MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
KADETEK U17

26. 4. – 28. 4. 2013

Hala Rosnička, Horákova 7 BRNO

Seznam účastníků
BK Brno
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
17

Bubeníková Alžběta
Krumpholcová Sára
Mainclová Aneta
Hošková Lucie
Zbořilová Martina
Zítková Tereza
Krejčíková Michaela
Křivánková Klára
Holešinská Petra
Beránková Sarah
Stoupalová Natálie

Basket Slovanka
97
98
96
98
96
98
97
96
97
96
98

4
6
9
11
14
17
21
23
25
31
41
44
53

Prachařová Kateřina
Šaureová Barbora
Brejchová Kateřina
Štechová Tereza
Mircová Eliška
Kučerová Zuzana
Horáková Anna
Prášková Michaela
Milaniaková Lucie
Červenková Lucie
Flašíková Martina
Plačková Laura
Kracíková Tereza

Trenér: Fousek Richard
Asistent trenéra: Vencúrik Tomáš

Trenér: Toušek Jiří
Asistent trenéra: Michael Kruk

SOKOL Hradec Králové

BA Sparta

4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17

Andělová Gabriela
Matušková Michaela
Paclíková Dominika
Grindlerová Adéla
Sharplesová Sarah
Hlaváčová Daniela
Běloušková Kateřina
Müllerová Veronika
Kaňuková Michaela
Kosová Marcela
Dvořáková Markéta
Rokošová Kristýna

96
97
97
98
96
96
97
97
96
96
97
97

Trenérka: Běhalová Vladimíra
Asistentka trenérky: Hroudná Dana

4
5
6
7
8
11
13
15
16
18
21
23

Gallasová Patricia
Voláková Gabriela
Nollová Klára
Kleckerová Anna
Fadrhonsová Karolína
Novotná Sabina
Kloseová Linda
Zuzáková Aneta
Tinková Magdaléna
Doksanská Tereza
Tvrdíková Michaela
Rokošová Kateřina

Trenér: Zajíček Ondřej
Asistent trenéra: Gallas Martin
Asistent trenéra: Šenk Pavel

96
98
96
96
96
96
97
96
96
96
96
97
96

98
97
96
96
97
97
96
96
97
97
97
97

1. hrací den – 26. dubna 2013
BK Brno – BA SPARTA 83:57 (25:19, 48:27, 72:42)
První utkání mistrovství republiky nabídlo střet domácího BK Brno a pro mnohé možná
překvapivého účastníka tohoto turnaje BA SPARTA. Nasazení Sparty v začátku utkání možná
trochu rozhodilo brněnské hráčky, protože Sparta svojí bojovností a agresivitou Brno v
začátku utkání přehrávala. Sparta dokonce po čtyřech odehraných minutách vedla nad
Brnem 8:2, což měla na svědomí zejména dvojice Sparťanek Zuzáková a Voláková. Brno
postupně redukovalo náskok soupeře, ale do vedení se dostalo až v konci osmé minuty, a to
zejména díky střelecké potenci Beránkové a Holešinské. První čtvrtinu nakonec Brno
„urvalo“ v poměru 25:19 a ve zbytku utkání mohlo postupně budovat svůj náskok. První
čtvrtina byla ve znamení nepřesných přihrávek, spousty ztracených míčů a neproměněných
trestných hodů. Sparťanská hráčka Nollová si už v 18. minutě udělala 5 osobních chyb, což
jen ilustruje nasazení a agresivitu hráček Sparty v tomto utkání. Brno ve druhé čtvrtině hrálo
moc pěkný basketbal, jednoduché kombinace, vypracované střely a navíc jako nadstavbu moc
dobře bránilo. Spartě se po počátečním náporu přestalo dařit a postupně odpadala. Poločas
skončil zaslouženým vedením Brna v poměru 48:27. Ve zbytku utkání Brno pozvolně
zvyšovalo svůj náskok, zatím co Spartě se moc nedařilo. Ukázalo se, že Brno je na tom
podstatně lépe, co se týká individuálních kvalit hráček než Sparta. Ta se opírala o tři,
maximálně čtyři hráčky. Na konci zápasu se do hry dostávají i lavičky obou družstev.
V utkání rozhodla větší kvalita hráček Brna. Celkem překvapivé bylo i velké množství ztrát
(17:21) a neproměňování trestných hodů (ani jedno družstvo se nedostalo nad 60%). Tyto
problémy připisuji nervozitě hráček v úplně prvním utkání mistrovství. Naopak pozitivním
překvapením bylo vystoupení mladé Natálie Stoupalové, která koš Sparty zatížila 14ti body a
doskočila 7 míčů.
Body: Beránková 16 (TH: 4/3), Stoupalová 14 (6/5), Holešinská 13 (2/1), Křivánková 13 (4/1),
Mainclová 11 (4/3), Bubeníková 7 (2/1), Hošková 6 (3/2), Krumpholcová 2 (0/0), Zbořilová 1
(2/1), Krejčíková 0 (2/0) a Zítková 0 (2/0) – Voláková 13 (7/5), Zuzáková 11 (7/3), Rokošová 11
(2/1), Fadrhonsová 10 (14/8), Tvrdíková 8 (4/3), Gallasová 2 (2/2), Novotná 2 (0/0), Nollová 0
(0/0), Kleckerová 0 (2/0), Kloseová 0 (0/0), Tinková 0 (0/0) a Doksanská 0 (0/0)
TH: 31/17 – 38/22
Trojky: 4 - 1
Fauly: 28:27
Nejlepší hráčky utkání: Křivánková – Voláková
Základní sestavy:
BK Brno: Mainclová, Stoupalová, Křivánková, Holešinská, Beránková
BA SPARTA: Voláková, Fadrhonsová, Zuzáková, Tvrdíková, Rokošová
Rozhodčí: Pilný, Šrámková

SOKOL Hradec Králové – BASKET SLOVANKA 49:65 (6:21, 18:35, 33:44)
Druhé utkání prvního dne začalo opět jako to první ve velkém tempu. Slovanka byla
silovějším a agresivnějším družstvem, což se podepsalo na tom, že Hradec dal za prvních 5
minut pouhé 2 body. Slovanka hrála perfektní osobní obranu, je nutné uznat, že hráčky
Slovanky jsou na tom velmi dobře po fyzické stránce. Slovanka byla všude včas a navíc v
útoku moc pěkně kombinovala, což se Hradci vůbec nedařilo. Hradecké družstvo působilo
unaveným a pomalým dojmem, nepřesvědčivý výkon podala i dvojice zkušenějších hráček
Sokola, Kaňuková a Andělová. Proto první čtvrtina skončila nemilosrdným výsledkem ve
prospěch Slovanky 21:6. To co se dělo v první čtvrtce pokračovalo i v té druhé. Slovanka si
hlídala svůj náskok, a tak v poločase vedla 35:18. V první polovině se hra Slovanky opírala
zejména o Terezu Kracíkovou, která pod košem jednoznačně zastínila duo pivotek z Hradce, a
i to Kaňukovou a Rokošovou. Do třetí čtvrtiny nastoupil trochu jiný Hradec, než do prvního
poločasu (třetí čtvrtina se také Hradci podařila jako jediná vyhrát 15:9), rychlejší,
agresivnější a hlavně obětavější. V této části utkání se dařilo jak Andělové, tak Matuškové,
jejichž úspěšné střely přiblížily na konci čtvrtiny Hradec na rozdíl 11 bodů. I přes to bylo
vidět, že Slovanka si náskok hlídá. Poslední čtvrtina byla jednoznačně nejbohatší na body.
Obrany obou družstev polevily a na úplném konci utkání se do hry dostala jak lavička
Slovanky, tak Hradce. Konečný výsledek 49:65 hovoří za vše.
Slovanka měla perfektně zvládnuté rychlé protiútoky a Hradec na to nedokázal reagovat.
Zároveň se Hradec potýkal s katastrofální úspěšností střelby trestných hodů (45%!!!). Za
výjimečný výkon tohoto utkání považuji hru Terezy Kracíkové, která dala 15 bodů a
doskočila 16 míčů.
Body: Andělová 7 (4/2), Paclíková 7 (2/0), Rokošová 6 (0/0), Matušková 6 (2/0), Müllerová 6
(4/4), Hlaváčová 6 (2/2), Kosová 4 (2/0), Grindlerová 2 (2/0), Dvořáková 2 (0/0), Sharplesová 2
(0/0), Kaňuková 1 (2/1) a Běloušková 0 (0/0) – Kracíková 15 (3/3), Prachařová 13 (3/2),
Mircová 10 (2/2), Prášková 9 (2/2), Červenková 4 (6/2), Kučerová 4 (2/2), Šauerová 3 (2/1),
Flašíková 3 (3/1), Horáková 2 (0/0), Milaniaková 2 (0/0), Brejchová 0 (0/0) a Plačková 0 (0/0)
TH: 20/9 – 23/15
Trojky: 2 – 2
Fauly: 22:19
Nejlepší hráčky utkání: Rokošová – Kracíková
Základní setavy:
SOKOL Hradec Králové: Andělová, Matušková, Hlaváčová, Kaňuková, Kosová
BASKET SLOVANKA: Prachařová, Mircová, Kučerová, Flašíková, Kracíková
Rozhodčí: Vyplel, Kovář

2. hrací den – 27. dubna 2013
BA SPARTA – SOKOL Hradec Králové 58:66 (18:11, 33:34, 45:55)
Druhý hrací den začínal utkáním včerejších poražených. Hradecké hráčky opět působí dost
unaveným dojmem a Sparta toho dokázala využít a díky agresivní hře (mnohdy na hranici
regulí) dokázala vyhrát první čtvrtinu. Už od začátku bylo patrné, že toto utkání bude patřit
Anetě Zuzákové, která se střelecky chytla už během první čtvrtiny. Faktem je, že tento zápas
nebyl moc pěkný pro oko diváka. V průběhu druhé čtvrtiny Hradec utkání otáčí
basketbalovějším pojetím hry, ze strany Sparty se jedná o agresivní způsob hry, který je
založený jen na fyzických dispozicích hráček. Jedinou světlou výjimkou byla Zuzáková, která
hrát basketbal prostě chtěla. Poločasový výsledek je 34:33 ve prospěch Hradce. Do třetí
čtvrtiny nastoupil opět (jako v utkání se SLOVANKOU) jiný Hradec. Hráčky působí
sebevědomějším dojmem. V útoku Hradec hraje velmi rychle a přímočaře, velice se mu daří
rychlý protiútok. Ze skvělé obrané práce dlouhých hradeckých hráček (Kaňuková, Rokošová)
bodově profitují hráčky malé (Andělová, Matušková). Hradec měl ve třetí čtvrtině velkou
převahu, což se projevilo vítězstvím v této části 21:12. Spartě v tento moment hraje jen
Zuzáková, která dala do konce třetí čtvrtky více než polovinu bodů svého družstva. Poslední
čtvrtina byla v boji o vítězství velice bojovná z obou stran. Hradec má basketbalově navrch,
ale Spartě se zase vůbec nedaří proměňování trestných hodů. Utkání se ke konci ještě
zdramatizovalo, když se Hradci vyfaulovala ve 35. minutě do té doby dobře hrající Kaňuková.
Ve finále vyhrál basketbal nad sílou a agresivitou a Hradec zaslouženě vyhrál 66:58.
Body: Zuzáková 28 (12/8), Voláková 11 (4/1), Rokošová 8 (3/2), Fadrhonsová 5 (8/3),
Tvrdíková 4 (2/0), Nollová 2 (1/0), Gallasová 0 (0/0), Kleckerová 0 (0/0), Novotná 0 (0/0),
Kloseová 0 (0/0), Tinková 0 (0/0) a Doksanská 0 (0/0) – Rokošová 14 (2/2), Andělová 12 (0/0),
Hlaváčová 10 (2/1), Matušková 8 (1/0), Kaňuková 7 (0/0), Paclíková 6 (2/1), Kosová 4 (1/0),
Grindlerová 3 (2/1), Müllerová 2 (0/0), Sharplesová 0 (0/0), Běloušková 0 (0/0) a Dvořáková 0
(0/0).
TH: 30/14 – 10/5
Trojky: 0 – 5
Fauly: 17 – 27
Nejlepší hráčky utkání: Zuzáková – Andělová
Základní setavy:
BA SPARTA: Voláková, Fadrhonsová, Zuzáková, Tvrdíková, Rokošová
SOKOL Hradec Králové: Andělová, Matušková, Hlaváčová, Kaňuková, Kosová
Rozhodčí: Šrámková, Pilný

BASKET SLOVANKA – BK Brno 71:77 (17:19, 30:37, 41:56)
Protože si obě družstva do druhého hracího dne přinesla ze svých utkání výhry, dalo se
očekávat, že se už zde bude rozhodovat o tom, kdo bude mít nejvýhodnější pozici do
posledního dne pro zisk prvního místa MČR. Utkání začalo skutečně ve velkém tempu, kdy
samotný úvod zápasu byl velice vyrovnaný. Zatímco brněnské družstvo táhla zejména dvojice
Beránková a Křivánková na straně Slovanky se tradičně dařilo Tereze Kracíkové. První
čtvrtinu tedy Brno vyhrálo rozdílem dvou bodů 19:17 a vše nasvědčovalo, že diváci v
brněnské hale uvidí pěkný basketbal. Nástup do druhé čtvrtiny byl ve znamení nepřesností. V
první minutě se Slovance podařilo díky střele Červenkové srovnat stav, ale to bylo v rámci
utkání naposled. Brněnské družstvo táhla dopředu svým výkonem Křivánková, která kromě
výborné obrany dokázala i přesně zakončovat. Slovanka se ke konci čtvrtiny pokoušela
ubránit Brno zónovou obranou, ale její pokus nebyl moc úspěšný. Do druhého poločasu
nastoupila sebevědomější Slovanka a Brnu to z počátku dělalo veliké problémy. Agresivní
obrana a tlak na malé hráčky Brna byly příčinou toho, že rozehrávačky Brna (Holešinská)
zbytečně ztrácely míče. Brno si přes počáteční nezdar budovalo postupný náskok. V poslední
čtvrtině se Slovanka snažila stahovat náskok Brna, ale víc na dostřel než na rozdíl 4 bodů se
nedostala. Slovanka v posledních minutách utkání praktikovala zónovou obranu, což přispělo
ke snížení brněnského náskoku, na otočení utkání to už ale nebylo.
Celkově se dalo utkání zhodnotit jako nejpohlednější v dosavadním průběhu turnaje. Pěkný
kombinační basketbal s dramatickou koncovkou.
Body: Kracíková 21 (7/5), Prachařová 14 (6/3), Mircová 8 (4/4), Prášková 8 (7/4), Červenková
6 (0/0), Flašíková 5 (2/2), Kučerová 4 (2/2), Šauerová 2 (0/0), Plačková 2 (0/0), Brejchová 1
(2/1), Štechová 0 (0/0) a Milaniaková 0 (0/0) – Beránková 21 (10/9), Křivánková 21 (6/4),
Mainclová 13 (5/5), Stoupalová 13 (4/2), Hošková 4 (4/2), Holešinská 3 (4/3), Bubeníková 2
(0/0), Krejčíková 0 (0/0), Zítková 0 (0/0), Zbořilová 0 (0/0) a Krumpholcová 0 (0/0).
TH: 30/21 – 33/25
Trojky: 2 – 4
Fauly: 26 – 20
Nejlepší hráčky utkání: Prachařová, Kracíková – Křivánková
Základní sestavy:
BASKET SLOVANKA: Prachařová, Mircová, Červenková, Flašíková, Kracíková
BK Brno: Mainclová, Křivánková, Holešinská, Beránková, Stoupalová
Rozhodčí:Vyplel, Kovář

3. hrací den – 28. dubna 2013
BASKET SLOVANKA – BA SPARTA 102:65 (24:15, 55:33, 69:48)
Nejvíce „vyhecované“ utkání z celého MČR. První čtvrtina utkání, byla nejpoklidnější částí
tohoto zápasu. Hrál se dost opatrný basketbal. Slovanka měla z počátku jednoznačně navrch,
dokonce se jí velmi dobře dařilo pokrývat nejlepší hráčku Sparty Zuzákovou. Hra dost
rozkouskována fauly. Spartě se moc nedařilo budovat jasné pozice k zakončení a tak většina
pokusů body nekončí. I proto Slovanka vyhrává první čtvrtku 24:15. Ve druhé čtvrtině začíná
být utkání velmi emotivní. Slovanka si postupně buduje náskok a to zejména díky skvělému
výkonu Práškové a Prachařové. Na Spartě je vidět, že utkání nezvládá moc fyzicky a začíná se
projevovat to, že Slovanka má k dispozici více kvalitnějších hráček do rotace. V 18. minutě
dostal trenér Sparty Zajíček technickou chybu za protesty, načež ho napodobil ve 20. minutě
trenér Slovanky Toušek. Do poločasu si Slovanka vybudovala velice slibný náskok v poměru
55:33. Druhá půlka začala pátou osobní chybou pro Fadrhonsovou, což Spartu velice oslabilo,
protože Fadrhonsová rozhodně předváděla zatím svůj nejlepší výkon na turnaji. Slovanka si v
průběhu druhé půle budovala náskok a Sparta už moc dění na hřišti nestíhala. Po třetí
čtvrtině Slovanka stále držela vedení o více než 20 bodů. Poslední čtvrtina byla ve znamení
velikých emocí, zbytečné množství faulů, hra začínala být čím dál tím více agresivní. Emotivní
průběh utkání vyvrcholil ve 34. minutě, kdy svojí druhou technickou chybu dostal trenér
Slovanky Toušek a musel opustit halu. O minutu později dostala technickou chybu i lavička
Sparty. I přes nervózní průběh utkání Slovanka navyšovala svůj náskok a zaslouženě
zvítězila.
V utkání bylo odpískáno kromě čtyř technických chyb také velké množství faulů 65!
Body: Prášková 22 (15/12), Prachařová 18 (3/3), Kracíková 14 (8/8), Kučerová 14 (8/6),
Mircová 11 (2/2), Milaniaková 7 (1/1), Červenková 6 (3/0), Flašíková 6 (7/2), Plačková 2 (0/0),
Brejchová 2 (2/0), Šauerová 0 (0/0) a Štechová 0 (0/0) – Fadrhonsová 16 (5/4), Zuzáková 14
(12/6), Tvrdíková 8 (4/2), Novotná 6 (4/2), Doksanská 6 (0/0), Rokošová 5 (4/1), Voláková 3
(2/1), Gallasová 2 (4/2), Nollová 2 (0/0), Kloseová 2 (2/2), Tinková 1 (4/1) a Kleckerová 0 (2/0).
TH: 49/34 – 43/21
Trojky: 6 – 0
Fauly: 33 -32
Nejlepší hráčky utkání: Prášková – Fadrhonsová
Základní setavy:
BASKET SLOVANKA: Prachařová, Mircová, Červenková, Flašíková, Kracíková
BA SPARTA: Voláková, Fadrhonsová, Zuzáková, Tvrdíková, Rokošová
Rozhodčí:Vyplel, Šrámková

BK Brno – SOKOL Hradec Králové 84:54 (16:15, 35:24, 53:36)
Poslední utkání MČR mělo rozhodnout, jak budou rozděleny medaile. Zaváhání Brna by
znamenalo, že titul s největší pravděpodobností získá Slovanka. I přes to, bylo vzhledem k
dosavadním výsledkům Brno favoritem. Zápas začal ve velikém tempu a nutno uznat, že
utkání mělo basketbalovou úroveň. Hrál se na obou stranách rychlý kombinační basketbal.
Největším problémem Brna bylo v první čtvrtině proměňování vyložených šancí z podkoše.
Skóre po první čtvrtině v poměru 16:15 odpovídá tomu co se dělo na hřišti. Do druhé čtvrtiny
nevstoupilo Brno moc šťastně, když za pouhé 2 minuty udělalo 5 týmových faulů. Brnu se
opět nedaří proměňování vyložených šancí, ale po kolapsu Hradce z posledních 3 minut, kdy
Brno tento úsek vyhrálo 13:2, vedl brněnský klub v poločase 35:24. Nástup Brna do druhého
poločasu byl drtivý. Hraje se pěkný basketbal. Brno zakončuje většinu akcí rychlým
protiútokem. Fantasticky hrají Beránková s Mainclovou, které jsou pro Hradec doslova
neuhlídatelné. I přes to, že se Hradci střelecky chytla Matušková (18 bodů), dokázalo Brno
odolat a v pohodě vyhrálo o 30 bodů. Na poslední 3 minuty dostávají prostor lavičky obou
družstev.
Body: Beránková 20 (2/2), Mainclová 15 (7/3), Stoupalová 11 (4/2), Křivánková 10 (0/0),
Holešinská 9 (6/4), Hošková 8 (4/4), Bubeníková 6 (0/0), Krumpholcová 3 (0/0), Krejčíková 2
(0/0), Zbořilová 0 (0/0) a Zítková 0 (0/0) – Matušková 18 (0/0), Hlaváčová 8 (5/2), Rokošová 7
(4/2), Andělová 7 (5/2), Müllerová 6 (0/0), Grindlerová 3 (1/1), Kaňuková 3 (0/0), Kosová 2
(0/0), Paclíková 0 (0/0), Sharplesová 0 (0/0), Běloušková 0 (0/0) a Dvořáková 0 (0/0)
TH: 23/15 – 15/7
Trojky: 5 -7
Fauly: 18 – 19
Nejlepší hráčky utkání: Beránková – Matušková
Základní sestavy:
BK Brno: Mainclová, Křivánková, Holešinská, Beránková, Stoupalová
SOKOL Hradec Králové: Andělová, Matušková, Hlaváčová, Kaňuková, Rokošová
Rozhodčí: Pilný, Kovář

Konečná tabulka turnaje
1.
2.
3.
4.

BK Brno
Basket Slovanka
Sokol Hradec Králové
BA Sparta

3
3
3
3

3
2
1
0

0
1
2
3

244:182
238:191
169:207
180:251

6
5
4
3

All stars:
Tereza Kracíková (BASKET SLOVANKA), Aneta Zuzáková (BA SPARTA),
Gabriela Andělová (SOKOL Hradec Králové), Aneta Mainclová (BK Brno),
Klára Křivánková (BK Brno)
MVP turnaje:
Sarah Beránková (BK Brno)

Charakteristika jednotlivých družstev:
BK Brno:
Vítěz MČR U17 2013 se opíral zejména o dovednosti hráček, které mají zkušenosti z
reprezentace ČR U16. Dalo by se říci, že právě to, že se trojice hráček Mainclová, Beránková
a Křivánková potkala na závěrečném turnaji s velice kvalitní formou, rozhodlo, že se Brno
stalo mistrem ČR. Družstvo Brna vsadilo na rychlou kombinační hru, která je založená na
individuálních kvalitách jednotlivých hráček. Již zmíněnému triu tahounek velice úspěšně
sekundovala trojice mladších hráček – Holešinská, Stoupalová a Hošková. Dá se říci, že na
kvalitách těchto mladých hráček může Brno do budoucna stavět. Brno mělo také velmi dobře
propracovanou osobní obranu, což dělalo ostatním družstvům veliké problémy.

BASKET SLOVANKA:
Družstvo BASKETU SLOVANKA stavělo svojí hru na velice dobře fyzicky vybavených
hráčkách. Slovanka obsadila na turnaji druhé místo především z důvodu, že brněnská
Beránková na tomto turnaji kvalitou hry předčila Elišku Mircovou. Slovanka se mohla v
rozhodujících fázích utkání spoléhat na velice dobře hrající Terezu Kracíkovou, která
odehrála skvěle všechna tři utkání a po zásluze byla také nominována do nejlepší pětky
turnaje. Faktem je, že menším hráčkám SLOVANKY mistrovství příliš nevyšlo. Bodově se
prosazovala především už zmiňovaná Kracíková, které sekundovala na tomto turnaji výborně
hrající Prachařová. Co se týká obranných systémů ve hře Slovanky, tak většinou se jednalo o
osobní obranu, jen v utkání s Brnem Slovanka nasadila zónovou obranu ve snaze dohnat
náskok soupeře, což se jí v některých momentech celkem dařilo.

SOKOL Hradec Králové:
Družstvo Hradce se na mistrovství nepotkalo s příliš oslnivou formou. Dalo by se říci, že
Hradec působil místy dost unaveným dojmem. V hradeckém družstvu se moc nedařilo
vyhlášeným střelkyním Andělové a Matuškové. Matušková se rozstřílela až v posledním
utkání proti Brnu, což už ale bylo pozdě. Pozitivem Hradce byla propracovaná osobní obrana
a v některých fázích zápasů i kombinace pivotek s rozehrávačkami (zejména v utkání s BA
SPARTA). Problémem Hradce bylo také velké množství ztracených míčů v každém utkání
(vždy více než 20), to se ale může dát za vinu tomu, že se rozehrávajícím hráčkám na turnaji
příliš nedařilo.

BA SPARTA:
To, že se družstvo BA SPARTA dostalo na MČR bylo pro mnohé celkem překvapivé. Sparta
staví svojí hru především na dvou hráčkách: Fadrhonsové a Zuzákové. Těmto dvěma top
sparťanským hráčkám na MČR střídavě sekundovala Rokošová a Voláková. Sparta se
prezentuje velmi agresivní hrou s maximální obětavostí a nasazením. Spartě hodně uškodilo,
že se s ne moc dobrou formou potkala na MČR Fadrhonsová, které se vydařil pouze poslední
zápas. Nejlepší hráčkou družstva byla jednoznačně Zuzáková, která ve třech zápasech
nastřílela více jak čtvrtinu všech bodů svého týmu.

Doporučené hráčky k dalšímu sledování:
Na turnaji se prezentovaly hráčky, které již jsou v podvědomí reprezentačních trenérů, a
turnaj tedy neodhalil nové talenty. Za zmínku stojí ale výkony dvou hráček Brna ročníku 98 a
to Natálie Stoupalové a Lucie Hoškové, které odehrály moc dobré zápasy.
BK Brno:

Sarah Beránková, Aneta Mainclová, Klára Křivánková (96)
Petra Holešinská (97)
Lucie Hošková, Natálie Stoupalová (98)

BASKET SLOVANKA:

Eliška Mircová, Kateřina Prachařová, Michaela Prášková, Tereza
Kracíková (96)

SOKOL Hradec Králové: Gabriela Andělová, Michaela Kaňuková (96)
Michaela Matušková, Dominika Paclíková, Kristýna Rokošová
(97)
BA SPARTA:

Aneta Zuzáková (96)
Karolína Fadrhonsová, Kateřina Rokošová, Gabriela Voláková
(97)

Hodnocení výkonu rozhodčích:
Trojice rozhodčích Vyplel, Kovář a Pilný se své úlohy na turnaji zhostila velmi dobře. Bohužel
je nutné konstatovat, že rozhodčí Šrámková prozatím nedosahuje takových kvalit, aby mohla
rozhodovat MČR U17. Některé její výroky budily po právu emoce na lavičkách všech
družstev. Dále si myslím, že by bylo dobré zvážit, zda by se Mistrovství Republiky už od
kadetského věku nemělo řídit ve třech rozhodčích na hřišti.

Hodnocení organizace turnaje:
Jednotlivé zápasy byly po organizační stránce zcela bez problémů. Hlasatelská služba
fungovala jak před utkáním, tak i v jeho průběhu. Z hlediska práce stolku jsem žádné
výrazné chyby nezaznamenal, takže lze konstatovat, že vše bylo bez problémů. Časový
harmonogram byl poskládán vyhovujícím způsobem.
Co se týká propagace tak i v tomto hledisku bylo MČR v Brně na vysoké úrovni. V hale a
okolí bylo dostatečné množství plakátů, program se soupiskami družstev byl také k dispozici,
technický zápis fungoval a přenosy na TVCom také. Brněnský klub propagoval velmi hojně
MČR i na svých dorosteneckých stránkách dorkybrno.webnode.cz, kde bylo k dostání i velké
množství fotografií.

Závěr, doporučení, různé:
Myslím si, že co se výsledků týká, dopadlo mistrovství ČR v Brně spravedlivě. Na místě je
určitě gratulace všem družstvům za předvedené výkony. Z hlediska organizace MČR
hodnotím brněnskou halu a klub jako ideální. Na utkáních domácího družstva byla i početná
divácká návštěva což přidávalo na významu celé akce.
Myslím si, že by bylo dobré zamyslet se nad tím, aby akci takového formátu, jako je
mistrovství ČR kadetek U17 pískali tři rozhodčí. Je nutné si uvědomit, že už se nejedná o děti
a předváděná hra je čím dál víc rychlá a agresivní a rozhodčí mohou některé nejasné zákroky
snadno přehlédnout.

Ondřej Švec
7. května 2013

