  Domika  2,3 2005 

21 Burešová Markéta 1,2 2007 

23 Gruntová  Natali  2 2005 

25 Strnadová  Viktorie  2,3 2005 

27 Holá  Anna  5 2006 

30 Tomanová  Zuzana  1 2005 

trenér Havran Jiří  

asistent Žánová Blanka, Hojka Jan  

číslo příjmení jméno post 
rok 

narození 

6 Všetečková Lucie   2005 

7 Hanyšová Veronika   2005 

8 Tauchmanová Kateřina   2005 

10 Chmelíková Nikola   2005 

11 Hlaváčková Barbora    2005 

12 Zachovalová   Lucie   2007 

16 Měšťanová   Adéla   2005 

18 Flaxová  Natálie   2007 

19 Zahradníková   Tereza   2005 

20 Stindlová  Adéla   2006 

21 Folprechtová   Adéla   2005 

22 Ježková   Denisa   2006 

25 Láníková   Štěpánka   2005 

26 Cvrčková   Eliška   2007 

trenér David Streubel  

asistent  Milan Cvrček, Jan Choutka 



JISKRA KYJOV 
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SOKOL NILFISK HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo příjmení jméno post 
rok 

narození 

4 Igazová Viktorie K 2006 

6 Jandorová Valentína P/K 2005 

7 Hasilová Ladislava K/R 2006 

8 Nováková Markéta R/K 2006 
 Chaloupková Anna K/P 2006 

11 Mezihoráková Adéla R/K 2005 
 Polešovská Eliška K 2007 

18 Vincová Lucie p  2006 

21 Fryčáková Anna P 2005 

22 Lihanová Veronika P 2005 

24 Březinová Sabina K 2007 

28 Dufková Soňa P/K 2006 

31 Chromíková Beáta P 2005 

trenér Štěpánek Jiří 

asistent Nováková Petra 

číslo příjmení jméno post 
rok 

narození 

6 Bártů Zuzana 3 2005 

19 Kusá Kamila 1 2005 

25 Wohnerová Laura 1 2005 

26 Vodvárková Stela 2 2006 

28 Klausová Magdaléna 2 2005 

31 Víšková Klára 1 2005 

32 Foffová Monika 3 2005 

33 Lindrová Lucie 3 2005 

34 Mahelová Vendula 3 2005 

35 Sobotková Adéla 4 2005 

40 Malá Nela 4 2005 

41 Skoumalová Eliška 1 2005 

42 Felgrová Zuzana 2 2005 

43 Brožová Anna 2 2005 

44 Vintrová Anna 4 2005 

45 Vlachová Natálie 3 2005 

48 Škaldová Anna 3 2005 

49 Jelínková Nela 4 2005 

trenér Uhlíř Jan 

asistent Borovec O.  Adamec K. 



2. PŘEHLED VÝSLEDKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A – 4B Sokol Horní Počernice - BSK Continental Jičín     86:56   

3B – 4A Jiskra Kyjov - KP Brno      44:67 

1A – 2B Sokol Hradec Králové - BA Sparta Praha   72:45 

1B – 2B ŠBK Sadská - Tygři Praha     82:68 

 

O 7. místo BSK Continental Jičín – Jiskra Kyjov   56:68 

O 5. místo KP Brno – Sokol Horní Počernice    48:75 

O 3. místo BA Sparta Praha – BŠ Tygři Praha   70:69 pp 

O 1. místo Sokol Hradec Králové – ŠBK Sadská   86:78  

 

 

Skupina A 

Sokol  

Hradec 

Králové 

BŠ Tygři 

Praha 

KP  

Brno 

Sokol 

Horní 

Počernice 

skóre body pořadí 

Sokol Hradec 

Králové 
 

 

71:40 

 

71:40  

 

 

94:44  

 

93:41 

 

93:41  

 

258:125 

 

258:125 

  

 

6 

 

6 

 

  

 

1.  

BŠ Tygři 

Praha 

 

40:71  
 

 

61:43  

 

72:49 

 

173:163  

 

5  

 

2.  

         KP Brno 
 

 44:94 

 

43:61  
 

 

 38:72 

 

125:227 

 

 3 

 

4.  

Sokol Horní 

Počernice 

 

41:93  

 

49:72  

 

72:38  
 

 

162:203  

 

4  

 

 3. 

Skupina B 

ŠBK 

Sadská 

 

Jiskra 

Kyjov 

BA 

Sparta  

Praha 

      BSK 

      Jičín  
skóre body pořadí 

ŠBK 

Sadská 
 

 

 91:51 

 

71:69  

 

 97:53 

 

259:173 

  

 

 6 

 

1.  

Jiskra 

Kyjov 

 

51:91  
 

 

35:77  

 

 77:61 

 

163:229  

 

4 

 

 3. 

BA Sparta 

Praha 

 

 69:71 

 

77:35  
 

 

99:61  

 

245:167  

 

5  

 

 2. 

BSK 

Jičín 

 

53:97  

 

61:77  

 

61:99   

 

175:273  

 

3  

 

 4. 

 

 



 

Konečné pořadí: 

 

1. Sokol Nilfisk Hradec Králové 

2. ŠBK Parker-Hannifin Sadská  

3. BA Sparta Praha  

4. BŠ Tygři Praha 

5. Sokol Horní Počernice 

6. KP Brno 

7. Jiskra Kyjov 

8. BSK Continental Jičín 

 

All Star MČR: 

 

Vlachová Natálie   Sokol Hradec Králové 

Sobotková Adéla  Sokol Hradec Králové 

Přibylová Mariana BŠ Tygři Praha 

Franková Emma ŠBK Sadská 

Dubjáková Sandra BA Sparta Praha 

 

MVP turnaje:   

Paurová Dominika ŠBK Sadská 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. KOMENTÁŘ K UTKÁNÍM 

 

ČTVRTEK 25. DUBNA 2019 – utkání ve skupinách 

 

Sokol Nilfisk Hradec Králové : Sokol Horní Počernice  93 : 41 (50:21) 

Jasný favorit prvního utkání bez porážky ze základní i extraligové části soutěže Sokol Hradec Králové 

nastoupil proti Sokol Horním Počernicím. Pro ně je účast na MČR již od počátku velkým svátkem. 

Začátek utkání byl Hradec nucen velmi odstoupenou obranou bez tlaku na míč ke střelám z delší 

vzdálenosti, které byly neúspěšné. Do 5. minuty tak Počernice byly schopné držet krok. Jakmile však 

přišly rychlé protiútoky následované celoplošnou obranou (osobní presink se zesíleným krytím), 

Počernice již nebyly schopné se dostat do útočné hry. Ke konci poločasu se jim však díky upadajícímu 

tempu Hradce, který nemohl vystřídat (nebyla přerušena hra), podařily 3 rychlé protiútoky a rázem 

ožila i lavička. To si hráčky přenesly i do 2. poločasu a  vyhrály úsek prvních minut 9:0!!! Hradecké Lvice 

opět nemohly trefit střely z dálky, které však byly z dobrých a volných pozic. Velmi rychle se z tohoto 

náporu oklepaly a dostaly se opět ke své hře. 

 

BŠ Praha : KP Brno  61 : 43 (30:23) 

BŠ vstoupilo do utkání nebojácně a hned od počátku aplikovalo těsnou obranu na míč, oproti tomu KP 

bylo bez energie a tzv. „šťávy“. Netrvalo to však dlouho a z 9:0 se vrátilo KP do hry nejen zlepšenou 

celoplošnou obranou, ale také úspěšnými střelami Prokešové. Po přestávce opět Tygřice dostávají KP 

Brno pod velký tlak a oproti 1. poločasu jsou schopné proměňovat zisky v úspěšné zakončení. KP se 

nedá upřít bojovnost podporovaná hecováním a pokyny trenérů, avšak kromě Kuklové není na hřišti 

žádná výraznější osobnost. Zlepšením v obranném doskakování, v úspěšnosti střelby z dálky pražský 

celek navýšil skóre na rozdíl 14 bodů. Výrazná je také spolupráce dlouhých hráček Skoumalové a 

Fránové. KP bohužel nenalézá fyzické síly pro výraznější snížení náskoku, ačkoliv blokované střely, 

spolupráce v útoku po uvolnění bez míče, několik obranných zisků jsou příslibem pro další rozvoj. 

 

ŠBK Parker-Hannifin Sadská : BSK Continental Jičín  97 : 53 (49:29) 

Pouze na úplném začátku utkání se tým BSK Jičín dostal do vedení 4:0, po zbytek utkání svou roli splnil 

jasný favorit. V utkání se drží rychlé tempo stejně jako v předchozích duelech. Jičín se snaží přejít 

celoplošnou obranu zrychlenou hrou dopředu, ale zejména na zónový presink 2-2-1 nenachází 

odpověď. K tomuto typu nepovolené obrany se v dalších obdobích a v celém turnaji již ŠBK nevrací. 

ŠBK to nepotřebuje a s ohledem na rozvoj hráček je pozitivní, že většinu utkání se tým opravdu snaží o 

osobní presink po celém hřišti. Poločasový rozdíl o 20 bodů je jasným důkazem převahy Sadských Vos. 



Jičínu nelze ubrat snaha, bojovnost, ale určitě hráčky mají ještě velkou možnost zlepšování se v herních 

činnostech jednotlivce a stejně tak musí nabrat plno herních zkušeností. 

 

Jiskra Kyjov : BA Sparta Praha  35 : 77 (10:53) 

První čtvrtina utkání byla relativně vyrovnaná a Kyjov v čele s Mezihorákovou držel se Spartou krok. 

Avšak 2. čtvrtina již rozhodla o vítězkách tohoto utkání, když celoplošný aktivní presink byl pro 

Moravanky nepřekonatelnou překážkou. Rychlé protiútoky v této čtvrtině vedené zejména Hrdinkovou 

a Krausovou dostaly soupeřky pod obrovský tlak, který bohužel nedokázaly už do konce utkání 

mentálně ustát a v podstatě bez boje utkání jen dohrávaly, obrana byla bez tlaku na míč, chyběl návrat 

do obrany, povzbuzení, ale i dovednost. Zcela jistě Kyjov oslabilo zranění Jandorové. V 2. poločase 

Kyjov dokázal Spartu, která zapojila všechny hráčky, převýšit, když bodovala v podstatě pouze 

Mezihoráková (22 bodů v 2. poločase).  Sparta povzbuzena svými fanoušky udržovala tlak a tempo a 

utkání dovedla do dalšího očekávaného výsledku dne. 

 

Sokol Horní Počernice : KP Brno  72 : 38 (33 : 19) 

Utkání Sokola a KP nemělo předem jasného favorita. Počernice nastoupily tentokrát v plné sestavě i 

s hráčkami z Říčan, na jejich hře to bylo znát. Oba týmy začaly velmi aktivně na obou polovinách i na 

lavičkách. Počernice si však již na konci 1. čtvrtiny vytvořily mírnou převahu a naopak KP odešlo 

zejména fyzicky. Obrana na míč v postupném útoku i při celoplošné obraně je již bez tlaku a aktivity. 

Pražanky využily několika účinných backdoorů (seběh za zády obránce), rychlých protiútoků. Z hlediska 

obrany se opírají o velmi odstoupenou osobní obranu na polovině hřiště, v některých fázích utkání 

používají i osobní presink se zdvojováním. Vychází jim nacvičené akce z vyhození ze zámezí, bojují velmi 

aktivně o každý míč a navíc velmi pozitivně povzbuzuje lavička.  

 

Sokol Nilfisk Hradec Králové : BŠ Tygři Praha  71 : 40 (38:17) 

Na závěr dne se zaplnila hala a očekáván byl zajímavý souboj domácích s celkem z Prahy. Na začátku 

utkání byl Hradec jasně lepším týmem v zakončení, avšak najednou si musí poradit s velmi aktivní 

nátlakovou obranou po celém hřišti. Okamžitě se objevují chyby. Utkání vypadá velmi vyrovnaně. Až 

v 2. polovině 2. čtvrtiny se dostávají Lvice do výraznějšího vedení, kdy mají na hřišti stále silné hráčky i 

v druhé pětce. Naopak BŠ v 2. čtvrtině nenachází útočnou zbraň a hráčky, které by na sebe vzaly 

zodpovědnost. Přibylová i Samouk jsou sice velmi aktivní a snaží se o uvolnění s míčem ke koši, hráčky 

bojují, ale v obraně 1x1 tentokrát hodně chybují a ztrácí míče i v rozehrávce. Do šatny je posílá Lvice 

Sobotková úspěšnou střelou s klaksonem a s rozdílem 21 bodů. Hradec obranu zdůraznil, ve většině 



případech byl rychlejší, silnější, stabilnější a hlavně vyrovnanější až do konce utkání, ačkoliv poslední 

čtvrtinu prohrál.  

 

PÁTEK 26. DUBNA 2019 – utkání ve skupinách 

 

BSK Jičín : BA Sparta Praha  61 : 99 (34 : 50) 

Začátek utkání se nese v duchu mnoha chyb a ztrát, zejména v přechodové fázi se oba týmy trápí. Avšak 

síla hráček BA Sparta se velmi brzy projevila. Jičín nezvládá obrannou fázi, získává mnoho osobních 

chyb a tím dává Spartě šanci na odskočení ve skóre. Konec poločasu však Jičín konečně pochopil, jak 

přejít presinkovou obranu, zrychlil svou hru, lavička začala žít a do poločasu vyhrál úsek 18:7. Stejně 

tak nastoupil do 2. poločasu. Hra byla velmi často přerušovaná a pro diváka nejspíš neatraktivní, arbitři 

měli mnoho práce a zároveň mnoho sporných momentů. Naštěstí utkání rozhodly ale hráčky svými 

dovednostmi. Proti Krausové a její útočné chuti nenachází Jičín obránkyni, která by ji zastavila, k ní se 

přidávají další hráčky jako Šalkovičová a Sparta se dostává do jistého vedení a utkání již má pod 

kontrolou. Tlak v obraně, zisky z vyhození po koši apod. nedávají Jičínu šanci na jakýkoliv obrat. 

 

ŠBK Parker-Hannifin Sadská : Jiskra Kyjov  91 : 51 (58 : 22) 

Už od prvních minut Sadská ukazuje svou sílu a celoplošnou osobní obranou, rychlým protiútokem 

získává hned od počátku jasné vedení. Hráčkám z Kyjova se podařilo několikrát vyzrát na presinkovou 

obranu po koši, ale následně zisky nezúročily a individuálními chybami se připravovaly o výhodu. 

Jedinou výrazně bodovou hráčkou Kyjova byla Mezihoráková, která však naopak na obranné polovině 

pracuje velmi pasivně.  

 

BŠ Tygři Praha : Sokol Horní Počernice  72 : 49 (38 : 27) 

Začátek utkání je v režii Počernic. Chuť do hry, aktivita a k tomu velmi vysoká úspěšnost střelby 

Tygřicím dělaly velké problémy. Na konci 1. čtvrtiny však zlepšily obrannou fázi již při vyhození ze 

zámezí, velká aktivita Samouk i Skoumalové nastartovaly dohánění vedoucích Počernic. V 2. čtvrtině 

konečně přišlo za velké podpory fanoušků i několik proměněných střel a rázem se skóre překlopilo na 

stranu Pražanek a tak to již zůstalo po zbytek utkání. 

 

KP Brno : Sokol Nilfisk Hradec Králové   44 : 94 (21 : 49) 

Od začátku utkání Hradec nasazuje aktivní a těsnou obranu po celém hřišti a rychle se dostává do 

vedení. KP jejich presink překonává spíše se štěstím, ale chybí zde opět jistota v zakončení. 



V 2. poločase sice byla zcela určitě vidět snaha Brňanek vyvinout tlak na rozehru a k tomu přidat 

v postupném útoku lepší spacing, avšak úplně vymizel rychlý protiútok. Hradec dohrál utkání v tempu, 

kterému KP nestačilo fyzicky. 

  

Jiskra Kyjov : BSK Jičín  77 : 61 (39:28) 

První čtvrtinu sází Kyjov tentokrát nejen na Mezihorákovou, ale velmi aktivní je i po zranění navrátivší 

se Jandorová. Občasný tlak na hráčky v přechodové fázi spolu s útočnou silou výše zmíněných hráček 

nenechávají Jičín na dosah po celou dobu utkání. V postupném útoku se Jičín nemůže prosadit, hráčky 

v sobě nenacházejí tu energii, kterou předvedly v části ranního utkání se Spartou. Kyjov zaslouženě 

zvítězil zejména díky širšímu zapojení útočících hráček. 

 

BA Sparta Praha : ŠBK Parker-Hannifin Sadská  69 : 71 (43 : 25) 

V tomto utkání byla papírovým favoritem Sadská, avšak, kdo zná realitu mentální stránky žákyň, kdo 

ví, co udělá nátlaková obrana a ještě se k tomu přidá štěstí, tak může předpokládat jakékoliv 

překvapení. A přesně to se stalo. V téměř celých 3 čtvrtinách utkání byla Sparta mnohem aktivnější 

v rychlém protiútoku, zároveň udržela klid v postupném útoku, bránila na hranici svých možností a 

ještě k tomu přidala i emoce. Sadská naopak byla touto hrou zaskočena, ačkoliv ji mohla očekávat, ale 

ukázalo se, že hráčky Sadské nejsou zvyklé na takové tempo a agresivitu, nedařilo se jim v zakončení, 

ale zejména v obraně, kde propadávaly ve hře 1x1, nepokrývaly rychlý protiútok. Je potřeba 

vyzdvihnout jejich návrat do utkání, který odstartovala Cankářová svými dvěma trojkovými pokusy a 

zlepšená obrana. Po již 6. trojce poločasu měla Sparta oprávněně strach o výsledek a bylo na ni znát 

mentální i fyzické vypětí, které se projevovalo např. ve ztrátách z vyhození ze zámezí apod. Bylo možné 

vidět velmi kvalitní utkání této kategorie, kde Sparta odehrála naprosto bez diskusí výborné utkání, 

oproti tomu Sadská se dostala pod tlak a je velmi pozitivní, že se dokázala do utkání vrátit a ukázala 

svou sílu a zkušenost. Všechny hráčky a vlastně i trenéři tímto utkáním získali obrovské zkušenosti, 

dostaly se na hranu svých možností v reakcích, v rozhodování a jedině tak se mohou dále posouvat. Je 

nutné určitě vyzdvihnout velkou podporu obecenstva na obou stranách. 

 

SOBOTA 27. DUBNA 2019 

Skupina o 5. – 8. místo 

Sokol Horní Počernice : BSK Jičín  86 : 56 (36 : 32) 

Začátek utkání ukazují Počernice svou sílu v týmovosti, kdy hned od prvních sekund utkání (resp. i před 

ním v rozcvičení) „žije“ celý tým. Snaží se hrát rychle dopředu. Jičín určitě vstupuje do utkání s chutí a 

bojovností, které jim předchozí den trochu chyběly, avšak v zakončení hodně chybuje. Hráčky najíždějí 



do plné obrany a dostávají se do těžkých zakončení. Až v 6. minutě utkání dávají první koš následovaný 

„And1“ (koš s faulem) a začíná vyrovnaný souboj emotivní na obou stranách. Počernice se opírají o 

výrazně zataženou obranu až do území trestného hodu. Po poločasu je opět režie v rukou Pražanek 

díky dvěma úspěšným trojkovým hodům, několika akcím hoď a běž. Jičínu se nedařila obrana na slabé 

straně. Náskok o 20 bodů dává Počernicím klid k dohrání utkání. 

 

Jiskra Kyjov : KP Brno  44 : 67 (20 : 33) 

V 1. čtvrtině velmi dobře brání Brňanky hlavní tahounku Kyjova Mezihorákovou, Ospalá ji 

s výpomocemi ostatních spoluhráček udržela na 4 bodech, Jandorové se tolik nedaří. Zároveň Kyjov 

nezvládl obranu 1x1 v postupném útoku, kdy bodovalo 5 brněnských hráček hned v 1. čtvrtině. KP 

skóre navyšuje celé utkání zejména díky rychlému protiútoku a zodpovědné obraně. 

 

Skupina o 1. – 4. místo 

Sokol Nilfisk Hradec Králové : BA Sparta Praha  72 : 45 (42 : 26) 

Favoritky celého mistrovství nedovolují Spartě hned od začátku utkání jejich hru. Spartě její nátlakový 

presink tentokrát nevychází, jelikož Lvice hned po rychlém vhazování obranu přecházejí. Zároveň sama 

v rozehrávce několikrát ztrácí. Hradec nasazuje typické zdvojování u postranní čáry hned po vyhození 

a Sparťankám se to nedaří překonávat. Před poločasem je vidět velké vyčerpání některých hráček po 

tom, co proběhlo několik rychlých protiútoků. Sparta i posouvá svou obranu od půlky. Avšak nedaří se 

jim odstavovat např. Sobotkovou na doskoku. I lavička Hradce se dostává do hry a pouze 2 hráčky 

z týmu neskórovaly. Prvním finalistou se tedy dle očekávání stávají Hradecké Lvice. 

 

ŠBK Parker-Hannifin Sadská : BŠ Tygři Praha  82 : 68 (25 : 38) 

BŠ nastupuje do utkání velmi aktivně a bez bázně. Aktivně hrají jak hráčky z perimetru, tak je vidět i 

snaha o hru z dolního postavení. Na straně ŠBK je při útočné chuti hlavně Jeníková se svými nájezdy. 

Na obou stranách hrají hlavně hráčky s míčem. BŠ je ve vedení až o 16 bodů, avšak Sadská dovršuje 

svůj návrat a získává převahu, Pražanky hodně faulují. Atmosféra začíná houstnout i v hledišti, arbitři 

nemají lehkou úlohu, ale jejich hodnocení ponechám na jejich supervizorech. Výšková převaha Fránové 

byla pro Sadskou strašákem a její zdvojování až ztrojování v dolním postavení bylo úspěšné. Rázem je 

skóre otočeno. BŠ stahuje na 6 bodů, ale Paurová ukazuje, proč je v hledáčku mnoha trenérů již v tomto 

věku. Celoplošný presink Vos pokračuje a je umocněný velmi dobrou obranou na polovině hřiště Holé 

na Fránovou. BŠ musí stahovat obranu od půlky, dostává se do problémů s osobními chybami, hraje 

minimum rychlých protiútoků. Sadská se zaslouženě dostává do finále turnaje po dvou velmi náročných 

utkáních. 



 

NEDĚLE 28. DUBNA 2019 

Utkání o 7. místo 

BSK Jičín : Jiskra Kyjov  56 : 68 (28:33) 

Začátek utkání je vyrovnaný. V postupném útoku oba týmy zkouší spolupráci pick&roll (clona a sběh 

ke koši). Mírně navrch má Kyjov, který jako obvykle spoléhá na duo Mezihoráková-Jandorová. Jičín 

vytahuje obranu a několik zisků a následných protiútoků ho dostávají do tempa. Exekuce trestných 

hodů se však nedaří, aby mohlo být vyrovnáno. Oproti předchozím utkáním mají jičínské hráčky určitě 

lepší spacing, ale ztrácí hodně míčů (z přihrávek, v driblinku apod.). Kyjov chyby trestá a vyhrává 1. 

čtvrtinu 15:23. Návrat do obrany a chyby v odstavování Jičína posouvají Kyjov na rozdíl 11 bodů už 

v polovině 2. čtvrtiny. Začátek poločasu je vyrovnaný, Kyjov hraje bez opor Mezihorákové i Jandorové, 

velmi pozitivně se ale prosazuje Hasilová. Jičín díky těsnější spolupracující obraně, několika doskokům 

a ziskům snižuje manko až na 3 body. Avšak v postupném útoku se mu nedaří prosadit. Jičínské 

Všetečková s Hlaváčkovou mají velmi dobré úseky v individuálních akcích. 

 

Utkání o 5. místo 

KP Brno : Sokol Horní Počernice  48 : 75 (25 : 35) 

Na začátku utkání se KP dostává do mírného vedení za velké podpory svých fanoušků. Avšak velké 

chyby v odstavování hráček při doskoku, hodně osobních chyb dávají šance Počernicím, které i díky 

osobnímu presinku se zesíleným krytím v 2. čtvrtině vyrovnávají. Tři osobní chyby Kuklové jsou 

výrazným oslabením. Do 2. poločasu vstupuje KP s 10ti bodovým mankem. V 6. minutě odchází ze 

hřiště Medáková se zraněním kotníku, což je další velké oslabení zejména na doskoku a v obraně pod 

košem. Sokolky navyšují svůj náskok až na 27 bodů a odvážejí si do Prahy 5. místo. 

 

Utkání o 3. místo 

BA Sparta Praha : BŠ Tygři Praha  70 : 69 (21 : 16, 33 : 33, 57 : 47, 64 : 64) 

Oba týmy vstupují do utkání s velkou chutí a aktivně jak v obraně, což je pro oba pražské týmy typické, 

tak v útoku. Velmi dobrá úspěšnost střelby posílá Spartu do mírného vedení ve čtvrtině utkání. Mexické 

vlny ženou Sparťanky dopředu, ale i Tygřice kontrují rychlými protiútoky, ne vždy však úspěšně 

zakončenými. BŠ velmi dobře a s rozvahou překonává presink Sparty a opět náskok stahuje. Poločas 

končí nerozhodně 33 : 33. Začátek poločasu je o souboji rozehrávaček (perimetrových hráček) , které 

se snaží neustále atakovat koš. Souboje obou týmů jsou hodny obrovské pochvaly, hráčky si nedávají 

vůbec nic zadarmo. Do 6ti bodového vedení posílá Spartu po úspěšném trojkovém pokusu Krausová a 

po ztrátách v rozehrávce náskok ještě navyšuje. Do posledního hracího období nastupuje s 10ti 



bodovým vedením. BŠ se snaží velmi fyzickou hrou o dotažení Sparty, ale v útoku se buď povede krásný 

passing game (přihrávky v útoku), nebo hraje pouze hráčka s míčem. Pouhé 2 minuty do konce základní 

hrací doby se BŠ po velkých tahanicích o každý míč a bod dostává na vyrovnání. Krausová trochu na 

sílu okamžitě atakuje koš Tygřic, avšak tam je souhra a dobírání obránkyň na velmi dobré úrovni. 

Přibylová v koncovce výborně shazuje na Fránovou a BŠ je ve vedení o jediný koš 20 sekund před 

koncem. Hoď a běž po vyhození z autu Sparty opět utkání vyrovnává. Utkání jde do prodloužení! 

V půlce prodloužení odchází pro 5 osobních chyb Dubjáková, do té doby hráčka s 18 body na svém 

kontě. Následuje ji však i Fránová z BŠ - hráčka, která v podkošovém prostoru dělá spoustu práce. 

Sparta se stahuje s obranou do trojky, nájezdy Přibylové a Matasové jsou neúspěšné. Po zisku v obraně 

Samouk posílá do rychlého protiútoku Přibylovou a BŠ vede 68:66 minutu do konce 1. prodloužení. 

Hrdinková je oporou Sparťanek a potvrzuje to proměněnými trestnými hody do vyrovnání. Brzoňová 

může navýšit 44´´ do konce, daří se jí to pouze polovičatě. Přibylová neproměňuje ani jeden trestný 

hod, to trestá Krausová dalším individuálním únikem. Sparta vede o jediný bod 14 vteřin do klaksonu. 

Závěrečná střela Brzoňové míjí koš a Sparta je po velkém boji medailistou na MČR U14. 

 

Utkání o 1. místo 

Sokol Nilfisk Hradec Králové : ŠBK Parker-Hannifin Sadská  86 : 78 (50:32) 

Dlouho očekávané a předpokládané finále kategorie U14 mezi domácím Hradcem a Sadskou. Stejně 

jako u předchozího utkání začínají hráčky skórovat zejména z perimetru. Paurovou brání Vlachová 

s vypomáháním ostatních hráček na 4 bodech ve čtvrtině, pro tuto hráčku je to velmi náročné utkání i 

z hlediska psychiky, jelikož do Hradce hostuje v extralize U15. Rychlé protiútoky zakyselují hráčky na 

obou stranách a dá se očekávat velmi rychlé tempo. Kusá nejenže získává obranou Jeníkové cenné 

míče, ale zároveň se prosazuje i v zakončení – 10 bodů. Sadské se ani v 2. čtvrtině nedaří zastavit rychlé 

protiútoky Lvic, které zakončuje hlavně Brožová (15 bodů). 6 minut do konce poločasu již je skóre na 

straně Hradce Králové, rozdíl 16ti bodů  dává Hradeckým klid, jistotu a sebevědomí. V 2. poločase nejen 

prostřídáním a neutuchajícím bojem Sadské, ale také schopností přihrávat míč ze zdvojování na volné 

hráčky, se postupně přibližuje a snižuje rozdíl. Avšak Hradec má širší kádr a jasně získává velké množství 

míčů v doskoku, zejména útočném, a využívá slabinu Sadské v odstavování hráček po střele. Sadská 

bojuje až do konce a daří se jí dokonce ubránit soupeřky v útočném limitu 24 vteřin, dává 3 bodové 

střely, ale na tak silného soupeře to nestačí. Zaslouženě vítězí domácí Lvice rozdílem 8 bodů. 

 

 

 



4. HODNOCENÍ TÝMŮ, DOPORUČENÍ A HRÁČKY KE SLEDOVÁNÍ 
Hodnocení týmů a hráček je ryze subjektivní názor delegátky. Veškeré detaily jsou nebo budou diskutovány 
s konkrétními trenéry jednotlivých týmů. Doporučení jsou zobecněná a zároveň je třeba přihlížet k tomu, že 
v tomto věku jsou některé nedostatky naprosto adekvátní. V případě jmenování hráček ke sledování je nutné 
podotknout, že s ohledem na nízký věk hráček není toto doporučení finální a některá hráčka může „dorůst“ 
později. Stejně tak jmenované hráčky mají podmínky k tomu, aby vynikly, díky spolupráci celého týmu!  

 

KP BRNO 
Brněnský tým se probojoval na MČR U14 a těšil se na srovnání s ostatními týmy zejména 
z české části republiky. Tým je vedený mladým trenérským duem bratrů Bešinových. 
Účast týmu KP již byla brána jako velká odměna. Na MČR se prezentoval velmi aktivním 
pojetím z pohledu celoplošné obrany. Na hráčkách však byla patrná únava z celkového 

zatížení v sezóně, kdy jich několik hraje i za kategorii U15. V útočné fázi vychází z principů drive and 
kick („nájezd a vyhození“). Zde je jistě snaha o zavedení jednoduchých principů hry, která však má 
momentálně ještě velké rezervy. V přechodové fázi není zatím patrný jasný systém, který by se opíral 
o rychlý přechod na útočnou polovinu. Tento tým má zcela jistě potenciál do budoucna a několik 
hráček, které by mohly být v hledáčku reprezentačních výběrů. 
 
Doporučení: 

• Odstavování hráček při doskoku 

• Hrát rychleji přechodovou fázi, zejména proti týmu s výrazně odstupovanou obranou (tj. hrát 
do nepřipravené obrany), i po koši. Základní principy RP! 

• Uvolnění bez míče zejména při osobním presinku po koši 

• Obrana hráček bez míče – využívat více paže pro „zabrání“ prostoru 
 

Hráčky ke sledování: 
Medáková Kateřina, Ospalá Ema, Kuklová Kristína (v případě, že by v budoucnu uvažovala o ČR obč.) 

_________________________________________________________________ 

BASKETBALOVÁ ŠKOLA TYGŘI PRAHA 
BŠ Praha s týmem, který je zcela jistě prospektem do budoucna, se již několikrát 
vrcholné akce zúčastnil. Tým má velmi dobré rozložení z pohledu pozic, na 

kterých by do budoucna měly hráčky hrát. Opírá se o útočný systém read and react (čti a reaguj) a drive 
and kick („nájezd a vyhození“) a v letošním roce ke své hře přidal souhru s vysokými hráčkami v dolním 
postavení. Tým má velkou četnost střel z dálky, která vychází z jednoduchých posunů míče, avšak 
adekvátně věku je zatím nižší úspěšnost. Základní rozestavení je tedy 4-1 nebo 5-0. Tým nevyužívá 
v postupném útoku clonění na míč. V obranné fázi vyvíjí zcela jasně tlak na míč a využívá celoplošnou 
obranu. Při cloně na míč jako jediný tým používá obranné řešení „předskok“. Velmi dobře má zvládnuté 
odstavování hráček.  
 
Doporučení: 

• Nezapomínat na zajištění obrany, zejména při zakončování rozehrávaček 

• Řešení přesilové situace 3x1 

• Pracovat na rychlém protiútoku a udržení jasných principů všemi hráčkami 

• Zakončování pod tlakem, finální fáze úniku 
 

Hráčky ke sledování: 
Brzoňová Emilie, Fránová Lucie, Matasová Alžběta, Přibylová Mariana, Samouk Laura, Skoumalová 
Aneta 



SOKOL HORNÍ POČERNICE 
Počernice se opírají o výrazně zataženou obranu až do území trestného hodu, 
která zcela jistě v této kategorii nenapomáhá dalšímu rozvoji hráček 
v obranných činnostech. Presinková obrana se zesíleným krytím byla použita 

v některých fázích utkání. 
Sokol Horní Počernice není dotovaným klubem v programu TALENT. Jejich vize jsou velmi osobité a 
ovlivněné trenérskou filosofií, která se popravdě neshoduje s pojetím, které se po metodické stránce 
snaží nastavit v této kategorii ČBF. Nelze jim však upřít týmovost, soudržnost, atmosféru, kterou si 
vytvářejí např. před utkáním apod. Tým hrál první utkání turnaje v oslabené sestavě, po příjezdu 
hostujících opor z Basket Říčany se zvedla výkonnost. V útočné fázi začíná v rozestavení 5-0 a snaží se 
o drive and kick a hoď a běž. Velmi často hráčkám vycházel backdoor (uvolnění za zády obránce) z rohu 
hřiště.  
 
Doporučení: 

• Využívat obranné principy, které podpoří rozvoj individualit 

• Z hlediska útoku využívat jednoduché principy pohybu hráček bez míče a apelovat na 
dostatečný spacing (rozestavení hráček v útočné fázi) 

• Méně clonění na míč 

• Účastnit se slavnostního zahájení stejně jako ostatní týmy 
 
Hráčky ke sledování: 
Štaflová Viktorie, Králová Eliška, Kopecká Martina (2007) 
 

_________________________________________________________________ 

 

BA SPARTA PRAHA 

Sparťanky na loňském MČR U13 již ukázaly, že jsou slibným ročníkem a zde 
to dále potvrdily bronzovou medailí. Opírají se klubový koncept nátlakové 
hry po celém hřišti se zesíleným krytím. Trenérka Šmídková se snaží o útočný 
systém hry 1x1 s následným vyhozením, který dává prostor k samostatnému 
rozhodování. Dalším typickým sparťanským prvkem je jistě i odstavování 
hráček, které se však nepodařilo udržet stabilní v každém utkání. Využívá 

stejně jako většina týmů herní systémy při vyhození z autu z pod koše i z postranní čáry, avšak zde je 
opět vidět propojení s akcemi ve starších kategoriích.  
 
Doporučení: 

• Nadále pracovat na doskakování (útočném i obranném) 

• Uvolnění hráček bez míče (často nabíhalo více hráček do vymezeného území) 

• Pokračovat v individualizaci tréninkového procesu u talentovaných hráček (hráčky určené ke 
sledování mají v SCM BA Sparta podporu individuálního rozvoje) 

 
Hráčky ke sledování: 
Blaščáková Nikola, Dubjáková Sandra, Hrdinková Adéla, Krausová Vendula, 
 

 

 
 



 

ŠBK PARKER-HANNIFIN SADSKÉ VOSY 

Jasný vítěz extraligové skupiny A. Sadské Vosy se opírají o základnu 
Základní školy vedené trenérkou Žánovou. Tým má ve svých řadách 
mnoho hráček velmi slušně technicky vybavených a to přisuzuji právě 
systematické práci při škole od nejužšího věku. V týmu je velmi dobrá 
atmosféra. 

V obraně se Vosy snaží o celoplošnou obranu a po vyřazení zónového presinku bylo zřejmé, že má 
hráčky, které jsou schopné nátlakové hry.  
 
Doporučení: 

• Vedení rychlého protiútoku – principy (koridory) a jejich dodržování všemi hráčkami (často se 
spoléhají na rychlý přechod jedné schopné hráčky s míčem), oproti tomu jsou velmi dobře 
zvládnuté principy přesilových situací. 

• Apelovat na neustálý tlak v obraně 1x1. 

• Zaměřit se na odstavování hráček po střelbě (i po trestných hodech). 

• Návrat do obrany (transition defense). 
 
Hráčky ke sledování: 

• Franková Emma, Holá Marie, Paurová Dominika, Jeníková Natálie, Reitzová Natálie 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

BSK CONTINENTAL TJ JIČÍN 
BSK Jičín je tradiční klub, který vychovává hráčky pro nejvyšší 
mládežnický basketbal. V ročníku 2005 je však určitý útlum. 

Příslibem jsou zcela jistě mladší hráčky 2007, které se na turnaji velmi pozitivně předvedly. V útočné 
fázi má základní rozestavení 4-1 či 5-0 s uvolňováním hráček bez míče do území trestného hodu. Clony 
na míč jsou hráčkám již v této kategorii známé, avšak jejich provedení není správné. Snaha o hru do 
rychlého protiútoku je vidět a do budoucna může přinést i lepší výsledky. Z hlediska obrany zde 
převažuje celoplošná obrana bez výraznějšího tlaku na míč.  
   
Doporučení:    

• V rozcvičení před utkáním ponechat pouze dynamický strečink a statický dělat pouze po 
utkání. 

• Zvýšit emoční úroveň či určitou sebedůvěru. Navenek Jičín působí jako tým bez energie a 
chuti.  

• Přihrávky do vnitřního prostoru a do rychlého protiútoku. 

• Útočné principy posunu hráček, nestát jen za 3 obloukem. 

• Principy rychlého protiútoku dodržovat po celou dobu utkání. 

• Odstavování hráček. 

• Návrat do obrany. Často se ve snaze napadat hráčku s míčem na začátku přechodové fáze 
objevují až 3 obránkyně u jedné útočnice, následně po přihrávce chybí obránkyně v zajištění.
  

Hráčky ke sledování: 
Cvrčková Eliška, Flaxová Natálie, Kubínová Adéla (všechny 2007) 

 
 



 

JISKRA KYJOV 

Nejmladší tým Mistrovství se opírá o útočnou hru určitých hráček 
(Mezihoráková, Jandorová), které ostatní hráčky velmi dobře doplňují. Jsou 
vedeny zkušeným trenérem, který z líhně kyjovského basketbalu již poslal do 
„velkého“ basketbalu několik hráček. Kategorie 2005 na Moravě je tuto sezónu 
zcela jistě slabší než česká skupina. Avšak Kyjov postoupil na MČR zaslouženě. 

V útoku začíná v rozestavení 5-0 s nájezdy z perimetru. Využívá i clonění hráčky s míčem. Celoplošný 
presink bez výraznějšího tlaku na míč přechází do obrany na polovině hřiště s odstupováním ze slabé 
strany.  
 
Doporučení: 

• Vytvořit/poskytnout konkurenční prostředí pro stěžejní hráčky týmu pro jejich další rozvoj. 

• Zvýšit tlak na míč v obraně 1x1. 

• Používat paže v obraně hráček bez míče („zabrání prostoru“). 

• Rychlý protiútok – využívat ve všech fázích utkání. 

• Útočný systém – při uvolnění hráček bez míče do vymezeného území nezastavovat vždy 
v tomto území, pokračovat v dalším pohybu a principech posunů hráček. 

 
Hráčky ke sledování: 
Jandorová Valentína, Mezihoráková Adéla 
 

 

SOKOL NILFISK HRADEC KRÁLOVÉ 

Favoritky tohoto turnaje a mistryně loňského Národního finále nenechaly nic 
na pochybách a zaslouženě i tentokrát získaly zlaté medaile s širokým kádrem 
hráček ročníku 2005. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo z tohoto ročníku 
vyprodukovat a rozvinout hráčky, které mají potenciál se v budoucnu objevit 
v dalších výběrech.  
V útočné fázi je jasnou prioritou hra 1x1 s případným následným vyhozením. 

Hráčky jsou velmi stabilní a silné v zakončení, což byl markantní rozdíl oproti ostatním týmům. Střelba 
z perimetru vycházela v některých utkáních, ale většinou byla v dobrém rozhodnutí po posunech míče. 
Rychlý protiútok byl další nejlépe zvládnutou činností Lvic, zejména vyběhnutí postranním koridorem 
na slabé straně a následná dlouhá přihrávka vycházely ve všech utkáních. V obraně byl celoplošný 
presink se zesíleným krytím velkou zbraní zejména proti slabším soupeřkám. 
 
Doporučení: 

• V útočné fázi vnímat pohyb hráček bez míče – někdy náběh více hráček do území trestného 
hodu. 

• Zatížení hráček až na pokraji sil a následné střídání – nespoléhat pouze na široký kádr, ale 
pracovat se zatížením a včas hráčky vystřídat (jde o filosofii trenéra)  

• Více komunikace v obraně na polovině hřiště. 
 
Hráčky ke sledování:  
Bártů Zuzana, Brožová Anna, Kusá Kamila, Lindrová Lucie, Mahelová Vendula, Sobotková Adéla, 
Wohnerová Laura-Francesca  
 

 



Obecná doporučení trenérům: 
 

• Clonění: nebylo používáno ve velké míře. V útočné fázi co nejméně využívat clony na hráčku 
s míčem. Nejvíce clon probíhá u akcí z vyhození z autu. Většina nesprávně provedených clon (v 
pohybu, použití paží), byla rozhodčími správně hodnocena jako útočná osobní chyba. 

• Střelba: pracovat na variabilitě zakončení a dát možnost hráčkám nalézt své silné stránky. 
Zároveň co nejvíce trénovat zakončení ve ztížených podmínkách a podpořit tak stabilitu a 
úspěšnost nájezdů. 

• Postupný útok: většina týmů se opírá o principy hry čti a reaguj, nájezd a vyhození, hoď a běž. 
Není potřeba v této kategorii o rozšířenější taktickou stránku. V rámci uvolňování hráček bez 
míče navázat další pohyb v rámci prostorového rozestavení týmu. 

• Rychlý protiútok: neustálá snaha o rychlou přechodovou fázi s jasnými principy, zejména 
dodržování pohybu hráček v postranních koridorech. 

• Obranná fáze: stále dbát na těsnou obranu hráčky s míčem s odstoupením hráček ze slabé 
strany. Nezařazovat zbytečné zónové presinky a obrany s přehnaným odstupováním (tzv. 
„beton“), které jsou z hlediska rozvoje hráček nežádoucí. 
Upozorňuji na velmi častý „handchecking“ (ruka obránkyně na boku útočnice s míčem). Velmi 
častý jev, který nebyl arbitry trestán, ačkoliv velmi ulehčuje obráncům práci a zároveň se 
v pozdějším věku těžko odnaučuje. 

• Zatížení hráček: při zapojení mladších hráček ročníku 2007 (kategorie U12) vnímat jejich 
fyzický fond a nutnost častějšího střídání, abychom podpořili citlivost této věkové kategorie 
pro rozvoj rychlosti.  
U lídrů týmu zejména v prvních 2 čtvrtinách spoléháme na to, že hráčky 10 minut vydrží, avšak 
tlumíme tím jejich návyk na výbušné pohyby, akceleraci apod. 
Zvažovat účast týmů na Velikonočních turnajích s ohledem na to, zda většina hráček týmu hraje 
za více kategorií celoročně. 
Zároveň upozorňuji na účast minimálně 10 hráček na MČR U15 v následujícím týdnu, u 
některých mladších hráček účast později i na NF U13. 

• Dress code (ústrojová kázeň) trenérů (realizačních týmů): doporučuji stejně jako u MČR U19 a 
U17 zavést povinný dress code.  

• Herní činnosti jednotlivce (pouze některé): 
Jednorukost – každoroční doporučení 
Doskakování – odstavování hráček po střelbě, nebát se kontaktu, podporovat útočné 
doskakování 
Fintování – velmi častým jevem bylo fintování hráček s míčem (naznačení střelby, jab step, 
apod.), které nebylo nutné, jelikož nebyl přistoupený obránce. 
Obranný pohyb – tlak hráček na míč a zavírání pohybu hráčky s míčem. 

• Oddechový čas – snažit se vést oddechové časy konstruktivně a „nespadnout“ do pouhého 
konstatování, v čem hráčky chybovaly 

• ČBF – pokusit se znovu o komunikaci s AŠSK, která pořádá v době vrcholných akcí i finálové 
turnaje přeborů základních škol.  
Zvážit výši rozpočtu pro organizátory ve smyslu požadavku odborné i neodborné veřejnosti na 
online zápisy a statistiky po celou dobu turnaje. 
Doporučuji větší propagaci kampaně Bez faulů i v této věkové kategorii. 
 
 

 
 
 
 

 



5. ORGANIZACE TURNAJE 
 
Vrcholné turnaje jsou v Hradci Králové již tradiční závěrečnou akcí sezóny pro některé z mládežnických 
týmů. Letošní ročník MČR U14 si dovolím hodnotit jako velmi vydařený. Organizátoři se poučili z výtek 
z předchozích  let a pokusili se připravit akci, která byla završením obrovského snažení všech hráček, 
trenérů, funkcionářů, rozhodčích, ale i právě organizátorů. 
Dovolím si vyjmenovat některé detaily a doporučení. 

• Slavnostní zahájení včetně živě zpívané hymny a kulturního vystoupení mažoretek 
- zvážit nastoupení týmů včetně jejich trenérů (povyšme jejich roli!), stejně tak i představení 
rozhodčích. 
- pořádající klub (medailista ŽBL) doporučila bych účast některé hráčky/patronky turnaje 

• Závěrečný ceremoniál 

• Setkání trenérů, funkcionářů, rozhodčích a organizátorů 

• Představování hráček před každým utkáním 

• Online statistiky – pro skupinu o 1. – 4. místo 
- zavedení online statistik ve všech utkáních z důvodu zhodnocení určitých čísel/podkladů pro 
hodnocení trenérů, delegátů (viz doporučení ČBF) 

• Přenosy TVcom po celou dobu turnaje 

• Fanoušci a jejich chování – až na výjimky bylo bezproblémové, zákaz bubnů v hledišti byl 
v průběhu nenásilně zrušen, tyto formy povzbuzování mi na mládežnických akcích nevadí 

• Moderátor utkání o medailové pozice, hlasatel v každém utkání turnaje 

• Občerstvení (catering) pro delegáty, rozhodčí, trenéry, stejně tak i pitný režim (i pro hráčky 
vždy na lavičce před utkáním) 

• Charitativní akce „Pro Michalku“  

• Hudba při rozcvičování 

• Ocenění nejlepších hráček utkání 

• Sociální sítě (aktualizace webových stránek: www.hradeckélvice.cz, facebook: stránka MČR 
U14) 

• Doprovodný program – dovednostní soutěže pro hráčky 
 
 

6. SHRNUTÍ 
 

Chtěla bych na závěr vyzdvihnout snahu všech účastníků, která nás propojila a společnými silami se 
nám podařilo získat 21 870 Kč pro Michalku (více informací: www.nadejepromichalku.cz). 
Zároveň bych chtěla poděkovat organizátorům za velmi dobře zvládnutou akci. Všem trenérům i 
hráčkám patří dík za ve většině případech bezproblémové chování, za úsilí, které do svých výkonů 
promítli a za další zvládnutou sezónu. 
Všem přeji mnoho úspěchů nejen v basketbale.    

Milena Moulisová 

http://www.hradeckélvice.cz/
http://www.nadejepromichalku.cz/

