
Zpráva delegáta KM z MČR mladších dorostenek 
 
 
1/ Místo  
 
Hradec Králové ve dnech  11. – 13.5. 2007 
 
 
2/ Účastníci  
 
Hradec Králové  - trenérka Romana Ptáčková 
Basket Slovanka  - trenérka Ivana Čadková 
BK Strakonice - trenér Jiří Johanes 
Gambrinus Brno - trenér Richard Fousek 
 
 
3/ Výsledky a pořadí 
 
Hradec Králové – BK Strakonice   86 – 92 (po druhém prodloužení) 
Hradec Králové – Basket Slovanka   78 – 63 
Hradec Králové – Gambrinus Brno  62 – 51 
Basket Slovanka – Gambrinus Brno  84 – 71 
Basket Slovanka – BK Strakonice  79 – 60  
BK Strakonice –  Gambrinus Brno  66 – 61  
 

1. Hradec Králové 3 2 1 226:206 5 b. 
2. Basket Slovanka 3 2 1 226:209 5 b. 
3. BK Strakonice 3 2 1 218:226 5 b. 
4. Gambrinus Brno 3 0 3 183:212 3 b. 

 
 
4/ Charakteristika týmů  
 
Hradec Králové  
Favorit s nejlepší první pětkou, s  převahou vysokých hráček (ne počtem ale výškou nad 
ostatními), presentoval se dobrou obranou a rychlým protiútokem, měl zvládnutou nejlépe i 
řízenou hru s využitím podkošových hráček. Na hře týmu byla znát role  favorita (potvrzená 
výhrou ve starším dorostu), která tým brzdila (prohra se Strakonicemi, stejně jako výpadky při 
vyšším vedení v průběhu dalších zápasů). Převážně aplikovaná osobní obrana. Výhra přeboru 
zcela zasloužená. 
 
Basket Slovanka  
Měla vyrovnanější kádr než ostatní týmy, to rozhodlo i o výši skóre v závěrečném zápase a 
výhře nad Strakonicemi. Hrána hlavně osobní obrana, tým měl výborné protiútoky založené 
především  na individuelních schopnostech hráček, které vynikaly rychlostí  i odvahou 
(Filařová), podkošové hráčky se prosazovaly víc z čáry pro TH než pod košem (logický 
důsledek výšky).  
 
 
 



BK Strakonice  
Hrály převážně osobní obranu, tým se opíral o mimořádný střelecký výkon Staré, která dala 
víc než 40% bodů svého týmu. Dokázal využít i jediné podkošové hráčky, až  v samotném 
 závěru posledního zápasu chybělo víc psychických i fyzických  k lepšímu výsledku. Tým byl 
svým dobrým výkonem  překvapením. Solidní výkon podala Linhartová a Křiváčková. 
 
Gambrinus Brno  
Hrály osobní obranu, k lepšímu umístění  chyběla větší vyrovnanost týmu, to se projevilo již 
ve druhém utkání, kdy opory týmu ztratily přesnost v zakončení. Konkrétně u Švrdlíkové a 
Pavlasové. V útoku byl tým aktivnější než v obraně, kdy některým hráčkám chyběl větší 
důraz a zejména soustavnost (Zrůstová). I tak však tým předvedl velmi dobrý výkon a  
dokázal být vyrovnaným soupeřem přes všechny tři prohry. 
 
 
5/ Ke sledování  
 
Především se prosadily všechny sledované hráčky, to je důkaz odborného posouzení a  
přehledu repre trenérů. 
 
Hradec Králové  - Bartoňová, Rosenbuamová, Březinová, Půlpánová, Zavázalová  
Basket Slovanka  - Běhalová, Filařová, Elhotová, Nováková, Maurerová 
Gambrinus Brno  - Pavlasová, Šívrová, Švrdlíková, Zrůstová   
BK Strakonice  - Stará, Kušlitová, Křiváčková, Linhartová   
 
Nejlepší hráčkou MČR byla vyhlášena  M. Stará, byla také nejlepší střelkyní, včetně nejlepší  
střelkyně trojek. Dále v týmu nejlepší pětky byly Březinová, Rosenbaumová, Filařová a 
Běhalová. 
 
 
6/ Rozhodčí   
 
Na velmi solidní úrovni, jediná výtka občasná nejednotnost výkladu neb  posouzení 
(znevýhodnění obránců  při odstoupení, tři sekundy, držení nebo chytání za ruce) . Tyto chyby 
neovlivnily výsledky. 
 
 
7/ organizace  
 
Bezchybná, prostředí díky obětavosti pořadatelů  přátelské, zdravé. 
 
 
8/ Závěr a doporučení 
 

a) Přebor ukázal slušnou kvalitu všech  zúčastněných týmu. Výborní jedinci  ve svých 
týmech byli skutečnými oporami a jejich počet je poměrně široký. Opory doslova 
držely své  týmy a někdy možná i na úkor rychlejšího řešení dané situace. Basket 
Slovanka má nejširší počet hráček r. 91 (celkem 7) a další 2 r. 92, dále Gambrinus 
Brno 4 x r. 91 + 3 x r. 92, čili je u nich perspektiva pro další sezonu. Celkem 
startovalo 16 hráček  z r. 91, to jen  potvrzuje perspektivu Basketu Slovanka i 
Gambrinusu Brno a logicky se také toto vyšší mladší zastoupení projevilo v letošním 



 konečném výsledku. Nejčastější chyby jsou tradičně – dribling, repertoár přihrávek, 
pohyb v obraně, včetně neproměňování jasných podkošových šancí. Dalším kladem 
byla  vyrovnanost týmů, jak ukazují výsledky.Většina zápasů byla vyrovnaná, často se 
rozhodovalo až v samotném závěru a  to i tam, kde byl ve skóre výraznější rozdíl.  

 
b) Chronicky  chybí vyšší podkošové  hráčky – výjimky jsou jen dvě – Březinová a 

Novotná z Hradce Králové (190cm), tím se otvírá znovu otázka možnosti (neb 
nutnosti) srazů podkošových hráček (nad 188 cm) především pro možnost vzájemné 
konkurence, kterou nelze v klubech a ani v soutěžích zajistit. 

 
c) Dát prostředky na cenu pro čtvrté týmy (první mají medaile a čtvrté místo je jako 

nedoceněné).   
 

d) Ke zvážení – hymna na  slavnostním zakončení (tím umocnit význam MČR)  
 
 
 
Zpracoval: MVDr. Miroslav Vondřička – delegát KM 


