ZPRÁVA DELEGÁTA KBDM
MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍCH ŽÁKYŇ 2017

Rozlosování MČR U15
Skupina A:

Skupina B:

Sokol ZVUS Hradec Králové

USK Praha

Basket Slovanka

HB Basket Praha

BSK Continental TJ Jičín

BK Kralupy junior

SBŠ Ostrava

BA Karlovy Vary

Pátek 5. 5. 2017

Sobota 6. 5. 2017

9:00 Hradec Králové – Ostrava

9:00 Karlovy Vary – Kralupy

11:00 Slovanka – Jičín

11:00 USK Praha –HB Basket

13:00 USK Praha – Karlovy Vary

13:00 Slovanka – Ostrava

15:00 HB Basket – Kralupy

15:00 Jičín – Hradec Králové

17:00 Ostrava – Jičín

17:00 HB Basket – Karlovy Vary

19:00 Hradec Králové – Slovanka

19:00 Kralupy – USK Praha

Neděle 7. 5. 2017

Pondělí 8. 5. 2017

9:00 3A – 4B

8:00 o 7. místo

11:00 3B – 4A

10:00 o 5. místo

13:00 1A – 2B

12:00 o 3. místo

15:00 1B – 2A

14:00 finále

16:00 zakončení MČR

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ - SKUPINA "A":
Sokol ZVUS Hradec Králové

číslo

příjmení

Jméno

post

výška

rok
narození

4

Šafránková

Nikola

K

173

2004

6

Chvojková

Andrea

K

172

2003

7

Nosková

Barbora

R

168

2002

10

Paterová

Žofie

R

166

2003

11

Fišerová

Simona

R/K

181

2002

14

Pešková

Michaela

K

178

2002

15

Rosůlková

Tereza

P

186

2002

19

Hrdličková

Klára

K

174

2002

21

Nováková

Adéla

P

182

2002

24

Bastlová

Tereza

P

182

2003

31

Sakslová

Martina

P/K

181

2002

33

Zvancigerová

Michaela

K

170

2002

34

Vlčková

Natálie

K

170

2003

41

Eliášová

Veronika

P

183

2003

trenér:

Michaela Benčíková

asistent:

Eva Horáková

Basket Slovanka

číslo

příjmení

Jméno

post

výška

rok
narození

4

Svatoňová

Lucie

R

176

2003

6

Falladová

Štěpánka

P

179

2002

8

Dvořáková

Michaela

K

178

2002

9

Leinweberová

Helena

K

170

2003

13

Temesgenová

Nela

R

168

2003

14

Lišková

Lucie

K

171

2002

15

Červinková

Karolína

P

182

2002

17

Brejchová

Eliška

R/K

178

2003

24

Fučíková

Monika

R

175

2002

34

Drahošová

Kristína

P

178

2003

trenér:

Jiří Toušek

BSK Continental TJ Jičín

číslo

příjmení

jméno

post

výška

rok
narození

4

Vítová

Adéla

R/K

167

2003

8

Drbohlavová

Klára

K/P

171

2002

9

Všetečková

Kateřina

R/K

170

2002

13

Mádlová

Natálie

R/K

169

2002

14

Voldánová

Pavlína

K

170

2002

16

Míšková

Ivana

P

182

2002

17

Finková

Aneta

R

162

2002

19

Linhartová

Eliška

P

179

2003

22

Votočková

Karolína Petra

P

180

2002

trenér:

Richard Urban

SBŠ Ostrava

číslo

příjmení

Jméno

post

výška

rok
narození

1

Mazalová

Petra

K

170

2002

4

Procházková

Nell

K

170

2002

6

Marethová

Marie

K

174

2002

8

Krmaschková

Annika

R

161

2002

9

Bačová

Alena

K

170

2002

11

Maříková

Michaela

P

180

2002

13

Kramplová

Veronika

P

184

2002

16

Volná

Aneta

K

170

2002

19

Pastrňáková

Nela

R

166

2002

21

Belaníková

Anna

K

180

2002

24

Lindovská

Radka

P

175

2003

25

Polášková

Beáta

R

162

2002

26

Tomančáková

Nathalie Anna

K

171

2002

42

Hedánková

Viktorie

P

180

2002

trenér:

Jan Straka

SKUPINA "B":
USK Praha
číslo

příjmení

Jméno

post

výška

rok
narození

R

163

2003

R/K

166

2002

4

Votrubová

Kateřina

5

Blažková

Nela Marie

6

Zeithammerová

Kateřina

R

164

2002

8

Kubátová

Annelie

K

166

2002

9

Petráňová

Lenka

K

165

2002

10

Maršíková

Michaela

K

163

2003

11

Kapková

Barbora

P

183

2003

12

Machytková

Anna Marie

P

179

2002

13

Vaňková

Adéla

K

171

2002

14

Hranáčová

Anna

R

166

2003

15

Samouk

Tea

K/P

177

2002

16

Špelinová

Sára

P

181

2003

17

Gurtlerová

Natálie

K/P

178

2002

18

Sklenaříková

Babeta

P

183

2002

19

Drbohlavová

Andrea

P

179

2002

21

Odvárková

Klára

K

174

2002

trenér:

Ivana Hradilová

HB Basket Praha

číslo

příjmení

Jméno

Post

výška

rok
narození

5

Hibalová

Jesika

R

160

2003

8

Žílová

Marie

R/K

164

2003

9

Merxbauerová Nela

K

174

2002

10

Zahradníková

Eliška

R

170

2002

11

Marková

Nikola

K

169

2003

12

Váchová

Barbora

K/P

176

2003

13

Vejvodová

Kateřina

P

177

2003

16

Semgady

Julie

P

180

2004

17

Lukačková

Natálie

P

182

2002

18

Srbová

Mahulena

P

179

2002

31

Němcová

Gabriela

K

164

2003

trenér:

Martin Brejla

asistent:

Kateřina Brejlová

BK Kralupy junior

číslo

příjmení

jméno

post

Výška

4

Nováková

Denisa

K/P

176

rok
narození
2003

6

Vrťátková

Adéla

K

174

2003

7

Malíková

Petra

R

175

2002

8

Bžunková

Gabriela

R/K

165

2003

9

Durdová

Viola

K

160

2004

10

Kohoutová

Adéla

P

178

2002

11

Suchanová

Barbora

K

176

2002

13

Mexbauerová Klára

K/P

175

2003

18

Schusterová

Zoe

P

175

2002

19

Hoffmanová

Petra

K/P

178

2003

22

Krchová

Natálie

K

172

2002

23

Helebrantová

Kristýna

R

172

2002

24

Zábojníková

Adéla

K

172

2002

32

Durdová

Viola

K

173

2002

trenér:

Adéla Janáková

asistent:

Pavel Miloš

asistent:

Kristýna Vránková

BA Karlovy Vary

číslo

příjmení

Jméno

post

výška

rok
narození

5

Kuboušková

Klaudie

R

164

2003

8

Zdeňková

Nikola

R

176

2003

10

Vavrochová

Lucie

K

171

2003

12

Staňková

Johana

P

184

2004

14

Heroldová

Klaudie

K

168

2002

17

Chromá

Anna

P

185

2003

18

Králová

Monika

R/K

159

2002

21

Cabálková

Dorota

K

170

2003

22

Vlčková

Kristýna

K

174

2002

30

Vydrová

Julie

P

187

2002

32

Veselá

Eva

P

179

2002

33

Vrbová

Simona

P

174

2003

55

Baženovová

Tereza

P

180

2002

trenér:

Tomáš Veselý

PÁTEK 5. KVĚTNA
SKUPINA A:
SOKOL ZVUS HRADEC KRÁLOVÉ - SBŠ OSTRAVA 91 : 35 (21:11,52:21,71:26)
Úvodní zápas mistrovství byl zajímavý pouze prvních pět minut (4:5). Následující čtyři
minuty přehrál domácí celek hosty díky velkému počtu snadných košů (protiútok, útočný
doskok) 13:0. Ostravský tým velice rychle opustily fyzické i psychické síly a už v 16. minutě
byl rozdíl pětadvacetibodový (40:15). Po změně stran většinu času odehrály na obou stranách
lavičky, přičemž ta hradecká nadále svůj náskok navyšovala.
Body: Zvancigerová 17 (1x3,2/2), Fišerová 14 (2/2), Rosůlková 14 (8/4), Nosková 10,
Pešková 10 (1/0), Paterová 7 (1x3), Sakslová 6, Hrdličková 5 (4/3), Eliášová 4 (3/2),
Chvojková 2, Bastlová 2 (2/0), Nováková 0 - Kramplová 8 (4/4), Marethová 6, Krmaschková
5 (1/1), Procházková 3 (2/1), Pastrňáková 3 (2/1), Volná 2, Hromádková 2, Polášková 1 (6/1),
Tomančáková 1 (2/1), Belaníková 0 (2/0), Lindovská 0
TH: 22/13 - 21/10, trojky: 2 - 1, fauly: 20 - 17, 5 chyb: 0 - 1 (Kramplová)

SKUPINA A:
BASKET SLOVANKA - BSK CT TJ JIČÍN 69 : 65 (15:16,30:44,43:58)
Jičín do utkání vstoupil lépe a i přes zaváhání v samotném závěru první čtvrtiny (4 inkasované
body za 20 sekund) si vybudoval v 15. minutě již dvouciferné vedení. Trenér Slovanky se
snažil svůj tým probudit všemi prostředky a vykoledoval si oprávněnou technickou chybu.
Ani ta však výraznější zvrat nepřinesla a Jičín vedl v poločase o 14 bodů, navíc Slovanka
přišla o vyfaulovanou Liškovou.
Do druhé půle vstoupila Slovanka se zónovou obranou, která Jičín na chvíli přibrzdila (27.
minuta 40:50), ale následně vstřelila aktivní Finková šest bodů v řadě a po koši Drbohlavové
vedl Jičín v poslední minutě třetí části 58:40.
Přelom čtvrtin ale Východočešky vůbec nezvládly. V prvních dvou minutách třetí čtvrtiny tři
dalekonosné střely Slovanky zdramatizovaly zápas, a jelikož ze strany Jičína nepřišla žádná
reakce, tak po koši Finkové přišlo dalších devět bodů v řadě Slovanky (celkově úsek 20:2, 8
bodů Brejchová). Reagovat dokázala po útočném doskoku Votočková, ale Brejchová ihned
srovnala a následně dvě minuty nepadl koš. Poté se prosadila Dvořáková, ale Votočková z
trestných hodů dokázala naposledy vyrovnat (64:64).
Samotnou koncovku ale zvládla lépe Slovanka. Pátou osobní chybu Finkové potrestala znovu
Brejchová trestnými hody, naopak na druhé straně Vítová byla úspěšná jen jednou (66:65).
Zvýšit mohla Leinweberová, ale trestné hody neproměnila. Stejná hráčka však čtyřicet sekund
před koncem vstřelila klíčový koš (68:65), naopak jičínský útok byl neúspěšný a následně
trvalo svěřenkám trenéra Urbana patnáct vteřin, než dokázaly faulovat. Fučíková proměnila
dvanáct vteřin před koncem po posledním oddechovém čase Jičína jeden trestný hod (69:65) a
BSK se už následně k ničemu nedostal.

Body: Brejchová 21 (2x3,6/5), Fučíková 15 (7/5), Dvořáková 13 (1x3), Leinweberová 10
(3/0), Lišková 6 (1x3,2/1), Falladová 2, Svatoňová 2, Červinková, Drahošová 0 - Finková 19
(3/3), Vítová 11 (1x3,4/2), Votočková 11 (8/7), Drbohlavová 11 (1x3,2/2), Mádlová 6 (2/2),
Míšková 4 (1x3,1/1), Všetečková 2 (2/2), Linhartová 1 (2/1)
TH: 18/11 - 20/18, trojky: 4 - 3, fauly: 21 - 19, 5 chyb: 20. Lišková - 39. Finková

SKUPINA B:
USK PRAHA - BA KARLOVY VARY 72 : 36 (11:9,37:18,62:27)
Zápas byl vyrovnaný do začátku druhé čtvrtiny (11:11), poté Zeithammerová během čtyř
minut nastřílela patnáct bodů v řadě a o vítězkách bylo rozhodnuto. Ve zbytku zápasu už se
řešila jen výše skóre, kterou USK výrazně navýšilo další patnáctibodovou sérií na přelomu
třetí a čtvrté části.
Body: Zeithammerová 28 (3x3,7/3), Machytková 8 (2/0), Špelinová 8 (4/2), Drbohlavová 7
(1/1), Kapková 6 (2/0), Hranáčová 4, Gurtlerová 4, Odvárková 3 (2/1), Samouk 2, Votrubová
2, Blažková, Petráňová 0 - Zdeňková 10 (2x3), Chromá 8, Veselá 8 (2/2), Vydrová 5 (2/1),
Vavrochová 3 (1x3), Vlčková 2, Kuboušková, Heroldová, Králová, Cabalková, Vrbová,
Baženovová 0
TH: 18/7 - 4/3, trojky: 3 - 3, fauly: 14 - 18, 5 chyb: 0 - 1 (27. Vydrová)

SKUPINA B:
HB BASKET - BK KRALUPY JUNIOR 61 : 63 (15:14,38:25,47:42)
Prvních osm minut si mírný náskok udržovaly Kralupy (12:14), ale poté sedm minut tým
trenéra Miloše nedal koš a HB si osmnácti body v řadě vybudovalo vysoký náskok (30:14).
Šestnáctibodový rozdíl udržoval pražský celek až do závěru prvního poločasu, v poslední
minutě ale přišly dva krizové momenty - již pátá osobní chyba Vejvodové a také trojka s
klaksonem Durdové po nezvládnuté koncovce Pražanek (zbytečně brzká střela v posledním
útoku).
Úvod druhé půle ale výrazněji nenaznačoval, že by HB mělo o náskok přijít. Ve 25. minutě po
koši Lukačkové svítilo na ukazateli skóre 45:31. Následující minuty ale patřily Kralupům a
přišlo snížení až na tři body 45:42. Ve 36. minutě ale HB Basket sedmi body v řadě získal na
svou stranu znovu dvouciferné vedení (59:48).
Následující dvě a půl minuty nepadl koš a zdálo se, že už se nemůže nic stát. Poté ale během
necelé minuty vstřelila do té doby nepřesvědčivá Malíková tři trojky v řadě, následně dvakrát
udržela pevné nervy při trestných hodech Helebrantová (což výrazně navýšilo úspěšnost
"šestek" v zápase, která byla oboustranně hrozivá) a Kralupy nevídanou sérií 15:0 za poslední
dvě minuty otočily takřka ztracený zápas (koš Žílové vteřinu před koncem již na radosti
Kralup nemohl nic změnit).
Body: Merxbauerová 12 (7/2), Němcová 12 (3x3,1/1), Hibalová 11 (1x3,4/2), Lukačková 8
(2/2), Zahradníková 6 (1x3,1/1), Vejvodová 5 (2/1), Váchová 4 (1x3,4/1), Žílová 3 (2/1),

Marková 0 - Malíková 20 (4x3), Helebrantová 11 (6/5), Zábojová 8 (9/2), Kohoutová 7 (6/1),
Suchanová 6 (2/0), Durdová 5 (1x3), Hoffmanová 4 (3/2), Bžunková 2, Nováková 0
TH: 23/11 - 26/10, trojky: 6 - 5, fauly: 25 - 18, 5 chyb: 1 - 0 (20. Vejvodová)

SKUPINA A:
SBŠ OSTRAVA - BSK CT TJ JIČÍN 41 : 73 (12:12,26:20,36:43)
V prvním poločase byla na týmu Jičína znát evidentní obrovská psychická nepohoda,
zapříčiněná nezvládnutým závěrem se Slovankou a Ostrava po prvním poločase (nepříliš
pohledném) vedla šestibodovým rozdílem. Do druhého dějství (i díky podpoře z hlediště)
vstoupil jiný Jičín, který začal hrát velice aktivně a díky protiútokům, práci na doskoku a také
úspěšným střelám za tři body se dostal rychle do vedení. Naopak Ostrava (jak trenér, tak
bohužel i hráčky) začala hledat chyby všude jinde než u sebe, ač v útoku ani v obraně
ostravský celek vůbec nestíhal. Úplné odevzdání zápasu a frustrace bylo patrné zejména v
poslední části, ve které byl poměr faulů 12:2, a to zdaleka nebyly ostravskému celku
odpískány všechny nedovolené zákroky. Výsledkem byl nečekaný výsledek druhého poločasu
- 15:53!!
Body: Polášková 13 (6/3), Marethová 8, Pastrňáková 7 (6/5), Krmaschková 4 (2/0),
Lindovská 4, Bačová 2, Kramplová 2, Belaníková 1 (2/1), Procházková, Volná, Hedánková 0
- Votočková 19 (2x3,11/9), Finková 15 (9/7), Všetečková 15 (3x3,6/2), Drbohlavová 7 (1x3),
Míšková 4 (3/2), Linhartová 4, Vítová 4 (4/2), Voldánová 3 (1x3), Mádlová 2 (6/2)
TH: 16/9 - 33/22, trojky: 0 - 7, fauly: 30 - 14

SKUPINA A:
SOKOL ZVUS HR. KRÁLOVÉ - BASKET SLOVANKA 67 : 62 (16:14,35:29,54:46)
V souboji dvou úspěšných celků z dopoledních klání byl vývoj prvních dvanácti minut
naprosto vyrovnaný. Následně ale úsek mezi 13. a 15. minutou vyhrál domácí celek 14:2, a
tím si vybudoval dvouciferný náskok.
Po změně stran domácí Lvice udržovali své přibližně desetibodové vedení až do 34. minuty
(57:47). Následujících šest bodů ale vstřelily Pražanky a necelé čtyři minuty před koncem
Brejchová z trestných hodů dokonce snížila na 61:58. Domácí tým ale dokázal kontrovat koši
Peškové s Noskovou a přes veškerou snahu hostí už své těsné vítězství udržel.
Body: Fišerová 20 (1x3,7/5), Zvancigerová 20 (4x3,2/2), Nosková 7 (1/1), Eliášová 7 (2/1),
Sakslová 5 (6/3), Paterová 3 (1x3), Rosůlková 3 (2/1), Pešková 2, Chvojková 0 - Brejchová
15 (1x3,8/6), Dvořáková 14 (4x3), Svatoňová 11 (1x3,2/2), Lišková 11 (3/1), Červinková 4
(2/0), Fučíková 4, Leinweberová 2, Temesgenová, Drahošová 0
TH: 20/13 - 19/10, trojky: 6 - 6, fauly: 17 - 15

SOBOTA 6. KVĚTNA
SKUPINA B:
BA KARLOVY VARY - BK KRALUPY JUNIOR 54 : 55 (16:11,29:31,48:43)
Karlovy Vary začaly v zápase lépe, když využívaly výškové převahy a také přesné střelby
Zdeňkové. Na začátku druhé čtvrtiny rozehrávačka západočeského celku zvýšila na 18:11,
následujících pět minut ale Karlovy Vary vůbec nezvládly a prohrály je 2:15. Mírný náskok
Kralupy udržely až do poločasu.
Po změně stran vstřelila první dva koše Durdová (29:35), ale poté vysunul trenér Veselý
Chromou na křídlo a ta si úniky z perimetru několikrát poradila s do té doby velmi dobře
hrající Kohoutovou. Pivotka Kralup si navíc na konci třetí čtvrtiny po kontaktu se
spoluhráčkou zvrtla kotník a musela střídat.
I první minuta poslední čtvrtiny patřila Karlovým Varům a po koši Vavrochové vedl domácí
celek 52:43. Zbytek utkání ale výběr trenéra Veselého nezvládl, když vstřelil jeden jediný koš
(ve 35. minutě Veselá). Hlavní opory už neskórovaly a Kralupy díky osmi bodům Malíkové
(do té doby opět nepřesvědčivé, ale v poslední části klíčové hráčky) snížily v 37. minutě až na
54:53. Následně dvě minuty ani jedno družstvo nedokázalo skórovat a rozhodnutí přinesl
útočný doskok a následný vnik Kohoutové minutu a půl před koncem (54:55). Následující
útok Karlovy Vary jako ve většině případů posledních pěti minut nezakončily (ztráta) a poté
dovolily Kralupům díky třem útočným doskokům velice dlouhý útok. Ani poslední akce
Karlových Varů neskončila úspěšně a Kralupy se tak mohly radovat z druhého "otočeného"
zápasu v řadě.
Body: Zdeňková 17 (2x3,2/1), Chromá 13 (4/3), Veselá 12, Vydrová 6 (4/4), Vavrochová 4,
Kuboušková 2, Heroldová, Cabálková, Vlčková, Baženovová 0 - Malíková 17 (8/5),
Kohoutová 12 (2/2), Helebrantová 8, Zábojníková 7 (4/3), Durdová 4 (2/0), Hoffmanová 4,
Suchanová 3 (1/1), Bžunková 0
TH: 10/8 - 17/11, trojky: 2 - 0, fauly: 14 - 12

SKUPINA B:
USK PRAHA - HB BASKET 78 : 62 (20:13,40:33,55:50)
USK si v první čtvrtině vybojovalo sedmibodový náskok, který díky své ústřední hráčce
Zeithammerové drželo celý první poločas. Ve třetí části USK odskočilo až na třináctibodový
rozdíl a ještě ve 25. minutě vedlo 51:39. Poté ale HB zabojovalo, ústřední rozehravačka USK
si vybrala jedinou slabší chvilku v zápase (a ostatní hráčky ji nepodpořily) a HB snížilo až na
51:48.
Zeithammerová si ale následně na minutu odpočinula, vrátila se na poslední akci třetí čtvrtiny,
kterou proměnila (55:50), a v poslední části definitivně zlomila odpor soupeřek. Už před
posledními zápasy ve skupině B tak bylo jasno o postupujících do semifinále.
Body: Zeithammerová 50 (16/12), Odvárková 7 (3/1), Machytková 5 (4/1), Kapková 4,
Hranáčová 4, Drbohlavová 3 (4/3), Votrubová 2, Gurtlerová 2, Samouk 1 (2/1), Kubátová,

Petráňová, Špelinová 0 - Vejvodová 14 (10/7), Žílová 13 (1x3,3/2), Merxbauerová 12 (6/4),
Hibalová 11 (7/5), Lukačková 8 (8/4), Němcová 2, Váchová 2, Zahradníková, Marková 0
TH: 29/18 - 34/22, trojky: 0 - 2, fauly: 24 - 22, 5 chyb: 2 - 2 (35. Machytková, 40. Kapková 36. Vejvodová, 40. Lukačková)

SKUPINA A:
BASKET SLOVANKA - SBŠ OSTRAVA 80 : 61 (18:24,33:32,55:42)
Slovanka vstoupila do zápasu nekoncentrovaně a ostravský celek si budoval mírný náskok,
který v 15. minutě narostl na deset bodů (19:29). Až poté pražský celek přidal v obraně,
naopak ostravský celek ztratil koncentraci primárně na hru (do konce poločasu už vstřelil jen
tři body z trestných hodů) a Slovanka se dostala do jednobodového vedení.
Do druhého poločasu vstoupila Ostrava se zónovou obranou, kterou však dvojice Svatoňová Dvořáková velice rychle "rozstřílela". Za stavu 45:35 tak musela přijít od Ostravy změna
obranného systému, pražský celek však nadále své vedení navyšoval (31. minuta 58:42).
Odevzdání zápasu ze strany jediného moravského účastníka mistrovství se ale tentokrát
nekonalo, pomyslný prapor zdvihly nečekaně hráčky z lavičky a po bodech Volné,
Krmaschkové či Bačové se přidala pěti trestnými hody Marethová, která dvě a půl minuty
před koncem snížila až na 66:61.
Ve zbytku utkání však na hřišti existoval už jen jeden celek a závěr bez problémů
"došestkoval", když Ostrava nejprve takticky, a poté možná i z frustrace, spáchala za poslední
dvě minuty sedm faulů.
Body: Dvořáková 21 (2x3,2/1), Svatoňová 16 (3x3,3/3), Lišková 13 (8/5), Brejchová 11 (8/5),
Leinweberová 10 (11/4), Fučíková 9 (10/5), Červinková 0 (4/0), Falladová, Temesgenová,
Drahošová 0 - Pastrňáková 17 (8/7), Marethová 11 (6/5), Volná 8 (1x3,1/1), Bačová 6 (4/4),
Kramplová 5 (4/3), Krmaschková 4 (4/2), Polášková 4 (1x3,2/1), Tomančáková 3 (1x3),
Lindovská 2 (2/2), Hedánková 1 (4/1), Procházková, Belaníková 0
TH: 45/23 - 35/26, trojky: 5 - 5, fauly: 25 - 32, 5 chyb: 2 - 4 (32. Falladová, 38. Lišková - 22.
Polášková, 29. Kramplová, 40. Marethová, 40. Bačová)

SKUPINA A:
BSK CT TJ JIČÍN - SOKOL ZVUS HRADEC KRÁLOVÉ 57 : 66 (17:22,38:37,44:49)
Jičín mohl v případě výhry o čtyři body a více proklouznout do semifinále, vstup do zápasu
ale lépe vyšel Hradci (4:10). Rychlé vedení ale Lvice uspokojilo a Míšková s Vítovou během
čtyř minut otočily na 17:14. Hra jako na houpačce pokračovala i nadále, následující
pětiminutovka patřila Hradci (17:29), aby ale do poločasu bylo zase otočeno o bod ve
prospěch Jičína.
Vstup do druhého poločasu vyšel výrazně lépe Hradci, který výbornou obranou společně s
body Fišerové s Rosůlkovou znovu odskočil (39:46). Jičín se ale nevzdával, několikrát snížil
na minimální rozdíl, naposledy tři minuty před koncem na 55:58. Poté ale přišly velké chvíle
Zvancigerové, která se tři čtvrtiny v zakončení trápila, aby následně dvěma trojkami (jednou o

desku) během jedné minuty definitivně rozhodla o výhře Hradce Králové. Ten se tak stal
vítězem skupiny A, z druhé příčky do semifinále postoupila Slovanka.
Body: Vítová 16 (1x3,7/5), Drbohlavová 13 (1x3,1/0), Míšková 10, Finková 5 (1x3),
Votočková 5 (4/3), Všetečková 3 (2/1), Mádlová 3 (2/1), Linhartová 2 - Fišerová 22 (6/4),
Rosůlková 11 (4/1), Zvanzigerová 11 (2x3,2/1), Nosková 8 (2x3), Eliášová 6, Sakslová 5
(6/3), Paterová 3 (1x3), Pešková, Bastlová 0
TH: 16/10 - 18/9, trojky: 3 - 5, fauly: 18 - 15

SKUPINA B:
HB BASKET - BA KARLOVY VARY 79 : 51 (21:10,35:25,55:36)
V boji o třetí místo ve skupině B byl od začátku lepší domácí celek, který vstoupil do zápasu
výrazně energičtěji a rychlostí přehrával svého soupeře. Karlovy Vary mírně zdramatizovaly
utkání ve druhé čtvrtině, ovšem po změně stran se HB znovu vrátilo k rychlé a aktivní hře,
navíc překvapivě i přes výraznou výškovou nevýhodu vůbec nezaostávalo pod košem, naopak
své "minisouboje" zde Pražanky vyhrály (jak bodově, tak na doskoku). V poslední čtvrtině
pražský celek svůj náskok ještě navýšil a zaslouženě zvítězil.
Body: Merxbauerová 23 (7/3), Lukačková 19 (1x3,5/4), Hibalová 10 (4/4), Marková 10 (2/2),
Vejvodová 8 (1x3,2/1), Němcová 6 (2/0), Žílová 3 (2/1), Zahradníková 0 - Zdeňková 17
(2x3,2/1), Chromá 11 (2/1), Vavrochová 7 (1x3,2/0), Veselá 4 (4/2), Kuboušková 2 (4/2),
Vrbová 2, Heroldová 2, Králová 2, Vlčková 2, Vydrová 2, Cabálková 0, Baženovová 0
TH: 24/15 - 14/6, trojky: 2 - 3, fauly: 11 - 20

SKUPINA B:
BK KRALUPY JUNIOR - USK PRAHA 45 : 97 (13:27,20:53,35:77)
Trenérský štáb Kralup se s vědomím jistoty postupu do play-off rozhodl do zápasu nepostavit
trio Malíková, Helebrantová, Kohoutová a většinu minut věnoval hráčkám, které dosud hrály
minimálně, nebo dokonce ještě vůbec na mistrovství nenastoupily. Začátek zápasu byl ještě
relativně vyrovnaný, ale od poloviny první části existovalo v podstatě jen jedno družstvo.
Druhý poločas pokračoval v nastaveném trendu, přičemž tým USK si za jasného stavu při
pravidelném střídání všech hráček vyzkoušel dva druhy zónové obrany. Většinu bodů pak
zaznamenaly vyšší hráčky, které využívaly výrazné fyzické převahy na doskoku.
Body: Durdová 18 (2x3,4/4), Bžunková 7 (4/1), Hoffmanová 7 (4/3), Zábojníková 5 (2/1),
Krchová 4, Suchanová 2, Nováková 2 (2/0), Vrťátková, Schustrová 0 - Drbohlavová 23 (5/5),
Zeithammerová 16 (1x3,1/1), Kapková 15 (2/1), Petráňová 9 (2/1), Špelinová 9 (3/1),
Odvárková 8 (2/2), Votrubová 6, Machytková 6 (1/0), Gurtlerová 3 (1x3), Hranáčová 2,
Kubátová 0
TH: 16/9 - 16/11, trojky: 2 - 2, fauly: 16 - 14

NEDĚLE 7. KVĚTNA
O 5. - 8. MÍSTO: 3A - 4B
BSK CT TJ JIČÍN - BA KARLOVY VARY 70 : 52 (20:12,42:29,52:43)
Jičín vstoupil do zápasu výrazně lépe a díky své aktivitě si rychle vybudoval dvouciferný
náskok (5. minuta 13:2). Karlovy Vary v průběhu druhé čtvrtiny snížily rozdíl až na 32:29,
posledních deset bodů prvního poločasu však znovu vsítil Jičín (Drbohlavová 18 bodů za
první poločas).
Rozhodnuto však nebylo, Západačešky ve 28. minutě znovu snížily rozdíl na pouhé tři body
(46:43). Závěr třetí části ale i tentokrát patřil Jičínu a v poslední čtvrtině již Karlovy Vary,
stejně jako ve většině svých předchozích zápasů, fyzicky nestačily a ani tentokrát nedokázaly
vstřelit ani deset bodů.
Body: Drbohlavová 20 (1x3,1/1), Votočková 17 (2x3,11/9), Vítová 14 (4/4), Mádlová 6 (5/4),
Míšková 5 (2/1), Finková 4, Všetečková 2, Linhartová 2 (2/2), Voldánová 0 - Zdeňková 23
(1x3,2/2), Chromá 10 (6/6), Vydrová 9 (2/1), Veselá 4 (2/2), Kuboušková 2, Baženovová 2,
Vavrochová 2, Heroldová, Králová, Cabálková, Vlčková, Vrbová 0
TH: 26/21 - 12/11, trojky: 3 - 1, fauly: 16 - 21, 5 chyb: 0 - 1 (38. Heroldová)

O 5. - 8. MÍSTO: 3B - 4A
HB BASKET - SBŠ OSTRAVA 71 : 40 (17:11,40:23,61:27)
Ostrava se podobně jako v předcházejících utkáních ze začátku držela, dokonce první minuty
i vedla a ještě v 9. minutě byl rozdíl pouhé dva body (13:11). Následujících osm minut ale
pražský celek ovládl 18:2 a o vítězkách duelu bylo rozhodnuto. HB svůj náskok výrazně
navýšilo i ve třetí části (23:4) a i přes dvouminutový výpadek týmu trenéra Brejly (32.-34.
minuta 0:10 pro SBŠ) byl zbytek utkání jen otázkou skóre.
Body: Merxbauerová 17 (8/5), Lukačková 15 (2x3,10/7), Hibalová 14 (6/6), Mašková 8
(2x3,2/0), Zahradníková 6 (1x3,4/3), Němcová 6 (1x3,4/3), Žílová 3 (4/1), Vejvodová 2 Marethová 11 (4/3), Báčová 6 (7/4), Pastrňáková 5 (1x3), Kramplová 4, Polášková 4 (4/2),
Procházková 2, Krmaschková 2 (2/0), Volná 2, Belaníková 2, Lindovská 2, Tomančáková,
Hedánková 0
TH: 38/25 - 17/9, trojky: 5 - 1, fauly: 16 - 28

SEMIFINÁLE: 1A - 2B
SOKOL ZVUS HR. KRÁLOVÉ - BK KRALUPY JUNIOR 66 : 52 (20:10,42:19,52:33)
Lvice vstoupily do zápasu velice energicky a zejména díky osmi bodům Noskové (dvě trojky)
vedly již v šesté minutě 14:3. Hostující celek po oddechovém čase dokázal nápor domácích na
chvíli zastavit, ovšem druhá část už znova patřila Hradci a v poločase byl rozdíl již 23 bodů.

Po změně stran navýšil Sokol své vedení na 47:19, ale následně se domácí celek bodově
zasekl a u hostí se rozehrály Suchanová, Helebrantová a Durdová. I poslední část vyhrály
Kralupy, na otočení zápasu už ale jejich zlepšení stačit nemohlo.
Body: Nosková 21 (4x3,1/1), Pešková 10 (2/2), Eliášová 10 (1/0), Zvancigerová 9 (1x3),
Rosůlková 7 (3/3), Fišerová 4, Sakslová 3 (1x3), Paterová 2, Nováková 0 (2/0), Hrdličková,
Bastlová, Vlčková 0 - Suchanová 17 (3/3), Helebrantová 15 (1x3,4/2), Malíková 8 (9/8),
Durdová 7 (2/1), Kohoutová 2, Hoffmanová 2 (2/2), Bžunková 1 (2/1)
TH: 9/6 - 24/17, trojky: 6 - 1, fauly: 18 - 13, 5 chyb: 1 - 0 (33. Rosůlková)

SEMIFINÁLE: 1B - 2A
USK PRAHA - BASKET SLOVANKA 71 : 81 (21:20,34:45,58:67)
Celá první čtvrtina byla naprosto vyrovnaná, ale vstup do druhé části vyšel výrazně lépe
Slovance, a to jak díky přesné trojkové střelbě, tak hlavně několika snadným košům z
útočného doskoku (25:38). Ve zbytku poločasu pak Slovanka svůj náskok udržela, když USK
vůbec nefungovala obrana, včetně doskoku (což bylo vzhledem k jasné výškové převaze
žlutomodrých překvapivé).
Po změně stran USK několikrát dokázalo snížit na pětibodový rozdíl, v těchto momentech ale
vždy Slovanka dokázala reagovat úspěšným vnikem (Brejchová, Fučíková), nebo trojkovou
střelou (Svatoňová, Dvořáková). Ve velice pohledném utkání tak na koncovku nedošlo,
Slovanka si svůj postup pohlídala.
Slovance vyšla obranná taktika, když Zeithammerovou výborně bránila Fučíková, které ale
vypomáhaly výrazně odstoupené hráčky a klíčová rozehrávačka USK často narážela do tří až
čtyř protihráček. I proti této převaze dokázala nesčetněkrát uvolnit své spoluhráčky (nejčastěji
Drbohlavovou), které však své příležitosti proměňovaly s kolísavou úspěšností. Kromě
odstupované osobní obrany zařazoval trenér Toušek často i zónu 1-1-3 s rotací hráček.
Rozhodujícím faktorem utkání ale dle mého byl velký počet inkasovaných bodů na straně
USK, když si tým trenérky Hradilové nedokázal poradit s tím, že Slovanka hrála v podstatě
bez pivotek. Vyšší hráčky USK pak nedokázaly své pohyblivější soupeřky ubránit - pokud
zvolily těsnou obranu, tak jim hráčka Slovanky unikla až do koše, v případě výraznějšího
odstoupení pak tým trenéra Touška trestal trojkovou střelbou.
Body: Drbohlavová 16 (6/4), Zeithammerová 12 (5/4), Votrubová 8 (2x3), Machytková 8
(4/0), Samouk 8, Odvárková 8 (2x3,1/0), Blažková 6 (2/2), Kapková 3 (2/1), Gurtlerová 2,
Hranáčová, Špelinová 0 - Svatoňová 19 (3x3,3/2), Lišková 15 (3x3,1/0), Brejchová 15
(1x3,5/2), Fučíková 15 (5/3), Dvořáková 10 (2x3,2/0), Falladová 7 (6/3), Leinweberová,
Temesgenová, Červinková 0
TH: 20/11 - 22/10, trojky: 4 - 9, fauly: 18 - 20. 5 chyb: 0 - 1 (29. Lišková)

PONDĚLÍ 8. KVĚTNA
O 7. MÍSTO:
BA KARLOVY VARY - SBŠ OSTRAVA 63 : 52 (13:14,20:25,47:36)
Souboj zklamaných začala o něco lépe Ostrava, i díky doslova tragické úspěšnosti trestných
hodů ze strany Karlových Varů (v poločase 14/2). Třetí část ale Ostravačky naprosto vypadly
z role, inkasovaly více bodů než za celý první poločas a navíc tentokrát je začaly trápit
neproměněné "šestky". Karlovy Vary si rozhodující desetibodový náskok již bez problémů
udržely až do konce zápasu.
Body: Zdeňková 16 (2x3), Vavrochová 11 (1x3,7/2), Vydrová 10 (2/0), Chromá 9 (8/5),
Heroldová 8, Cabálková 5 (1x3,2/2), Veselá 3 (4/1), Baženovová 1 (4/1), Kuboušková 0 Pastrňáková 14 (1x3,4/3), Marethová 12 (6/2), Kramplová 9 (1x3), Lindovská 6 (5/2),
Hedánková 6 (1x3,4/1), Bačová 2 (2/0), Tomančáková 2 (2/2), Belaníková 0 (2/0), Volná 0
TH: 27/11 - 27/11, trojky: 4 - 4, fauly: 19 - 19, 5 chyb: 2 - 1 (33.Kuboušková, 40. Chromá 32. Lindovská)

O 5. MÍSTO:
BSK CT TJ JIČÍN - HB BASKET 56 : 67 (7:19,30:28,42:53)
Pražský celek od začátku zápasu vypadal energičtěji a rychle si vybudoval náskok, ovšem ve
druhé části přenechal aktivitu svým soupeřkám a Jičín vydařenou druhou čtvrtinou (23:9)
průběh zápasu dokázal otočit. Po poločasové poradě se ale HB Basket vrátil k rychlejšímu a
preciznějšímu pojetí (+ přidal několik zisků z celoplošné obrany), prvních osm minut vyhrál
21:8 a svůj náskok už ve zbytku zápasu udržel.
Body: Votočková 14 (16/10), Míšková 12, Vítová 10, Mádlová 7 (2/1), Drbohlavová 5 (2/1),
Všetečková 2, Voldánová 2, Finková 2, Linhartová 2 - Merxbauerová 21 (11/9), Hibalová 11
(1x3), Žílová 11 (1x3,4/2), Lukačková 11 (6/5), Vejvodová 9 (1x3,4/4), Němcová 2, Marková
2, Zahradníková 0
TH: 20/12 - 25/20, trojky: 0 - 3, fauly: 23 - 17

O 3. MÍSTO:
BK KRALUPY JUNIOR - USK PRAHA 59 : 63 (16:23,29:40,44:51)
USK se vstup do zápasu vydařil lépe, když z prvních osmnácti bodů vstřelila Zeithammerová
čtrnáct. Až poté se obrana ústřední hráčky soupeře zlepšila, ovšem několik nezištných
asistencí poslalo USK až do sedmnáctibodového vedení (23:40).
Na přelomu obou poločasů ale Kralupy vstřelily deset bodů v řadě, když se střelecky dařilo
Durdové. Více se ale domácí celek svým soupeřkám přiblížit až do 35. minuty nedokázal.
Poté vstřelila trojku Zeithammerová a koš po doskoku Kapková (50:63), ale ve zbytku zápasu
už USK nevstřelilo ani bod. Kralupy stejně jako v minulých zápasech začaly necelé tři minuty

před koncem snižovat náskok soupeřek, ale na rozdíl od předchozích duelů bylo tentokrát již
příliš pozdě a bronzové medaile tak vybojovalo USK Praha.
Body: Malíková 20 (2x3,6/2), Durdová 15 (1x3), Suchanová 11 (1x3,6/2), Helebrantová 8
(6/4), Kohoutová 5 (4/1), Nováková, Bžunková, Hoffmanová 0 - Zeithammerová 27
(4x3,1/1), Kapková 8 (2/2), Machytková 6 (4/0), Drbohlavová 6, Samouk 5 (4/3), Gurtlerová
4, Odvárková 3 (1x3), Votrubová 2 (2/2), Špelinová 2, Hranáčová 0
TH: 22/9 - 13/8, trojky: 4 - 5, fauly: 17 - 16

FINÁLE:
SOKOL ZVUS HR. KRÁLOVÉ - BASKET SLOVANKA 54 : 51 (18:15,33:25,41:36)
Finálový souboj zahájila lépe Slovanka a i díky pěti bodům Svatoňové vedla po třech
minutách 2:7. Hradec dokázal do konce první čtvrtiny skóre otočit, ale Svatoňová trojkou z
prvního útoku druhé čtvrtiny znovu srovnala 18:18.
Následující čtyři minuty však patřily Hradci, který vstřelil deset bodů v řadě (28:18).
Střelecké trápení Slovanky pokračovalo ještě další tři minuty, ale protože ani Hradec Králové
za tuto dobu nevstřelil ani bod, tak se náskok domácích ustálil na osmi až deseti bodech.
Po změně stran přišla ze strany trenéra Touška změna obrany na zónu (střídanou s osobkou,
zóny však bylo výrazně více). Kromě změny obrany pomohlo Slovance také střelecké
procitnutí Brejchové, která v prvním poločase nezaznamenala ani bod. Pražský celek krůček
po krůčku stahoval náskok domácích a pět minut před koncem Dvořáková z trestných hodů
srovnala na 45:45.
Přetahovaná o každý bod pokračovala, na trestné hody Sakslové dokázala zareagovat
Brejchová (47:47): Možností dostat Slovanku poprvé v zápase do vedení pohrdla dvě minuty
před koncem Dvořáková (minuté oba trestné hody), což potrestala z následujícího útoku
trojkou Nosková. Znovu Brejchová dokázala snížit (50:49), Sakslová z polorohu však vrátila
Hradci tříbodové vedení (52:49). Po dvou neúspěšných útocích na obou stranách musel přijít
ze strany Slovanky taktický faul, Nosková však prokázala pevné nervy a trestné hody
proměnila (54:49). Tři sekundy před koncem ještě dokázala snížit Svatoňová (54:51), a
následující vyhození po oddechovém čase dokázala Fučíková soupeřkám vypíchnout, ovšem
střela z vlastní poloviny již nenašla svůj cíl a v Hradci začaly oslavy domácího titulu po
čtrnácti letech.
Finále bylo důstojným vyvrcholením sezóny. Slovanka se i v tomto duelu vzepřela
předpokladům a kdyby se jí dařilo střelecky tak jako v zápase s USK, zřejmě by zvítězila. I
přes tento fakt je ale nutno říci, že za výkony v celé sezóně i na mistrovství samotném je
hradecký titul zasloužený.
Body: Sakslová 13 (1/1), Nosková 10 (2x3,2/2), Fišerová 10 (4/2), Eliášová 7 (6/5), Pešková
7 (2/1), Zvancigerová 4 (2/2), Šafránková 3 (4/3), Paterová, Rosůlková, Vlčková 0 - Fučíková
13 (1/1), Svatoňová 12 (1x3,5/3), Brejchová 11 (1x3,2/2), Dvořáková 4 (2/2), Lišková 4 (2/2),
Leinweberová 3 (2/1), Falladová 2, Červinková 2 (2/2), Drahošová 0
TH: 21/16 - 16/13, trojky: 2 - 2, fauly: 14 - 17

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. SOKOL ZVUS HRADEC KRÁLOVÉ
2. BASKET SLOVANKA
3. USK PRAHA
4. BK KRALUPY JUNIOR
5. HB BASKET
6. BSK CONTINENTAL TJ JIČÍN
7. BA KARLOVY VARY
8. SBŠ OSTRAVA

ALL-STAR MČR:
Zeithammerová (USK), Fišerová (Hradec), Fučíková
(Slovanka), Eliášová, Rosůlková (obě Hradec)
NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ MČR:
Zeithammerová (USK)
NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ TROJEK MČR:
Dvořáková (Slovanka)
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKA MČR:
Nosková (Hradec)

CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV:
Sokol Hradec Králové:
Největší favorit zvládl tíhu domácího prostředí a po čtyřech
letech tak pořadatel mistrovství vybojoval mistrovský titul (naposledy SŠMH Brno s
ročníkem 1998). Hlavními oporami celku byly perimetrové hráčky Fišerová, Nosková a
Zvancigerová. První jmenovaná prokázala zkušenosti z reprezentačních výběrů ročníku 2001
(spolu s Zeithammerovou jediné dvě v reprezentaci vyšší věkové kategorie) a zvládla úlohu
opory výrazně lépe než na loňských šampionátech, a to i přes nepříjemné zranění kotníku.
Nosková v klíčových momentech semifinále i finále "trefila" rozhodující střely, Zvancigerová
zase byla vysoce produktivní v zápasech ve skupině (více přehledu na hřišti a případně
správně zvolená přihrávka by výkonu ale určitě prospěla). Naopak vyšší hráčky zůstaly mírně
za očekáváním, proto vcelku překvapila nominace dvou hradeckých pivotek do All-star
mistrovství (nutno ale uznat, že na pivotech byla konkurence rozhodně menší než u
rozehravaček a křídel). Kromě osobní obrany využívaly Lvice také presingové obrany 1-2-1-1
se zdvojováním. Hradec Králové spolu s týmem Kralup jako jediný využil také hráčku
ročníku 2004 - na pondělní finále tým posílila jedna z hvězd tohoto ročníku Šafránková
(původem z Přelouče).
Basket Slovanka:
Slovanka byla největším překvapením závěrečného turnaje.
Přitom před koncem třetí čtvrtiny úvodního zápasu s Jičínem by na ní nikdo nevsadil. Skvěle
zvládnutý vstup do čtvrté části, podpořený vysokým procentem střelby z dálky, ale
předznamenal výkony a vývoj na celém mistrovství. Tým, který nastupoval v podstatě bez
pivotek a hráčky rotovaly na více pozicích, udělal z této zdánlivé slabiny výhodu, kterou
nejvíce zužitkoval v zápase s USK Praha. Trenér Toušek nejvíce spoléhal na pětici Fučíková,
Dvořáková, Lišková, Brejchová a Svatoňová, přičemž celá pětice měla v nohách už jedno
mistrovství ČR (první tři U17, Brejchová se Svatoňovou U14). Ovšem předpokládaný úbytek
sil, na který mohli spoléhat i soupeři, se nedostavil a Slovanka mistrovství fyzicky zvládla.
Nutno samozřejmě přiznat, že tým trenéra Touška měl i trochu štěstí, a také přidat fakt, že
Slovanka ze všech celků nejvíce využívala zónovou obranu. I přesto je ale z mého pohledu
stříbrná medaile pro Slovanku za její výkony a nasazení zasloužená.
USK Praha:
Druhý celek dlouhodobé části měl ve svém středu nejlepší
střelkyni mistrovství, Kateřinu Zeithammerovou, se kterou si v základní skupině soupeři
nevěděli rady. Proti HB dokonce opora reprezentační "šestnáctky" nastřílela 50 bodů a navíc
výborně uvolňovala všechny pivotky týmu USK - které však následně zakončovaly s různou
úspěšností (nejvíce se dařilo Drbohlavové a o rok mladší Kapkové). V semifinále ale USK
narazilo na Slovanku, která sehrála své nejlepší utkání na mistrovství, naopak Zeithammerová
se do zhuštěné obrany soupeře neprosazovala tolik jako v předcházejících zápasech. V tomto
zápase díky systému obrany Slovanky dostaly více příležitostí vyniknout Odvárková,
Votrubová, či Blažková (až do nepříjemního zranění), na Slovanku to ale nestačilo. USK si
nejvíce nevědělo rady s obranou vyšších hráček soupeře hrajících z perimetru a také se jim
nedařilo číst změny obrany soupeřek. Naopak USK v bojích o medaile zónové obrany, kterou
si zkoušelo v základní skupině, nevyužilo. V zápase o třetí místo už si USK medaili uniknout
nenechalo a trenérka Hradilová tak se svým týmem jako jediná získala cenný kov na loňském
mistrovství U14 i tom letošním U15.
BK Kralupy Junior:
Tým trenérského dua Miloš-Janáková měl již po dvou zápasech
jistotu postupu do semifinále, ač v těchto dvou zápasech vedl v součtu snad dvě minuty. V
obou zápasech Kralupy tahaly za kratší konec provazu, předpokládané opory nebyly příliš
vidět a v obou zápasech se zdálo, že se soupeřkám nemá co stát. Ale hráčky druhého sledu
nenechaly zápas utéci do příliš vysokého rozdílu, opory v poslední části "zabraly", soupeřky

znervózněly a "Junior" se dostal mezi čtyři nejlepší celky na mistrovství. Po vypuštěném
zápase s USK ale přišla v prvním poločase studená sprcha od Hradce Králové a tentokrát už
poločasový rozdíl dohonit nešlo. Zápas o třetí místo pak kopíroval první zápasy ve skupině,
ovšem tentokrát už Kralupy "prohraný" zápas otočit nedokázaly. Tahounkami celku byly
zejména Malíková, Helebrantová, Kohoutová, Suchanová, Durdová a Zábojníková, ovšem
zejména od dvojice Helebrantová-Suchanová se čekaly o něco vyrovnanější výkony.
Vzhledem k faktu, že čtyři hráčky letos nastoupovaly v extralize U17 v jiných týmech
(Slovanka, Sparta, Strakonice), se pravděpodobně jednalo o poslední účast Kralup mezi elitou
ročníku 2002.
HB Basket:
Podobný exodus bohužel čeká i celek HB Basket. Odchody
hráček, převážně do USK Praha, znamenají výrazné oslabení loňského mistra ročníku 2002 (a
letošního v ročníku 2003) do kadetské kategorie. HB Basket doplatil na mistrovství na jednu
výrazně nepodařenou koncovku. V úvodním zápase HB Basket nad týmem Kralup dlouho
vedl, ale pak inkasoval během jedné minuty tři trojky od Petry Malíkové a z tohoto šoku už se
do konce zápasu neprobral. Zachránit postup mohl HB Basket proti USK Praha, ale 50 bodů
Kateřiny Zeithammerové v tomto zápase znamenalo, že tým trenéra Brejly skončí bez
medaile. HB bylo oproti minulému roku jako jediné oslabeno, letos ho totiž neposílily
kladenské Malíková a Perseinová (nováčkem na soupisce pak byla ex-strakonická Němcová).
I bez několika zraněných opor Merxbauerová, Lukačková, Vejvodová, Žílová, Hibalová a
spol. ve skupině o umístění bez výraznějších potíží přehrály své konkurentky, kvalitou ale
tento tým určitě mohl pomýšlet výše než na konečné páté místo.
BSK CT TJ Jičín:
Obhájkyně bronzových medailí pro letošek doplnily na
extraligovou nadstavbu kádr o Mádlovou a Míškovou, přesto na mistrovství hrály pouze v
devíti hráčkách (s naprosto minimálním využitím Voldánové, takže v podstatě v osmi).
Překvapilo zejména uvolnění talentované Nechanické na Národní finále U13, kde se tato
hráčka v dresu Hradce Králové stala MVP celého turnaje. Žákovský šampionát rozehrál Jičín
výtečně, po 29. minutách vedl nad Slovankou o 18 bodů. Následující šestiminutový herní
kolaps ale dovolil soupeřkám vyrovnat a tým trenéra Urbana už se do konce zápasu
nevzpamatoval. Psychická deka ležela na týmu i první poločas zápasu s Ostravou, až po
změně stran Jičín zabral a rozdrtil ve druhé části soupeřky 53:15. Do posledního utkání s
Hradcem Králové tak vstupoval tým psychicky posílen a chtěl se pokusit vítězstvím
minimálně o čtyři body o proniknutí do semifinále, to se ale i díky užší rotaci nakonec
nepodařilo. Ve zbytku mistrovství pak Jičín nečekaně snadno přehrál Karlovy Vary a
následně v souboji dvou týmů, které loni vybojovaly medaili, podlehl HB Basketu. I Jičín v
příštím roce mezi nejlepšími neuvidíme - některé hráčky získávaly již v letošním roce
extraligové zkušenosti v dresu Trutnova (Drbohlavová, Finková), hostující (VotočkováTrutnov, Mádlová-Pelhřimov, Míšková-Nusle) zamíří zpět do mateřských, nebo případně do
jiných extraligových klubů. Extraligu mimo Jičín pravděpodobně okusí i MVP turnaje
krajských výběrů Adéla Vítová.
BA Karlovy Vary:
Jediný nováček na MČR oproti loňskému roku (v ročníku 2002
a mladší nahradil ve finálovém turnaji Strakonice) měl být černým koněm mistrovství, ale
tuto predikci nenaplnil. Po doplnění o hráčky Chomutova, Sparty a DBaK přitom Karlovy
Vary měly papírově velice silný celek (Zdeňková, Chromá, Vydrová, Baženovová, Veselá,
Vavrochová, Kuboušková), navíc na turnaji suverénně nejvyšší. Převahu pod košem však tým
trenéra Veselého nedokázal příliš zužitkovat, snad až na výjimky, když hrála talentovaná
Chromá na pozici křídla. Družstvo hrálo společně s USK nejčastěji kombinaci pick-roll,
snažilo se využívat i hand-off, ovšem jednalo se vždy jen o postupný, až statický útok. Týmu
zcela chyběl jakýkoliv pokus o protiútok či zrychlení hry.

SBŠ Ostrava:
SBŠ podobně jako loni na finálovém turnaji zklamala zejména z
hlediska nasazení a přístupu, ač samozřejmě záblesky bojovnosti v týmu byly. Týmu výrazně
chyběly hráčky základní rotace Mazalová a Maříková, ještě více jsem však postrádal
výkonnostní posun jednotlivých hráček. Bohužel je to již několikáté vyvrcholení sezóny v
posledních letech, na kterém SBŠ nepřesvědčila. Trenér Straka kromě osobní obrany
zařazoval na kratší úseky také zónu (2-3), ale většinou nepříliš úspěšně. Z hlediska
budoucnosti je v týmu několik zajímavých somatotypů, jejich výkonnostní růst po přechodu
do dorostenecké kategorie ale bude záležet na uvědomění si nutnosti tvrdé práce, ochotě
pracovat i na obranné polovině a zejména na hledání chyb zejména u sebe, nikoliv u jiných.

HRÁČKY DOPORUČENÉ KE SLEDOVÁNÍ:
Na turnaji se neobjevila žádná nová osobnost, která by již letos neabsolvovala soustředění s
výběrem U15 (či případně u mladších ročníků turnaj regionálních výběrů).
HRÁČKY KE SLEDOVÁNÍ ROČNÍKU 2002
Sokol Hradec Králové:
Basket Slovanka:
USK Praha:
BK Kralupy Junior:
BSK CT TJ Jičín:
HB Basket:
Loko Karlovy Vary:
SBŚ Ostrava:

Fišerová, Nosková, Rosůlková, Sakslová, Pešková
Fučíková, Lišková, Dvořáková
Zeithammerová, Drbohlavová, Odvárková, Machytková
Malíková, Helebrantová, Kohoutová, Suchanová
Drbohlavová, Votočková, Finková, Všetečková
Merxbauerová, Lukačková
Vydrová
Marethová

HRÁČKY KE SLEDOVÁNÍ ROČNÍKŮ 2003 (+04)
Sokol Hradec Králové:
Basket Slovanka:
USK Praha:
BK Kralupy Junior:
BSK CT TJ Jičín:
HB Basket:
Loko Karlovy Vary:
SBŚ Ostrava:

Eliášová, Bastlová, Šafránková 04
Brejchová, Svatoňová
Votrubová, Kapková
Hoffmanová
Vítová, Linhartová
Vejvodová, Němcová, Žílová, Hibalová
Zdeňková, Chromá, Vavrochová, Kuboušková
Lindovská

HODNOCENÍ ROZHODČÍCH:
Od hodnocení rozhodčích byli na turnaji povolanější. Z mého pohledu nebyli zcela bezchybní,
ovšem na rozdíl od některých trenérů a diváků bych rozhodně neúspěch jakéhokoliv družstva
v žádném případě nehledal tímto směrem. Finálový zápas pak byl, dle mého názoru,
rozhodován na jedničku.

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A HRÁČEK:
Chování trenérů nepřekročilo únosnou mez, ač technických chyb bylo uděleno více než v
minulosti. Což bylo částečně i díky změně přístupu rozhodčích k udělování technických chyb.
Každopádně bylo zřejmé, že pokud se některý z trenérů věnoval rozhodčím více než
vlastnímu týmu, většinou se trenérovi tento postoj vymstil. A to díky nekoncentrovanosti
vlastních hráček, které se v tu chvíli také začaly soustředit na posuzování zákroků než na svůj
výkon.

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ DIVÁKŮ:
Chování diváků bylo také již tradiční, a tady musím říci bohužel. Neobjektivnost rodičů, kteří
často vidí chyby jen u rozhodčích, se může přenášet na hráčky, které mají alibi pro své chyby
a nedostatky a nic je nenutí k jejich odstranění. O jejich následném chování k autoritám
nemluvě, příklady táhnou. Včetně nevybíravého slovníku. Druhým rodičovským nešvarem je
"kaučování z hlediště". Některé hráčky tak více než vlastní trenéry poslouchají či vnímají
rady z ochozů, čímž trpí jak koncentrace jednotlivých hráček, tak i týmový výkon a celková
soudržnost družstva.
Vážím si všech rodičů a jejich velké oběti, kterou určitě pro své dcery přinášejí. Přesto bych
je chtěl požádat, aby se pokusili i v těch nejvypjatějších momentech udržet své emoce, stále
jde "jen" o sport. A také aby nechali vedení družstva i jednotlivkyň na osobě, která je k tomu
při zápase pověřena.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE:
Organizace se dá shrnout do dvou vět - co je na mistrovství povinné, to bylo a fungovalo bez
sebemenších výhrad k organizátorům. Ovšem vše, co by mistrovství prospělo (ale není
povinné, pouze doporučené), to nebylo. A samozřejmě to chybělo.
Trenéři nejvíce postrádali informace o osobních chybách hráček na ukazateli skóre (bylo
pouze na semifinále a boj o medaile). Zřejmě právě proto se první den dvě hráčky vyfaulovaly
již v prvním poločase, což zejména u HB Basket mohla být i jedna z příčin nepostupu do
semifinále. Kromě představování hráček nebyly zápasy komentovány (bohužel ani zápasy o
medaile). Technický zápis se nepořizoval, vysílání zápasů na TVComu také nebylo zajištěno
(s výjimkou finálového dne). Mistrovství se odehrálo bez jakéhokoliv zahájení či
doprovodného programu. V porovnání s týden starým MČR U14 v Chomutově (skvěle
připraveným) dopadl Hradec Králové neslavně.
Na druhou stranu z hlediska péče o delegované činovníky není příliš co vytknout, postaráno o
ně bylo určitě lépe než na loňských žákovských šampionátech.

SHRNUTÍ:
Mistrovství bylo důstojným vyvrcholením celé sezóny a přineslo vcelku atraktivní a
dramatickou podívanou. Ukázalo spoustu pozitiv, ale také negativ, a to jak hráčkám, tak
trenérům a organizátorům. Z hlediska reprezentace nejvíce mrzí výrazná preference silnější
ruky téměř všech hráček, a to i u největších talentů daného ročníku. Druhým zásadním
problémem pak je výrazný nedostatek kvalitních vyšších hráček. I letos se ukázalo, jak
výrazně narůstá rozdíl ve výkonnosti (a také schopnosti zvládnout klíčové zápasy) mezi
hráčkami, které mají možnost trénovat a hrát s extraligovými celky kadetek a které tuto
možnost nemají.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčkám za předvedené výkony, trenérům za jejich
celoroční práci a také ještě jednou pogratulovat všem medailistům.

V Trutnově 11. května 2017
Mgr. Petr Kapitulčin

