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HALA DAŠICKÁ, PARDUBICE

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ:
SKUPINA "A"
STUDÁNKA PARDUBICE

DBaK

4 HAVELKOVÁ Michaela
6 JEZDINSKÁ Barbora
7 BIČÍKOVÁ Šárka
9 PAVLÍČKOVÁ Tereza
11 ČERNOHORSKÁ Natálie
12 ŠITANCOVÁ Zuzana
13 BERGEROVÁ Aneta
14 JOCHOVÁ Tereza
16 LEVINSKÁ Alžběta
17 ŠEVČÍKOVÁ Darina
18 HAMARIČOVÁ Pavla
24 TABAČKOVÁ Pavlína

4 ŠVAMBERGEROVÁ Nikola
5 SKLENÁŘOVÁ Simona
6 FEJFERLÍKOVÁ Denisa
7 PETEŘÍKOVÁ Tereza
8 DOLEJŠOVÁ Kateřina
10 FROŇKOVÁ Barbora
12 JUHÁSZOVÁ Natálie
13 FIALOVÁ Andrea
14 KOHOUTOVÁ Nicola
15 HRBKOVÁ Eliška
16 GRESCHLOVÁ Daniela
19 TENGLEROVÁ Jana
21 KAPITÁNOVÁ Lenka
23 PLETICHOVÁ Kateřina
31 FASTNEROVÁ Eva

2000
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2001

trenér: ČERNOHORSKÝ Aleš

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ
4 HAVLÍKOVÁ Michaela
6 FRAŇKOVÁ Tereza
7 RÁLIŠOVÁ Natálie
10 TRÁVNÍČKOVÁ Tereza
11 POLÁČKOVÁ Petra
14 MAHLEROVÁ Tereza
19 FIŠEROVÁ Simona
21 BOLARDTOVÁ Lucie
22 LACINOVÁ Veronika
31 KRŠKOVÁ Ivana
33 PLESKOTOVÁ Anna
34 HRADECKÁ Michaela

2000
2000
2001
2000
2000
2000
2002
2000
2000
2000
2001
2001

2001
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2001

trenér: PIPTA Michal

HB Basket
5 SŮVOVÁ Lucie
6 MATIÁŠKOVÁ Veronika
7 MATIÁŠKOVÁ Klára
8 ŽÍLOVÁ Eliška
9 BUBENÍKOVÁ Magdaléna
10 NÁJENÍKOVÁ Natálie
11 PÁTKOVÁ Kateřina
12 JINDŘICHOVÁ Simona
14 NĚMCOVÁ Megan
15 NĚMCOVÁ Monika

trenér: UHLÍŘ Jan
trenér: BREJLA Martin

2001
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2000

SKUPINA "B"
SŠMH BRNO
4 KLIMÁNKOVÁ Klára
5 HOLOMKOVÁ Barbora
6 HAMZOVÁ Eliška
7 MICHALOVÁ Kateřina
8 ZÁBOJOVÁ Andrea
9 POGÁNYOVÁ Tereza
10 ŠVAGEROVÁ Sarah
11 NOVOTNÁ Gabriela
12 VOJTEKOVÁ Adriana
13 KOUŘILOVÁ Eliška
14 DOHNALOVÁ Tereza
15 NAVRÁTILOVÁ Kristýna
16 HAVLÍKOVÁ Tereza
18 GALÍČKOVÁ Kateřina

OSK Olomouc
2000
2000
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000

5 POULÍČKOVÁ Kateřina
7 RAŠKOVÁ Markéta
8 NESVADBOVÁ Tereza
9 DOSEDĚLOVÁ Marie
12 FUKANOVÁ Jitka
14 VYHLÍDALOVÁ Anna
15 ŠTURSOVÁ Veronika
18 VÁLKOVÁ Adéla
21 KRÁTKÁ Magdaléna
23 HOLCOVÁ Tereza
25 SLIVEČKOVÁ Růžena

2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2001
2000
2000

trenér: ZATLOUKAL Ondřej

trenér: KŘIVÁNEK Petr

Basket Slovanka
BA SPARTA
4 KOLEGAROVÁ Hana
6 ZACHOVÁ Hana
7 KORBOVÁ Simona
9 ŠÍMOVÁ Anna
10 JINDROVÁ Barbora
11 GALLASOVÁ Sára
13 KYSELÁ Adéla
14 PLEVOVÁ Michaela
15 ROSECKÁ Anna
18 PITROVÁ Michaela
21 FORMÁNKOVÁ Allie
32 SLANAŘOVÁ Rebeka
35 HALÁTKOVÁ Tereza
trenér: KRAMER Marcela

2001
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2001

6 JUNGROVÁ Kristýna
8 ŠVAGEROVÁ Valérie
10 NĚMCOVÁ Viktorie
11 HOLANOVÁ Tereza
14 HEJDUOVÁ Klára
15 MICHALIČKOVÁ Lucia
17 VICHERKOVÁ Natálie
18 DLASKOVÁ Simona
19 NOVÁKOVÁ Kateřina
22 VLČKOVÁ Lenka
33 ONDROUŠKOVÁ Andrea
34 DOLEŽALOVÁ Jitka
trenér: JÁNY Tibor

2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2001
2000
2001
2000

ČTVRTEK 30. DUBNA
STUDÁNKA PARDUBICE - HB BASKET 54 : 49 (16:11,26:30,39:39)
Domácí celek jako vítěz základní části měl být favoritem duelu, ovšem na hřišti to příliš vidět
nebylo. Prvních patnáct minut Pardubice sice mírně vedli, ale příliš se jim nedařilo a toho
soupeř využil na konci prvního poločasu k překlopení vedení na svou stranu.
Po změně stran HB Basket navýšilo ve 28. minutě svůj náskok na 9 bodů (30:39). Navíc u
domácích si čtvrtý faul připsala rozehravačka Hamaričová. To však Studánce paradoxně
pomohlo a díky zlepšené obraně a také třem ztrátám v řadě hostí (2x Pátková) bylo do konce
3. čtvrtiny vyrovnáno.
Vyrovnaný stav platil až do 36. minuty, kdy Studánce získala náskok dvěma koši v řadě
Černohorská. HB Basket dokázal snížit, definitivní tečku zápasu tak dala trojka Hamaričové
půl minuty před koncem utkání.
Body: Černohorská 16 (4/2, 17 doskoků), Hamaričová 11 (1x3,2/0, 8 ztrát), Tabačková 8,
Ševčíková 6, Šitancová 6 (5/2), Levínská 4, Bergerová 2, Pavlíčková 1 (2/1), Havelková,
Jezdinská 0 - Matiášková V. 13 (1x3,8/6), Pátková 11 (1x3,4/2, 7 ztrát), Žílová 8 (2/2),
Matiášková K. 7 (1x3), Nájemníková 6 (2/2), Bubeníková 2 (2/0), Němcová 2 (2/2), Sůvová 0
TH: 18/7 - 20/14, trojky: 9/1 - 15/3, doskoky: 43 - 40, ztráty: 23 - 21, fauly: 18 - 18
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193211_soutez_1206.html

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ - DBaK 87 : 45 (13:11,37:21,63:38)
Jen 12 minut držel západočeský celek naději na dobrý výsledek. Poté ale ze začátku střelecky
se trápící Hradec našel přesnou mušku, začal využívat rychlých protiútoků a nedal soupeřkám
šanci. DBaK navíc svému soupeři jeho roli výrazně usnadnil, když jeho hráčkám velice rychle
ubývaly síly - a to nejen fyzické, ale zejména ty morální..
Body: Trávníčková 13 (5/3), Rálišová 12 (6/4), Lacinová 12 (2/2), Kršková 8 (10/6), Hradecká
8, Bolardtová 8 (1x3,2/1), Havlíková 6, Fišerová 6, Pleskotová 6, Poláčková 4 (2/2),
Mahlerová 4 (2/0), Fraňková 0 - Sklenářová 16 (1x3,8/5), Juhászová 8, Švambergerová 6
(1x3,3/1), Kohoutová 6 (6/4), Froňková 4 (1x3,2/1), Hrbková 2, Greschlová 2, Pletichová 1
(2/1), Feiferlíková, Peteříková (2/0), Kapitánová, Fastnerová 0
TH: 31/18 - 23/12, trojky: 21/3 - 14/3, doskoky: 52 - 28, ztráty: 24 - 24, fauly: 22 - 17, 5 chyb:
1 - 0 (Havlíková)
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193212_soutez_1206.html

SŠMH BRNO - BASKET SLOVANKA 83 : 46 (23:9,41:23,60:30)
I první duel skupiny B byl rozhodnutý již během prvního poločasu. V 5. minutě vedl brněnský
celek 13:0 a už během první čtvrtiny mohl prostřídat všechny hráčky nominované k utkání.
Skóre postupně narůstalo i nadále, až v samotném závěru pražský celek srazil konečný rozdíl
pod čtyřicet bodů. Stoprocentní střelbou z pole (10/10) se zaskvěla Kateřina Galíčková,
Kristýna Navrátilová přidala 23 doskoků. Naopak procento trestných hodů bylo na obou
stranách žalostné.
Body: Galíčková 21 (1x3,3/2), Havlíková 13 (1x3,3/2), Navrátilová 13 (4/1, 23 doskoků),
Holomková 8, Švagerová 7 (2/1), Michalová 6, Pogányová 6 (2/0), Kouřilová 3 (2/1), Hamzová
2, Zábojová 2 (1/0), Dohnalová 2, Novotná 0 - Ondroušková 20 (10/4), Michaličková 10 (5/2),
Jungrová 8, Vicherková 4 (2/0), Holanová 2, Vlčková 2, Švagerová, Němcová, Hajduová,
Doležalová 0
TH: 17/7 - 17/6, trojky: 11/2 - 8/0, doskoky: 57 - 31, ztráty: 25 - 22, fauly: 18 - 14
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193218_soutez_1206.html

BA SPARTA - OSK OLOMOUC 63 : 38 (11:17,34:21,48:32)
Úvodní rozkoukávání se vyšlo lépe Hanačkám (2:5), poté však Jindrová otočila na 9:5.
Následoval ale hluchý úsek Pražanek a Olomouc odskočila až na 11:19, navíc si Jindrová
udělala třetí faul. Tento moment ale Spartu paradoxně nastartoval. Pražský celek od tohoto
momentu začal hrát týmověji v útoku i v obraně a následnou osmiminutovku vyhrál 19:0!
Rozehrála se zejména v první čtvrtině neviditelná Rosecká.
Po změně stran už se Olomouc do zápasu vrátit nedokázala, zejména díky slabému výkonu
na útočné polovině (a samozřejmě zlepšené obraně Sparťanek). V poslední čtvrtině vstřelila
Olomouc jen dva koše - dvě trojky Raškové.
Stejně jako v předchozích duelech je zarážející nizoučká úspěšnost trestných hodů.
Body: Rosecká 15 (1x3,4/2), Kolegarová 12 (1/0), Halátková 11 (1x3), Pitrová 8, Jindrová 7
(1/1), Gallasová 6, Slanařová 4 (6/2), Zachová, Korbová, Šímová (4/0), Formánková 0 Rašková 10 (2x3,2/0), Válková 8 (9/4), Slivečková 7 (1x3,2/0), Štursová 7 (4/1, 13 doskoků),
Holcová 5 (4/1), Fukanová 1 (2/1), Poulíčková, Nesvadbová, Dosedělová, Vyhlídalová, Krátká
0
TH: 16/5 - 23/7, trojky: 4/2 - 7/3, doskoky: 35 - 33, ztráty: 19 - 23, fauly: 22 - 21
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193219_soutez_1206.html

HB BASKET - DBaK 78 : 71 (25:16,49:32,67:46)
V souboji dvou zklamaných z dopoledních duelů přistoupil k utkání výrazně lépe pražský
celek. HB Basket trestal velké nedůslednosti v obraně Západočešek, nejčastěji z rychlého
protiútoku při velice špatném návratu soupeřek na vlastní polovinu. V 15. minutě HB Basket
vedl již o dvacet bodů. Hostům paradoxně pomohlo vystřídání útočných opor, po kterém
začalo hrát DBaK bojovněji a kolektivněji a přidalo i tři koše po akci hoď a běž (Peteříková).
Poslední dvě minuty ale hostující celek znovu nezvládl a dostal v nich deset bodů.
Zdálo se být rozhodnuto, ovšem do druhé půle poslal hostující trenér do hry pozměněnou
sestavu (bez Sklenářové), která díky bojovnosti a několika pěkným akcím Juhászové snížila až
na 51:42. To bylo ale ve třetí části vše - po návratu již zmíněné Sklenářové přicházejí znovu
ztráty a hlavně liknavost v obraně a špatný návrat většiny týmu - a HB během několika minut
vedlo o 23 bodů (67:44, úsek 16:2).
Ještě tři minuty před koncem vedl HB Basket 75:57, ale nevídané podcenění situace vrátilo
DBaK do hry. Sklenářová alespoň na chvíli překročila svůj stín a několika individuálními
akcemi (12 bodů za poslední 3 minuty) společně s kupou ztrát ze strany domácích zadělala
téměř na drama! Dvacet sekund před koncem Západočesky snížily až na 76:71, více však již
nestihly, naopak Veronika Matiášková z trestných hodů stanovila konečné skóre.
Body: Matiášková V. 19 (9/7, 17 doskoků), Nájemníková 19 (6/3), Žílová 16 (4/2, 12
doskoků), Pátková 8 (1/0), Sůvová 6 (1/0), Bubeníková 4 (12 doskoků), Němcová 4 (4/0),
Matiášková K. 2, Jindřichová 0 - Sklenářová 22 (6/5, účast na hřišti -12), Juhászová 15
(1x3,2/0), Kohoutová 11 (2/1), Greschlová 7 (2/1, účast na hřišti -19), Peteříková 6, Hrbková
4, Švambergerová 3 (1x3), Pletichová 2, Froňková 1 (4/1), Fejferlíková, Kapitánová 0
TH: 25/12 - 16/8, trojky: 5/0 - 12/3, doskoky: 55 - 41, ztráty: 13 - 22, fauly: 18 - 21, 5 chyb: 2
- 0 (Žílová, Bubeníková)
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193213_soutez_1206.html

STUDÁNKA PARDUBICE - SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 56 : 64 (15:15,28:40,44:50)
Ve východočeském derby začal výrazně lépe Hradec a rychle se ujal vedení 4:13. Na to
reagoval domácí trenér nasazením mladších hráček, které v prvním duelu téměř nehrály. A
tento tah se jednoznačně vyplatil, domácí celek svou hru zrychlil, zjednodušil a do konce
první čtvrtiny bylo vyrovnáno.
Druhé hrací období a zejména jeho závěr však znovu patřil Sokolkám. Ty v posledních čtyřech
minutách vstřelily 16 bodů a vytvořily si dvouciferný náskok. Ten navýšily ve 27. minutě již na
36:50, ovšem následně osm minut nevstřelily koš a Studánka se přiblížila na rozdíl čtyř bodů.
Ze střeleckého trápení (ze kterého hostující trenér místo hráček vinil rozhodčí) vysvobodila
Hradec až ve 34. minutě dvěma koši po útočném doskoku Kršková. Domácí celek se snažil
znovu dotáhnout, ale vzhledem k mizernému procentu trestných hodů už se to Studánce
nepodařilo (celkem Pardubice minuly 24 "šestek"). V samotném závěru hrál často hlavní roli

hostující trenér, který svým chováním bohužel nakazil i diváky (zejména z řad rodičů) a
poslední minuty a vteřiny se změnily spíše ve frašku a neustále divení se čemukoliv, včetně
několika opravdu nevhodných až trapných pokřiků z hlediště (k rozhodčím i soupeři).
U domácího celku potěšily střídající hráčky, velmi dobře si vedla zejména Jezdinská (až na ty
trestné hody), kterou doplňovaly Šitancová či Pavlíčková. Hostujícímu celku v kritických
chvílích pomohly hráčky, které letos absolvovaly soustředění reprezentace U15 - Bolardtová,
Kršková a Poláčková. Naopak domácí opory zůstaly hluboko za očekáváním (Černohorská
účast na hřišti -20, Levínská -10, Hamaričová -9).
Body: Jezdinská 16 (15/4!), Pavlíčková 9 (6/3), Šitancová 9 (3/1), Černohorská 5 (6/3),
Ševčíková 5, Hamaričová 5 (4/2), Havelková 2, Levínská 2 (2/0), Tabačková 2, Bergerová 1
(2/1), Bičíková, Jochová 0 - Kršková 15 (4/3), Poláčková 13 (1x3,4/4), Bolardtová 11 (1x3,4/4),
Trávníčková 8 (5/2), Rálišová 5 (1/1), Pleskotová 4 (2/0), Hradecká 3 (1x3), Fišerová 3 (2/1),
Fraňková 1 (2/1), Havlíková 0
TH: 38/14 - 26/17, trojky: 17/2 - 9/3, doskoky: 40 - 47, ztráty: 17 - 27, fauly: 25 - 29, 5 chyb: 3
- 2 (Černohorská, Levínská, Hamaričová - Poláčková, Fišerová)

http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193214_soutez_1206.html

PÁTEK 1. KVĚTNA
BASKET SLOVANKA - OSK OLOMOUC 57 : 87 (14:31,27:48,46:69)
I ve druhém utkání Slovanka zklamala. Díky nízkému nasazení a velice špatné obraně
inkasoval pražský celek již za první čtvrtinu 31 bodů. V dalším průběhu již skóre narůstalo
menším rozdílem - ať už díky zónové obraně Slovanky, tak díky prostřídání a problémům s
fauly nejlepších střelkyň Olomouce. O vítězkách však nebylo pochyb.
Body: Ondroušková 24 (11/8), Švagerová 11 (1x3,12/4), Michaličková 11 (3/1), Dlasková 4,
Jungrová 3 (2/1), Vicherková 2, Vlčková 2, Němcová, Holanová, Hajduová, Nováková 0 Rašková 23 (2x3,4/3), Holcová 23 (18/15, 10 získaných faulů), Štursová 14 (10/4), Slivečková
7 (2/1), Nesvadbová 6 (2/2), Krátká 5 (2/1), Poulíčková 4, Válková 4 (2/2), Dosedělová 1
(2/1), Fukanová, Vyhlídalová 0
TH: 28/14 - 44/29, trojky: 7/1 - 7/2, doskoky: 36 - 54, ztráty: 26 - 29, fauly: 27 - 24, 5 chyb: 2 1 (Němcová, Michaličková - Válková)
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193220_soutez_1206.html

SŠMH BRNO - BA SPARTA 55 : 83 (13:16,31:44,50:63)
Po vyrovnané první čtvrtině získala ve druhé části Sparta dvouciferný náskok, když i bez
Jindrové (fauly a nespokojenost trenérky s obranou) dokázala dobře využívat přebírání
soupeřek a výškové převahy. Druhým důvodem náskoku Sparty byl výrazný rozdíl ve střílení
a zejména proměňování trestných hodů (Brno 12/4 - Sparta 24/15).
Po změně stran Brno snížilo na 42:50, ale následné dvě minuty prohrálo 0:10 a bylo
rozhodnuto. Šanci na zdramatizování duelu poskytlo vyfaulování Jindrové se Slanařovou na
konci třetí části, ovšem hned na začátku čtvrté stejný osud postihl i obě brněnské
rozehravačky Švagerovou s Holomkovou a Sparta svůj náskok ještě navýšila.
Sparta byla důraznější, bojovnější a týmovější v obraně. Kromě velmi dobrého střeleckého
výkonu Gallasové odvedly spoustu týmové práce také Rosecká s Pitrovou.
Body: Holomková 16 (1x3,9/5), Havlíková 12 (3/2), Navrátilová 9 (8/3), Švagerová 8,
Galíčková 5 (1x3,1/0), Hamzová 4 (1x3,2/1), Zábojová 1 (2/1), Michalová, Novotná, Kouřilová,
Dohnalová 0 - Gallasová 24 (1x3,6/3), Rosecká 17 (1x3,10/6), Pitrová 9 (7/3), Slanařová 9
(3/3), Halátková 9 (5/3), Kolegarová 8 (6/2), Jindrová 7 (4/3)
TH: 29/12 - 41/23, trojky: 13/3 - 6/2, doskoky: 38 - 43, ztráty: 33 - 20, fauly: 30 - 27, TCH: 0 1, 5 chyb: 3 - 2 (Švagerová, Holomková, Galíčková - Slanařová, Jindrová)
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193221_soutez_1206.html

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ - HB BASKET 62 : 72 (11:18,31:30,50:50)
O výsledku utkání se spekulovalo již od čtvrtečního večera. Ihned po zápase s Pardubicemi
hradecký trenér řešil případnou minitabulku, na chodbě bylo slyšet hradecké rodiče jak
telefonují o kolik musí jejich celek prohrát aby se "zbavili Pardubic"... V zápase samotném tak
všichni v hledišti čekali, zda HB opravdu vyhraje (a případně jakým rozdílem, 3 - 6 bodů
znamenalo 1. místo pro Hradec a 2. místo pro HB, 7 - 11 bodů 1. místo pro HB a 2. místo pro
Hradec).
Na začátku zápasu si také HB vybudovalo cca sedmibodový náskok a ten dlouho udržovalo.
Na konci druhé části však Hradec překlopil vedení na svou stranu a ve 28. minutě již vedl
46:36. Toho hradecký trenér využil k vystřídání a zapojení dalších hráček z lavičky, včetně
dosud na turnaji nehrající Mahlerové. Pražský tým toho dokázal využít a ve 37. minutě vedl
55:64.
Hradecký celek následně sedmi body v řadě snížil na 62:64. Na více už se však nezmohl a HB
Basket postupně náskok navýšil až na konečných 62:72.
Po zápase tak byly spokojené oba týmy, ač šťastnější byl určitě ten pražský. HB Basket totiž
zvítězil ve skupině, Hradec Králové postoupil do semifinále z druhé pozice a musel se
připravit na dosud suverénní Spartu. Oči pro pláč zůstaly Pardubicím.

Kromě velkého respektu k bojujícím hráčkám HB Basketu vyslovuji uznání také domácím
Pardubicím - jak vedení týmu, tak diváci a organizátoři "unesli" výsledek až nečekaně
statečně a chybu hledali hlavně u svých hráček a výkonu svého celku ve čtvrtečních duelech.
Body: Fišerová 12 (1x3,5/3), Havlíková 11 (3/3), Pleskotová 11 (4/3), Bolardtová 9 (4/3),
Fraňková 4, Trávníčková 4, Kršková 4, Poláčková 3 (1x3), Hradecká 2 (2/2), Lacinová 2,
Rálišová, Mahlerová 0 - Žílová 16 (2x3,2/2), Matiášková V. 15 (5/5), Pátková 15 (1x3,10/4),
Nájemníková 8 (4/2), Němcová 7 (2/1), Bubeníková 6, Matiášková K. 3 (1x3), Sůvová 2
TH: 16/12 - 23/14, trojky: 11/2 - 10/4, doskoky: 39 - 43, ztráty: 31 - 26, fauly: 17 - 18
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193215_soutez_1206.html

DBaK - STUDÁNKA PARDUBICE 55 : 48 (17:7,29:24,45:36)
Několik minut poté, co přišly o možnost postoupit do semifinále, nastoupily hráčky Studánky
proti DBaK. A západočeský výběr nekoncentrovanosti Pardubic dokázal využít, když se v první
čtvrtině ujal desetibodového vedení. Trenér Černohorský se sice různým střídáním a
nasazováním psychicky odolných hráček snažil zápas zdramatizovat, ale zklamání hráček bylo
příliš velké a DBaK svůj náskok díky produktivní Sklenářové udržoval.
DBaK tak i přes nelichotivé procento trestných hodů (bilance 21/6) vybojoval třetí místo ve
skupině A.
Body: Sklenářová 22 (7/4), Greschlová 9 (1x3, 12 doskoků), Kohoutová 8 (4/0), Feiferlíková 6,
Švambergerová 6 (4/2), Froňková 2, Juhászová 2 (2/0), Peteříková, Hrbková, Kapitánová,
Pletichová, Fastnerová 0 - Jezdinská 12 (6/4), Levinská 9 (2/1), Bergerová 7 (1x3,4/2),
Ševčíková 5 (1x3), Jochová 4 (1x3,2/1), Šitancová 4 (2/0), Hamaričová 4, Tabačková 2,
Havelková 1 (2/1), Bičíková, Pavlíčková, Černohorská 0
TH: 21/6 - 18/9, trojky: 8/1 - 13/3, doskoky: 44 - 49, ztráty: 20 - 22, fauly: 17 - 19
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193216_soutez_1206.html

BA SPARTA - BASKET SLOVANKA 62 : 49 (24:8,39:20,58:30)
Ani ve třetím utkání ve skupině Slovanka nedonutila své soupeřky ke zvýšenému úsilí. Sparta
si rychle vybudovala dvacetibodový náskok a následně dala velký prostor hráčkám, které v
dopoledním zápase ani nenastoupily. Zejména díky tomu Slovanka v poslední části výrazně
snížila (4. čtvrtina 4:19), ovšem úroveň utkání by patřila do výrazně mladších věkových
kategorií.
Body: Pitrová 19 (6/3), Jindrová 18 (7/4), Rosecká 11 (2/1), Slanařová 4, Gallasová 3 (2/1),
Formánková 3 (4/1), Zachová 2 (6/0), Halátková 2, Kolegarová, Korbová, Šímová, Plevová 0 Ondroušková 20 (6/4), Vicherková 8 (2/0), Michaličková 4, Vlčková 4, Holanová 4, Švagerová
3 (2/1), Jungrová 2, Němcová 2, Hajduová 2, Dlasková, Nováková, Doležalová 0

TH: 27/10 - 10/5, trojky: 7/0 - 8/0, doskoky: 55 - 48, ztráty: 18 - 15, fauly: 15 - 22
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193222_soutez_1206.html

OSK OLOMOUC - SŠMH BRNO 62 : 57 (13:15,32:22,44:44)
V přímém souboji o postup do semifinále se po vyrovnané první části do trháku jako první
dostala Olomouc, která využila střelecké impotence SŠMH ve druhé čtvrtině. Brňankám se
nedařilo na rozehrávce (Švagerová 7 ztrát za poločas) ani střelecky, naopak o rok mladší
Štursová vyučovala zkušenější Navrátilovou a Havlíkovou ve hře 1 na 1.
Důležitý moment zápasu přišel 12 sekund před poločasem, kdy si čtvrtou chybu udělala
nejvyšší hráčka na hřišti Válková. V sestavě bez své pivotky Olomouc na začátku třetí části
inkasovala šest bodů v řadě a Válková se musela vrátit na hřiště. Ani to však nezastavilo
dotahování Brna a do poslední čtvrtiny se šlo za vyrovnaného stavu.
Více sil se očekávalo na straně Brňanek, ovšem dvě tříbodové akce Raškové (trojka + koš s
faulem) získaly znovu šestibodový náskok pro OSK. Brno zejména díky produktivní Galíčkové
stahovalo a po koši Kouřilové minutu před koncem svítilo na ukazateli skóre 58:57. Rašková v
následujícím útoku nebyla úspěšná, ovšem Navrátilová v jasné pozici také neuspěla. Dvacet
sekund před koncem (těsně před koncem limitu na útok) zvýšila náskok OSK šťastnou střelou
o desku Slivečková. Hosté následnou tříbodovou akci neproměnili a konečné skóre
symbolicky stanovila výborně hrající a trestné hody proměňující Holcová.
Právě Holcová byla klíčovou hráčkou duelu, když svými vniky a následným zakončením či
výhozy na volné hráčky byla neustále nebezpečná (i přes 8 ztrát). Své si odehrály i Rašková,
Štursová či Válková, naopak u Brňanek kromě Galíčkové předpokládané opory klíčové chvíle
nezvládly.
Oba dva nejlepší celky po základní části tak nepostoupily ani do semifinále a čekal je
vzájemný zápas v boji o 5. - 8. místo.
Body: Holcová 21 (9/9, 8 ztrát, 9 získaných faulů), Štursová 14 (6/4), Rašková 12 (1x3,2/1),
Válková 9 (2/1, 10 doskoků), Slivečková 4, Vyhlídalová 2, Poulíčková, Fukanová 0 - Galíčková
30 (3x3,4/3, validita 36), Navrátilová 11 (6/3, 13 doskoků), Holomková 6 (3/2), Havlíková 6
(4/2), Švagerová 2 (5 asistencí, 8 ztrát), Kouřilová 2, Hamzová, Michalová, Zábojová,
Novotná, Dohnalová 0
TH: 19/15 - 19/10, trojky: 10/1 - 17/3, doskoky: 44 - 47, ztráty: 25 - 22, fauly: 18 - 22
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193223_soutez_1206.html

SOBOTA 2. KVĚTNA
o 5. - 8. místo:
DBaK - BASKET SLOVANKA 59 : 44 (14:7,20:24,44:30)
V prvním sobotním duelu začal lépe DBaK, který v úvodu 2. čtvrtiny vedl o deset bodů (17:7).
Zbytkem prvního poločasu se ale Západočešky protrápily, když nenašly recept na zónu
Slovanky, ze které pražský tým vyrážel do rychlých protiútoků. I přes několik neproměněných
příležitostí dokázal pražský celek otočit poločasové skóre ve svůj prospěch.
Do druhé půle ale výrazně lépe vstoupil DBaK a rychle si vzal zejména díky zlepšené obraně a
několika ziskům ze zónového pressingu svůj náskok zpět. Slovanka už nedokázala zareagovat
do souboje o 5. místo postoupil DBaK Plzeň.
Body: Sklenářová 16 (4/2, 5 asistencí, 6 zisků), Greschlová 14 (1x3,8/5), Kohoutová 8,
Feiferlíková 6 (2/0), Pletichová 4 (4/2), Fialová 3 (1x3), Fastnerová 3 (2/1), Švambergerová 3
(4/1), Peteříková 2, Froňková, Hrbková, Kapitánová 0 - Ondroušková 23 (10/7), Michaličková
8, Němcová 6, Vicherková 4 (1x3,2/1), Jungrová 3 (2/1), Švagerová, Holanová, Dlasková,
Vlčková, Doležalová 0
TH: 24/11 - 16/9, trojky: 14/2 - 10/1, doskoky: 43 - 52, ztráty: 15 - 18, fauly: 18 - 20
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193225_soutez_1206.html

SŠMH BRNO - STUDÁNKA PARDUBICE 74 : 72 po prodl. (16:17,31:24,49:41,62:62)
V duelu zklamaných začaly výrazně lépe Pardubice a po čtyřech minutách vedly o osm bodů.
Ve zbytku poločasu se ale SŠMH probudilo a v podstatě průměrný výkon stačil Brňačkám k
otočení skóre.
Ve 27. minutě se zdálo být rozhodnuto, SŠMH vedlo již o 14 bodů (49:35). Poté však Brňačky
začaly hrát podobně jako proti Olomouci, začalo chybět maximální nasazení a zejména
jakékoliv emoce a Studánka snížila až na 55:54. V tu chvíli na chvíli pomohlo SŠMH zařazení
Navrátilové na křídlo, která z této pozice vsítila pět bodů v řadě. Stejná hráčka ale následně
dvěma ztrátami v řadě "namazala" Studánce do protiútoku a 50 vteřin před koncem bylo
zaděláno na drama (62:61).
Kolaps Brna pokračoval, Švagerová neproměnila jasnou příležitost a Galíčková po útočném
doskoku znovu přihrála soupeřkám do protiútoku. Ten byl zastaven jen faulem a Šitancová
jedním proměněným trestným hodem vyrovnala (62:62). V posledním útoku brněnská
Holomková neproměnila svůj vnik, pardubická Jezdinská po obranném doskoku přihrála pod
koš osamocené soupeřce Galíčková, ale i ta ve vyložené příležitosti selhala a muselo se
prodlužovat.
V nastavení oba celky bojovaly s proměňováním trestných hodů. První hráčkou, která unesla
situaci, byla necelou půlminuty před koncem pardubická Šitancová a poslala Studánku do

vedení 71:72. Definitivní rozhodnutí přinesla trojková střela Navrátilové sedm sekund před
koncem (74:72), na kterou Studánka zareagovala už jen zoufalou střelou z dálky.
Body: Navrátilová 18 (2x3,8/4), Holomková 17 (1x3,1/0), Galíčková 13 (1x3,2/0), Švagerová 8
(6/2), Kouřilová 8 (3/2), Havlíková 8 (2/0), Hamzová 2, Michalová, Zábojová, Novotná,
Vojteková, Dohnalová 0 - Černohorská 19 (1x3,8/4), Šitancová 11 (4/3), Hamaričová 10
(2x3,4/2, 7 asistencí, 8 ztrát), Havelková 8, Jezdinská 8, Ševčíková 6 (1x3,2/1), Bergerová 4,
Tabačková 3 (4/1), Levinská 2 (2/0, 14 doskoků), Pavlíčková 1 (2/1), Jochová 0
TH: 22/8 - 26/12, trojky: 13/4 - 14/4, doskoky: 47 - 50, ztráty: 21 - 21, fauly: 21 - 21
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193226_soutez_1206.html

semifinále:
HB BASKET - OSK OLOMOUC 57 : 49 (12:12,30:25,43:38)
Pro obě družstva byl úspěchem už samotný postup do semifinále a možnost postupu do
zápasu o zlato evidentně svazoval nohy i ruce oběma celkům. Více než pohledný basketbal
tak byl v prvním poločase k vidění boj, když na obou stranách bodově držely své celky hráčky,
které dosud nepatřily k oporám (Matiášková K. - Poulíčková, Fukanová). Mírný poločasový
náskok si HB vybudovalo zejména díky většímu důrazu a využití rychlého protiútoku.
Po změně stran se však skóre rychle otočilo, když se OSK vrátilo ze šaten výrazně energičtěji.
Po oddechovém čase trenéra HB za stavu 30:31 se však pražský celek probudil a naopak
olomoucká děvčata zejména díky zbytečným ztrátám (3x Holcová) znovu začala ztrácet.
Čtyřminutový úsek 9:0 pro HB přerušil až další oddechový čas, tentokrát trenéra OSK, a
následná trojka Slivečkové (39:34). Díky několika neproměněným šancím na obou stranách
se již pětibodový rozdíl nezměnil.
Poslední čtvrtina se změnila v obrovský souboj jak se soupeřkami, tak vlastní únavou na obou
stranách. Tři minuty před koncem mohla být na koni Olomouc po dvou koších Válkové
(48:49). Následně více jak minutu nepadl koš, když OSK nedokázalo proměnit ani trestné
hody. Skóre následně otočily sestry Matiáškovy (51:49) a závěr patřil Pátkové, která nejprve
trefila těžkou střelu a následně udržela pevné nervy při trestných hodech (4/4). Z postupu do
finále se tak mohl radovat HB Basket.
Body: Pátková 18 (2x3,6/4), Matiášková K. 14 (5/2), Matiášková V. 10 (6/4), Žílová 5 (3/1),
Nájemníková 5 (2/1), Sůvová 3 (2/1), Němcová 2, Bubeníková 0 - Holcová 10 (6/4, 8 ztrát),
Rašková 9 (1x3), Válková 8 (5/0, 22 doskoků), Fukanová 7 (1/1), Poulíčková 6, Štursová 5
(4/1), Slivečková 4 (1x3,2/1), Nesvadbová, Vyhlídalová, Krátká 0
TH: 28/13 - 18/7, trojky: 6/2 - 12/2, doskoky: 40 - 47, ztráty: 15 - 25, fauly: 23 - 20
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193229_soutez_1206.html

BA SPARTA - SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 72 : 64 po prodloužení (14:20,29:28,37:42,57:57)
Aktivněji do druhého semifinále vstoupily basketbalistky Hradce Králové, když hrály
dynamičtější basketbal s využitím vniků a také rychlých protiútoků po ztrátách Sparty.
Šestibodový náskok však Hradec neudržel, jelikož ve 2. čtvrtině vstřelil pouhých osm bodů (z
toho sedm Trávníčková). Na druhé straně naopak začala být produktivní Jindrová a k
poločasové poradě tak odcházela s jednobodovým náskokem Sparta.
I začátek druhého poločasu patřil Spartě, když hradeckým hráčkám chyběla odvaha ve hře na
koš a prvních pět minut nevstřelily ani bod. Ovšem výrazněji odskočit Sparta nedokázala,
když zahodila i ty nejvyloženější příležitosti (zejména Slanařová). Hradec se naopak začal
osmělovat a Kršková, Bolardtová a Fraňková otočily na 37:42.
Pětibodový náskok držel Hradec Králové až do 39. minuty. Poté však na sebe vzala
odpovědnost Jindrová, která košem s faulem a následně dalším košem vyrovnala na 55:55. A
po hradecké ztrátě dokázala berounská odchovankyně skórovat i do třetice - 57:55. Po
oddechovém čase ale zastavila vnik Bolardtové Rosecká jen faulem a také nejlepší střelkyně
Hradce ukázala pevné nervy - 57:57. Poslední střela Rosecké poskočila na obroučce a vypadla
z koše, a tak finalistu muselo určit až prodloužení.
První polovina nastavení patřila Rosecké, která za tři minuty vstřelila osm bodů. Kontrovat
dokázala pěti body Kršková. Sto sekund před koncem se Rosecká vyfaulovala, ovšem Hradec
Králové už nedokázal skórovat a Jindrová z trestných hodů (4/3) v poslední minutě potvrdila
postup Pražanek do finále.
Body: Jindrová 26 (16/10), Rosecká 19 (7/3), Halátková 9 (1x3,8/2), Gallasová 7 (2/1),
Slanařová 5 (2/1), Pitrová 4 (2/0), Kolegarová 2 (11 doskoků) - Kršková 20 (3/2), Bolardtová
19 (9/9), Trávníčková 11 (4/3), Pleskotová 5 (2/1), Poláčková 4, Havlíková 3 (2/1), Fraňková 2,
Fišerová, Lacinová, Hradecká 0
TH: 37/17 - 20/16, trojky: 4/1 - 11/0, doskoky: 46 - 51, ztráty: 18 - 19, fauly: 22 - 27
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193230_soutez_1206.html

NEDĚLE 3. KVĚTNA
o 7. místo: BASKET SLOVANKA - STUDÁNKA PARDUBICE 51 : 65 (10:14,21:30,31:53)
První poločas utkání o sedmé místo byl plný nepřesností na obou stranách. Skóre se odvíjelo
dle aktivity Pardubic. Když hrály oba celky pomalejší, "organizovaný" basketbal, byla o něco
lepší Slovanka díky bodům Michaličkové s Ondrouškovou. V momentě, kdy Studánka přidala
na rychlosti a intenzitě, tak díky akcím "hoď a běž" a rychlým protiútokům soupeřky
přehrávala.
Definitivní rozhodnutí o 7. příčce pro Studánku přinesla třetí část, kdy právě díky
protiútokům odskočily Pardubice až na 31:53. V posledním hracím období Slovanka už jen
korigovala konečné skóre.
Body: Michaličková 21 (14/9, 9 získaných faulů), Ondroušková 18 (7/6, 12 doskoků),
Vicherková 7 (4/1), Vlčková 2, Jungrová 2 (4/2), Švagerová 1 (2/1), Němcová, Holanová,
Hajduová, Dlasková, Nováková - Jezdinská 16 (2/0, 16 doskoků), Šitancová 14, Černohorská
12 (4/4), Hamaričová 6, Ševčíková 5 (1x3), Havelková 4 (2/2), Pavlíčková 4, Bičíková 2,
Bergerová 2, Jochová, Tabačková 0
TH: 31/19 - 10/8, trojky: 6/0 - 7/1, doskoky: 39 - 46, ztráty: 26 - 23, fauly: 12 - 22
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193227_soutez_1206.html

o 5. místo: DBaK - SŠMH BRNO 57 : 80 (17:18,33:39,45:62)
V prvním poločase měl na obou stranách útok převahu nad obranou. DBaK se spoléhal
zejména na vniky do vymezeného z území z perimetru, SŠMH naopak drtivou většinu svých
bodů vytěžilo se spolupráce pivotů high-low (trojice Navrátilová, Havlíková, Galíčková 31
bodů za první poločas). K vyššímu než šestibodovému náskoku Brňankám chyběla podpora
"malých" hráček, které byly (stejně jako po celý turnaj) neproduktivní a navíc často přidávaly
velký počet ztrát (Švagerová za první poločas 5).
Šance západočeského celku na úspěch žily do 25. minuty (42:44), poté ale přišla
dvouminutovka 0:13 a o vítězkách duelu bylo rozhodnuto. DBaK následně upadl do podobné
letargie jako ve čtvrtek, a tak poslední čtvrtina byla v podstatě jen snahou střídajících hráček
na obou stranách o zapsání se do střelecké listiny (podařilo se přibližně v polovině případů).
Body: Sklenářová 11 (4/3), Greschlová 10 (1x3,4/1, 12 doskoků), Froňková 10 (2x3,6/4),
Hrbková 7 (1/1), Peteříková 6 (2/2), Feiferlíková 4, Fialová 4 (2/2), Kohoutová 4, Pletichová 1
(2/1), Švambergerová, Kapitánová, Fastnerová 0 - Navrátilová 18 (7/4), Havlíková 18 (2/2),
Galíčková 17 (1x3,2/2), Holomková 10 (2x3,4/2), Kouřilová 7 (6/1), Michalová 3 (2/1),
Zábojová 2, Novotná 2, Vojteková 2, Švagerová 1 (2/1), Hamzová, Dohnalová 0
TH: 23/14 - 25/13, trojky: 17/3 - 9/3, doskoky: 29 - 51, ztráty: 17 -19, fauly: 18 - 18
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193228_soutez_1206.html

o 3. místo: OSK OLOMOUC - SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 63 : 79 (26:21,41:40,44:55)
První poločas byl přehlídkou útočných individualit na obou stranách (Holcová 14, Rašková 10
- Bolardtová 10, Trávníčková 8, Poláčková 8). S nasazením v obraně to už na obou stranách
bylo výrazně slabší.
Začátek druhé půle zachytil OSK v útlumu. V první minutě upravila Holcová na 43:42, ale ve
zbytku třetí čtvrtiny vstřelily Hanačky jediný bod! Na Olomouc hrající ve velice úzké rotaci
zřejmě dolehla únava, hráčky přestaly být důsledné v zakončení, v uvolňování i celkové
aktivitě a Hradec Králové toho dokázal využít.
Ve 32. minutě se zdálo být rozhodnuto (46:63), ale OSK se osmi body v řadě ještě pokusilo
vrátit do zápasu. Na větší zdramatizování duelu však Olomouc nenašla ani fyzické, ani
morální síly a bronz tak putuje do Hradce Králové.
Body: Holcová 17 (10/9), Rašková 15 (3x3,2/2), Válková 13 (9/5), Štursová 8 (5/4),
Vyhlídalová 4, Slivečková 3 (2/1), Poulíčková 2 (2/0), Desedělová 1 (2/1), Nesvadbová,
Fukanová, Krátká 0 - Bolardtová 16 (1x3,4/3), Trávníčková 14 (3/2), Poláčková 12 (2/2),
Fišerová 12 (2x3), Havlíková 9 (2/1), Kršková 6 (2/2), Fraňková 4, Lacinová 4, Pleskotová 2,
Mahlerová, Hradecká 0
TH: 32/22 - 13/10, trojky: 19/3 - 16/3, doskoky: 43 - 46, ztráty: 23 - 11, fauly: 17 - 25, 5 chyb:
1 - 1 (Poulíčková - Poláčková)
http://www.cbf.cz/souteze/zapas_193231_soutez_1206.html

finále: HB BASKET - BA SPARTA 58 : 77 (11:21,28:39,38:60)
Stejně jako na celém mistrovství měla Sparta pomalejší vstup do utkání a HB se ujalo vedení
7:2. Poté se však "sparťanská mašina" rozjela a již v první čtvrtině i přes spoustu
neproměněných vyložených příležitostí zbytek první části vyhrála 4:19 (10 bodů Jindrová).
Dvouciferný náskok udržela Sparta i do poločasu. Hlavní zásluhu na tom měla Slanařová,
která po třech průměrných až podprůměrných dnech ukázala proti svým nedávným
spoluhráčkám svůj potenciál a za první dvě čtvrtiny vsítila 17 bodů.
Definitivní rozhodnutí padlo ve 3. čtvrtině. Bubeníková, Žílová i Němcová měly již na začátku
této části čtvrtý faul a HB tak muselo ubrat na agresivitě v obraně. Toho dokázaly opětovně
využít Jindrová se Slanařovou a rozdíl navýšit až na pětadvacet bodů.
Poslední čtvrtinu oba trenéři využili k nasazení všech hráček a oba celky v podstatě už jen
čekaly na oslavy svého úspěchu.
Body: Matiášková V. 22 (2x3, 10/8, 13 bodů v poslední čtvrtině), Žílová 11 (9/5), Němcová 6,
Nájemníková 5 (4/3), Bubeníková 5 (4/3), Matiášková K. 4 (2/2), Pátková 3 (1x3), Sůvová 2
(2/2), Jindřichová 0 - Jindrová 23 (4/3), Slanařová 21 (14/7), Halátková 9 (10/5), Formánková
8, Rosecká 6 (2/2), Gallasová 4, Kolegarová 2, Šímová 2, Pitrová 2 (2/2), Zachová, Korbová,
Kyselá

TH: 34/21 - 36/19, trojky: 9/3 - 2/0, doskoky: 30 - 51, ztráty: 14 - 14, fauly: 27 - 25, 5 chyb: 1 1 (Slanařová - Žílová)

KONEČNÉ POŘADÍ
1. BA Sparta, 2. HB Basket, 3. Sokol Hradec Králové
4. OSK Olomouc, 5. SŠMH Brno, 6. DBaK, 7. Studánka Pardubice, 8. Basket Slovanka

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKA MČR:
Barbora Jindrová (BA Sparta)

ALL-STARS MČR
Barbora Jindrová (BA Sparta), Eliška Žílová (HB Basket), Anna Rosecká (BA
Sparta), Lucie Bolardtová (Sokol Hr. Králové), Adéla Válková (OSK Olomouc)

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKY DRUŽSTEV
Michaela Pitrová (BA Sparta), Veronika Matiášková (HB Basket), Ivana Kršková
(Sokol Hr. Králové), Tereza Holcová (OSK Olomouc), Kateřina Galíčková (SŠMH
Brno), Simona Sklenářová (DBaK), Natálie Černohorská (Studánka Pardubice),
Andrea Ondroušková (Basket Slovanka)

CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV
BA Sparta
Naprosto zasloužený vítěz republikového mistrovství. Příchodem Slanařové a Halátkové
Sparta výrazně posílila. Šampionát odehrálo BA včetně těchto dvou hráček v sedmičlenné
rotaci, ostatní hráčky nastupovaly jen za zcela rozhodnutého stavu. Spartě se ve většině
zápasů nepodařil vstup do utkání, ovšem postupem času dokázala ve všech zápasech
přidávat na tempu a agresivitě. BA Sparta byla nejodvážnější zejména z hlediska obrany, kdy
jako jeden z mála týmů byla ochotna vytáhnout obranu na celé hřiště. V útoku využívala
Sparta jak kombinací k uvolnění podkošových hráček, tak jednoduchou hru 1 na 1 (zejména
Jindrová). Právě tato hráčka byla zvolena nejužitečnější hráčkou mistrovství, když po
nevýrazných výkonech ve skupině (zejména na obranné polovině) byla ve vyřazovacích bojích
velkou oporou. Velmi dobře si vedla i její kolegyně Rosecká a velkou důležitost pro tým mělo
také množství odvedené černé práce Pitrové, která zaznamenala za poslední půlrok velký
výkonnostní posun a jako jediný nováček (všechny ostatní hráčky absolvovaly již minulý sraz
širšího výběru) si vybojovala nominaci k mezinárodním zápasům reprezentace U15 proti
Slovensku.
HB Basket
Největší překvapení mistrovství. Loni osmý celek postoupil na MČR ze sedmé příčky po
základní části. Navíc v polovině nadstavby přišel klan Brejlových o dvě opory Slanařovou a
Halátkovou, které přešly do BA Sparta. Možná i tento moment družstvo semkl a to dokázalo
zejména díky velké bojovnosti postoupit až do finále. Velmi dobře hrály zejména Žílová s V.
Matiáškovou, ve většině zápasů neviditelná Pátková skvěle zvládla důležité koncovky s
Hradcem Králové i Olomoucí. Největším dílem se ale o úspěch zasloužilo týmové pojetí
celého družstva.
Sokol Hradec Králové
Mírně rozporuplnou sezónu i mistrovství s bronzovým vyvrcholením má za sebou obhájce
titulu. Hradec zahájil turnaj vysokým vítězstvím nad DBaK a následně přehrál i Studánku.
Tato kombinace dala Hradci možnost prohrát s HB, což se také stalo. Porážka o deset bodů
však znamenala až druhé místo ve skupině a tím nejsilnějšího soupeře do semifinále. V něm
Hradec Králové předvedl úplně jiný výkon než proti HB Basket a zřejmě v nejkvalitnějším
utkání mistrovství padl až v prodloužení. V tomto duelu i v zápase o 3. místo zdobil hru
Hradce zejména rychlý protiútok. V zápase o 3. místo měly Sokolky díky širší rotaci více sil
než OSK Olomouc. Hlavní oporou celku byla střelkyně Bolardtová, kterou doplňovaly
Kršková, Poláčková, Trávníčková (posila z Lipníka nad Bečvou) či o dva roky mladší Fišerová.
OSK Olomouc
OSK loni překvapilo na MČR stříbrnou medailí a ani letos nebylo daleko od podobného
úspěchu. S postupem do vyřazovacích bojů se přitom po nalosování do skupiny se Spartou a
SŠMH v podání OSK příliš nepočítalo. Ovšem olomoucká děvčata (i bez do Pardubic
přestoupivší Ševčíkové) si své nejlepší vystoupení na MČR schovala na pravou chvíli - do
zápasu o postup do vyřazovacích bojů proti Brnu - a zejména díky větší energii a nasazení
dokázala své technicky zdatnější konkurentky přehrát. V semifinále však roli mírného favorita
OSK již potvrdit nedokázalo a chybějící síly úzké rotace se projevily i v zápase o třetí místo.
Opory na celém turnaji střídaly lepší okamžiky s horšími - Holcová někdy vynikající, jindy
bezradná se spoustou ztrát, Rašková často "schovaná" a čekající na střelu (pokud však

trefovala tak její trojky byly smrtící), Válková spoustu doskoků, ale málo využívaná a pokud
dostala přihrávku do vnitřního prostoru, tak nedostatečně důrazná při zakončení. Olomouc
po celý turnaj hrála osobní obranu, na útočné polovině systémy připravené pro střelkyni
Raškovou nebo vnikající Holcovou.
SŠMH Brno
Velkým zklamáním skončil turnaj pro brněnské basketbalistky. Ty sice hned v prvním duelu
přišly kvůli obnovenému zranění o jednu z důležitých hráček Pogányovou (2001), ovšem i bez
ní určitě družstvo mělo medailový potenciál. Chybělo však větší nasazení, emoce, v tom byla
Sparta i Olomouc v pátečních zápasech lepší. I všem klíčovým hráčkám "něco" chybělo. Hru
šikovné Havlíkové poznamenala malá bojovnost až laxnost, střelecky disponované Galíčkové
lze určitě vyčítat obranu a Navrátilové jistotu v zakončení. Přesto všechny tři určitě patří mezi
nejlepší hráčky na svém postu v republice s velkým potenciálem. Solidně se prezentovala
Holomková, ale byla o "chlup" horší než její konkurentky v jiných družstvech. Švagerové se
šampionát výrazně nevyvedl. V obraně praktikovalo Brno osobní obranu od poloviny hřiště,
na útočné polovině využívalo nejčastěji spolupráce pivotů "high-low" či "pick-roll" hráček na
pozicích 1-5 (s případným využití střelce na pozici 4).
DBaK
DBaK ukázalo na mistrovství dvě tváře. Ta čtvrteční nebyla příliš přívětivá. Družstvo možná
unavené po cestě, možná nervózní z velkého turnaje, předvedlo bezkrevný výkon bez
výraznějšího nasazení a emocí. V pátek a v sobotu proti slabším soupeřům se již DBaK
prezentoval o mnoho lépe, včetně předpokládaných opor Sklenářové a Greschlové. Ani v
neděli nenechal výběr trenéra Pipty brněnskému celku nic zadarmo, ač hrál již bez
Juhászové. Družstvo hrálo většinu času osobní obranu, po koši či trestných hodech často
zařazovalo i zónový pressing 1-2-1-1.
Studánka Pardubice
Překvapivý vítěz základní části a obhájce bronzových medailí z loňského MČR U14 neunesl
tíhu domácího prostředí a skončil až na sedmé příčce. V prvním duelu přitom Studánka
porazila následného finalistu, HB Basket. Porážka s Hradcem Králové a následný výsledek
Hradce proti HB ale poslal Studánku do bojů o umístění. Nejlepší výkon Studánka podala
paradoxně proti SŠMH Brno, se kterým v prodloužení prohrála o dva body. Předpokládané
opory zastihl turnaj v útlumu a byla znát i herní nesehranost, kdy hráčky ročníku 2000 hrály
"vyzrálejší", ale o to pomalejší basketbal, naopak mladší hráčky byly aktivní, častěji hrály
protiútok, ale zase se dopouštěly většího množství chyb. Nejvýraznějšími osobnostmi byly
Černohorská (ač se možná čekalo více, stejně jako od Hamaričové či Levinské) a o rok mladší
Jezdinská.
Basket Slovanka
Jednoznačně nejslabší účastník turnaje. Bohužel od loňského MČR U14 nebyl znát žádný
výkonnostní pokrok. Družstvo se snažilo opírat o vniky Ondrouškové (a případné trestné
hody) a také o vniky zakončené střelou od Michaličkové. Bohužel družstvu zcela chyběl
rychlý protiútok a systémy v útoku s ohledem na technické nedostatky hráček nevycházely. V
obraně jako jediné družstvo zařazovala Slovanka zónovou obranu (3-2), a to často i po
většinu utkání.

HRÁČKY DOPORUČENÉ KE SLEDOVÁNÍ
1) HRÁČKY KE SLEDOVÁNÍ ROČNÍKU 2000 - v abecedním pořadí
BA Sparta: Jindrová, Pitrová, Rosecká, Slanařová
HB Basket: Matiášková V., Pátková, Žílová
Sokol Hradec Králové: Bolardtová, Kršková, Trávníčková
OSK Olomouc: Holcová, Rašková, Válková
SŠMH Brno: Galíčková, Havlíková, Holomková, Navrátilová, Švagerová
DBaK: Sklenářová
Studánka Pardubice: Černohorská, Levinská
Basket Slovanka: Michaličková (SVK)

2) HRÁČKY KE SLEDOVÁNÍ ROČNÍKŮ 2001 (2002) - v abecedním pořadí
BA Sparta: Gallasová, Halátková, Kolegarová
HB Basket: Bubeníková, Sůvová
Sokol Hradec Králové: Fišerová (2002), Hradecká, Pleskotová
OSK Olomouc: Štursová
SŠMH Brno: Hamzová, Michalová, Pogányová
DBaK: Froňková, Juhászová
Studánka Pardubice: Jezdinská, Šitancová, Tabačková
Basket Slovanka: Ondroušková, Vicherková

HODNOCENÍ ROZHODČÍCH
V žádném utkání nebyli zcela bezchybní, ovšem na rozdíl od některých trenérů a diváků bych
rozhodně neúspěch jakéhokoliv družstva v žádném případě nehledat tímto směrem. Úroveň
rozhodování byla adekvátní důležitosti turnaje.

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ TRENÉRŮ, HRÁČEK, DIVÁKŮ
V šesti případech nemám žádné zásadní připomínky k vystupování trenérů při zápase i mimo
něj. Na hraně a někdy až za hranou se v každém utkání pohybovala velice emotivní trenérka
BA Sparta, která je svým temperamentem proslulá (oproti minulosti je zde mírný náznak
zlepšení). Svou minulost má i trenér Hradce Králové, který také přes velkou snahu asistentky
své emoce v některých případech (Studánka, Sparta) nedokázal ukrotit a tím nedával dobrý
příklad hradeckým fanouškům. Oba trenéři plně koncentrovaní na hru jsou přitom určitě
jedněmi z nejlepších v této kategorii, což prokázalo i medailové umístění jejich celků (a
zejména v případě Sparty i velký výkonnostní progres celého družstva).

Během dvaceti utkání ani jedna z hráček neinkasovala technickou chybu. Dohru však bohužel
bude mít chování poraženého celku po semifinálovém utkání BA Sparta - Sokol Hradec
Králové.
Chování rodičů bylo podobné jako na všech posledních MČR - našli se diváci kvalitně fandící,
objektivní, i naprosto nesoudní. Zda jde nalézt přímou úměru mezi chováním trenérů a
rodičů, případně mezi úrovní hry družstva a chování rodičů, bych pouze spekuloval.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE
Jedním slovem vynikající. Pardubice si daly opravdu záležet a při porovnání s MČR U17 nebo
MČR U14, kterým jsem byl také alespoň po určitou část přítomen, bylo toto MČR o několik
úrovní jinde. Od prvního dne dýchala na všechny účastníky výjimečnost turnaje, který byl
opravdovým vyvrcholením celoročního snažení se vším všudy.
Organizátorům se podařilo kvalitní zahájení (včetně zpívané hymny a vystoupení mistrů
Evropy ve Freestyle-Yoyo) i zakončení (včetně předávání cen jak představiteli města a kraje,
tak úspěšnými reprezentantkami Bartoňovou a Kulichovou). Ceny pro týmy i jednotlivkyně
byly navíc opravdu hodnotné. Kvalitně zpracovaný bulletin, online statistiky, TV-Com, VIP
zóna pro funkcionáře svazové i klubové, komentátorská služba po celou dobu mistrovství vše bylo zajištěno na opravdu vysoké úrovni. Pro všechny účastníky byla navíc zajištěna
možnost přepravovat se po Pardubicích pomocí MHD zdarma.
Chtěl bych proto jak v této zprávě, tak i veřejně velice poděkovat všem organizátorům za
skvěle připravené vyvrcholení sezóny.

SHRNUTÍ, DOPORUČENÍ A ZÁVĚR
Mistrovství bylo zejména díky organizátorům velice důstojným zakončením celé sezóny a
všem dalším pořadatelům mohu dát MČR U15 za příklad.
Z výkonnostního hlediska už to bylo o něco slabší. Všem celkům nejde upřít snahu, ovšem i
tento šampionát prokázal, že ročník 2000 bude jedním z nejslabších za poslední roky.
Zejména naprostá absence vyšších hráček je alarmující. Druhým nedostatkem je
nedostatečná technická připravenost většiny účastnic. I ty největší opory a reprezentantky
mají na útočné polovině většinou jen jedno řešení, své oblíbené. Variabilita a komplexnost
bohužel schází. Mezi další nedostatky patří zejména malá agresivita v obraně, minimální
návyky z hlediska odstavování po střele, chybějící komunikace či minimální ohrožení koše při
pick-rollech driblující hráčkou (minimální snaha o "napíchnutí" obrany, většinou jen naprosté
nevyužití clony a čekání na sbíhající hráčku). O práci slabší rukou či variabilitě přihrávek
nemluvě.

Snaha o rychlý protiútok v průběhu mistrovství klesala, což mohlo být zapříčiněno i únavou
hráček. Ta mohla souviset se systémem mistrovství. Často jsem se střetl s názorem, že
ideální MČR by mělo trvat tři dny z hlediska únavy a finanční náročnosti. Osobně jsem byl
zastáncem současného čtyřdenního systému, který mi přišel adekvátní. Navíc týmům i po
jedné porážce dává možnost bojovat o medaile. Po tomto MČR ale nemám nic proti otevření
diskuse, zda MČR nezkrátit na tři dny. Ovšem jen v případě přímých vyřazovacích bojů.
Současný, dle mého velice zajímavý systém, bohužel přináší spekulace (viz vyřazení
Prostějova v loňském roce po překvapivé porážce Hradce Králové s OSK Olomouc, letošní
vyřazení Pardubic po prohře stejného celku s HB Basket). Proto pokud by se systém měnil,
tak bych ponechal osm účastníků MČR (jen čtyři celky by znamenaly jen dvoudenní MČR a to
mi přijde málo), kteří by však hráli vyřazovacím způsobem (včetně zápasů o umístění všechny celky tři zápasy ve třech dnech).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčkám za předvedené výkony, trenérům za jejich
celoroční práci, organizátorům za výborně zvládnuté mistrovství a také ještě jednou
pogratulovat všem medailistům.

V Trutnově 6. května 2015
Mgr. Petr Kapitulčin

