
Zpráva delegáta Komise mládeže z turnaje o titul Mistr ČR mladší dorostenky 
 

1. Pořádáním turnaje byl pověřen oddíl BK Czech Coal Aldast Strakonice v termínu 12. 
– 14. 05 2006. Turnaj se konal ve sportovní hale BK Strakonice.  

 
2. Účastníci:   

 
• BK Czech Coal Aldast Strakonice – Trenéři: Mgr. Petr Martínek, Mgr. Jiří 

Johanes 
• Sparta Praha – Trenéři: Jozef Petržela 
• Sokol Hradec Králové – Trenéři: Romana Ptáčková, David Streubel 
• Sokol Nusle – Trenéři: Mgr. Martina Balaštíková, Martina Moravcová 
 

3. Přehled všech výsledků, závěrečná tabulka turnaje:  
 

• Sokol Nusle – Strakonice   73 : 79 
• Hr. Králové – Sparta Praha              79 : 69   
• Hr. Králové – Sokol Nusle   76 : 58   
• Sparta Praha – Strakonice        60 : 71 
• Sokol Nusle – Sparta Praha    69 : 72 
• Strakonice – Hr. Králové         70 : 50 

       
      Pořadí:  1. BK Aldast Strakonice 

2. Sokol Hradec Králové 
3. Sparta Praha 
4. Sokol Nusle 
 

Nejlepší hráčka turnaje (vyhlašovali zúčastnění trenéři):  
 
  Andrea Ovsíková – Aldast Strakonice 
 

4. Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti: 
 

• BK Aldast Strakonice – jeho hra byla založena na zónové obraně 
s přechodem do rychlého protiútoku. Podobně jako ostatní družstva, se hra 
Strakonic nemohla zakládat na podkošových hráčkách a spolu s Ovsíkovou 
patřily k oporám družstva Lukešová, Tomanová, Punčochářová, Stupňáková a 
Stará. Je škoda, že se družstvo zaměřilo především na zónovou obranu a 
nesnažilo se při pohyblivosti svých hráček uplatnit i obranu osobní.  

 
• Sparta Praha – v rozhodujícím zápase o medaili proti Nuslím podalo družstvo 

svůj nejlepší výkon a ve vyrovnaném zápase, a při neúčasti Elhotové (zlomený 
prst) vyhrálo boj o bronz o 3 body. Nejlepšími hráčkami byly Novotná, 
Matějíčková a Petrželová (1991). 

 
• Sokol Hradec Králové – družstvo Hradce mělo být nejtěžším soupeřem pro 

družstvo domácích, ale v rozhodujícím 3. zápase se nedokázalo vypořádat se 
zónovou obranou Strakonic. A nízké procento střelby jak za 2, tak za 3body 



bylo rozhodující při 20-ti bodové prohře. Oporami družstva byly Bartoňová, 
Pulpánová, Pochobradská a Bičišťová.  

 
• Sokol Nusle – po prohře v 1. zápase proti Strakonicím a po odstoupení 

Elhotové (zlomený prst) se družstvo dostalo do nepříjemné situace, a i když 
v posledním zápase proti Spartě dlouho vedlo, nedokázalo rozhodující zápas o 
medaili dotáhnout do vítězného konce. Nejlepší hráčky: Sálová, Liptáková, 
Ferbasová a do zranění Elhotová.   

 
5. Doporučené hráčky k dalšímu sledování:  
 
Jsou uvedeny v hodnocení jednotlivých družstev. 
 
6. Rozhodčí – I když někteří trenéři měli určité připomínky, všichni zúčastnění rozhodčí 

podali dobré výkony a přispěli tak k dobré úrovni letošního mistrovství.  
 
7. Organizace turnaje – organizátoři turnaje se zhostili svého úkolu dobře. Před každým 

zápasem bylo provedeno představení hráček. Účastníci turnaje měli možnost 
občerstvení v místním bufetu. 

 
Závěr – podobně jako v minulém roce i na letošním mistrovství se prosazovaly hlavně 
rozehrávačky a křídla. Družstva bohužel praktikovala především zónovou obranu, což 
bránilo přímé konfrontaci hráček ve hře 1 – 1. Po obdržení míče v postupném útoku, 
většina hráček začala okamžitě driblovat, aniž by využila možnosti rychlé příhry na 
vhodně postavenou spoluhráčku. Výše uvedené výsledky hovoří o vyrovnanosti všech 
družstev a až poslední den přinesl 20-ti bodový rozdíl ve skóre. Na sobotní schůzce 
s trenéry byl vznesen návrh, aby extraligové soutěže mladšího i staršího dorostu byly 
zahájeny již 15. září a MČR by tak mohly být odehrány v obou kategoriích do konce 
dubna. Byla by tak umožněna repre výběrům delší příprava před ME. Jako trenér 
reprezentace U18 se s tímto návrhem plně ztotožňuji.  

 
Doporučení – opět apeluji na zařazení cvičení v tréninkovém procese na zlepšení 
spolupráce rozehrávaček a křídel s pivoty. 

 
 
 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem mládežnickým trenérům, kteří se podílejí na tak 
nezbytné výchově hráček narozených v roce 1989 a mladších. 
 
 
V Brně, dne 28. 05. 2006                             
 
Vypracoval:     Dr. Milan Veverka 


