Zpráva z Mistrovství České republiky mladších dorostenek
Hradec Králové 24.-26.4.2009
Účastníci:
Sokol Hradec Králové
Gambrinus Brno
SBŠ Ostrava
USK Praha

trenérka R. Ptáčková
trenér R. Fousek
trenér K. Havrlant
trenérka V. Běhalová

Mistrovství ČR mladších dorostenek se stalo jedním z nejvyrovnanějších turnajů posledních let - žádný zápas
neskončil větším rozdílem než 10 bodů / úvodní Hradec - USK 72:62 - ale i ten byl do poslední minuty
vyrovnaný /. O vítězstvích a porážkách tak rozhodovaly maličkosti, někde kousek bojovnosti, jinde kousek
štěstí. Přesto že o titulu bylo rozhodnuto již v sobotu, byla neděle opět velice zajímavá.
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Sokol H. Králové 71:79
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All Stars :

Motyčáková T.
Pustějovská L.
Věchtová B.
Sedláčková T.
Elhotová K.
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/ Ostrava /
/ Ostrava /
/ Hradec /
/ Brno /
/ USK /

Nejlepší hráčka mistrovství

Čepelková M.

/ Hradec /

Nejlepší střelec mistrovství

Pudláková R.

/ USK /

Nejlepší střelec tříbodových košů

Pudláková R.

/ USK /

Organizace a průběh :
Vše bylo na vysoké úrovni - časový program byl dokonale dodržován, stolek časoměřičů fungoval bez chyb,
propagace byla zajištěna na úrovni ŽBL, informace pro diváky ve vestibulu byly přehledné a dostupné.
K dispozici byl bulletin s informacemi o týmech. Hlasatelská služba fungovala s přehledem.
Závěrečný ceremoniál byl připraven pečlivě včetně státní hymny a oslavného " We Are The Champions " pro
vítěze.
K dokonalosti chyběly jen technické zápisy - stálo by za to zavést jejich vypracovávání jako povinné, dobré by
bylo vydat i minizprávy po jednotlivých hracích dnech s průběžným pořadím týmů, případně i aktuální tabulkou
střelců nebo jinými statistickými údaji.
Dobré by bylo ocenit i nejlepší obránce turnaje nebo nejlépe doskakující hráčku - tedy i jiné činnosti než střelbu .

Hodnocení předvedené hry:
V obraně jasně převládala osobní obrana, zóna představovala méně než 15 % času - nejvíce ji používal USK,
dále Hradec, méně Ostrava a vůbec ne Gambrinus. Překvapilo minimální použití pressinkových obran - při
vyrovnaných utkáních k nim jen výjimečně sáhl Hradec / osobní pressink /, zcela ojediněle Ostrava / zónový
pressink 2-1-2 na cca 75% hřiště / - vůbec pressink nehrálo Brno a USK. I samotné osobní obrany byly málo
agresivní - prakticky nebylo k vidění záměrné zdvojení nebo vytváření obranných pastí, clony se většinou
přebíraly - jak clony pro hráčku s míčem , tak clony hráček bez míče. Nasazení hráček v osobní obraně bylo ale
na velmi dobré úrovni - nejvíce asi u domácího Hradce, nátlakově bránil i USK, méně Brno a s velkou snahou,
ale bohužel často dost nečistě Ostrava.
V útoku u Brna, Hradce i USK byla dominující úvodní kombinací clona vyšší hráčky na vrcholu území tří
bodů pro rozehrávačku s dalším posunem míče do křídla. Ostrava hrála víc probíhání obranou soupeřek.
Družstva měla poměrně málo nacvičených " signálů ", hráčky dost tvořily " za chodu " . Prakticky všechna
družstva měla problémy se zónovou obranou, zejména, jak využít vyšší hráčky ve vnitřním prostoru a často se
týmy spoléhaly jen na střelu nebo vniknutí.
O rychlý protiútok po zisku, doskoku nebo koši se snažila všechna družstva, hodně prvních a druhých přihrávek
do rychlých protiútoků však hráčky kazily. Nejorganizovaněji na mně působil protiútok Brna, bohužel pro
brněnská děvčata byl ze všech týmů nejpomalejší.
V postupném útoku hráčky hodně měnily místa, nebyla k vidění " klasická " pivotmanská hra jen ve vnitřním
prostoru - trojkové střely nejvyšších hráček byly zcela běžné - Věchtová / Hradec / Kašpárková / Brno /. Naproti
tomu se nestávalo, že by se hráčky z vnějšku i při výškové nerovnováze snažily hrát ve vnitřním prostoru
zády ke koši. Pokud menší hráčky probíhaly, ve vnitřním prostoru neměly o míč zájem a ani spoluhráčky se
nesnažily jim přihrát. Vůbec dobrá přihrávka do vymezeného území byla málo vidět, i když se vysoké hráčky
aktivně nabízely / například u Hradce je tato činnost ukázková /.

Hodnocení jednotlivých družstev:
Hradec - tři faktory přinesly Hradci titul - šíře lavičky, nasazení v obraně a Martina Čepelková. Vliv domácího
prostředí neumím posoudit, znalost haly byla jistě plusem, ale tlak, který hráčky cítily, vedl občas k velké
nervozitě. Hradec nejlépe ze všech účastníků uměl zaujmout rozestavení v útoku a přenášet správně a rychle míč
ze silné strany na slabou. Uvolňování hráček ve vnitřním prostoru bylo vynikající a vytvářelo velký tlak na
obranu, pokud by byly všechny dobré pozice hráček " odměněny " kvalitní přihrávkou, byl by Hradec ve
vnitřním prostoru bez konkurence. Chyběla jistější rozehrávačka a občas se tým potýkal se střeleckou úspěšností
z delší vzdálenosti / nešlo to tolik Brožové, střelbu představovala hlavně Friedelová /. Čepelková byla domácím
fenomenem - protože měla velké zdravotní problémy před turnajem, bojovala s fyzickou kondicí a musela často
střídat. V pátek i v sobotu byla jasná strůjkyně obou vítězství. Pod košem hlavně v obraně odvedla kus práce
Věchtová, Halberštátová se snažila neúnavně o fyzicky náročný basketbal, dobře bránila. Horáková a
Fadrhoncová byly dost nenápadné.

USK - byl oslaben o Vyoralovou a jistě to bylo znát. Neměl nijak typickou pivotku, nastupovala pravidelně
Selucká, ale proti o rok starším soupeřkám se obtížně prosazovala, proto často hledala pozice ke střelbě z delší
vzdálenosti, kde příliš úspěšná nebyla. Zejména doskakováním na sebe upozornila Bakajsová / rovněž roč. 1993
/. Dvojice Pudláková - Elhotová byla hlavními tahouny týmu, ale občas mezi nimi vázla spolupráce. Pudláková
začala nevýrazně, ale v posledním utkání byla jasně z této dvojice lepší. USK se snažil rovněž maximálně o
rychlý protiútok, občas ale za cenu přesnosti. Kromě zmíněných hrála velmi dobře v prvním zápase Plačková, v
dalších dvou dnech se trochu vytratila.
Ostrava - po vypadnutí Hrazdílkové a Holubové / obě zranění kolena / byl považována za outsidera turnaje, ale
hráčky Ostravy rychle vyvedly takto uvažující z omylu. Dokud stačily především s osobními chybami, vedly ve
všech svých zápasech a podlehly vždy v závěru, když vypadly ze hry současně buď pivotky Turčeková,
Pustějovská / proti Hradci / nebo rozehrávačky Vyvlečková a Motyčáková / proti USK/. Hráčky Ostravy udělaly
odhadem jednu třetinu osobních chyb na útočné polovině, většinou ve snaze získat nepřesnou střelu nebo
vybojovat ztracený míč zpět, rovněž se dopouštěly osobních chyb při nadbytečném vypomáhání na další hráčku
/ Turčeková, Motyčáková /. Překvapením byly výkony Pustějovské / roč. 1993 / především v doskakování Ostrava také měla jedinou skutečnou " rozehrávačku " na turnaji - Terezu Motyčákovou, která udivovala svými
chladnokrevnými asistencemi i nečekanými koši - například v závěru proti Brnu.

Brno - bylo nakonec nejsmutnějším účastníkem - skončilo bez medaile, přitom dokázalo porazit nového mistra.
Hlavně v prvních dvou dnech hrály hráčky hodně individualisticky, chyběla jim pevnější rozehrávačka /
Vacková byla nakonec užitečnější než Monteiro, především odvahou / a k bojovné Kašpárkové se nikdo
nepřidával. Až v neděli se našla Monika Šívrová a Brno ukázalo, že stačilo málo a pořadí se mohlo úplně obrátit.
Kromě zmíněných hráček byla pro Brno důležitá Sedláčková, která však dost nepochopitelně " vypínala " celé
minuty, kdy byla neviditelná. Přitom například v sobotním utkání ukázala, že technikou a střelbou má jistě na
víc.
Rozhodčí
Ze všech faktorů turnaje nejslabší článek - jejich nevyrovnané výkony, nestejné posuzování situací vyvolávalo
řadu projevů nespokojenosti. Nejlepší výkon předvedla dvojice v posledním nedělním zápase / Pilný, Benda /.
Další dva - Matějek a zejména Macela byli mnohem nepřesnější. Myslím, že finálový turnaj Mistrovství ČR si
zaslouží mnohem lepší rozhodování.

Poznámka ( možná ) na okraj :
Neodpustím si postřeh, že až příliš mnoho hráček před zápasy konzumovalo naprosto nevhodnou stravu - hitem
byly tousty se sýrem a šunkou, ale i párek v rohlíku apod. což hodinu před utkáním má daleko k ideální stravě
sportovce.

Jednotlivá utkání
Pátek 24.4.
Hradec - USK

72-62

utkání začalo dosti nervózně, první dvě minuty se hrálo bez bodu, pak se dříve uklidnili hosté, kteří stříleli
zejména ze střední vzdálenosti, protože pod košem měli domácí zřetelnou převahu i přes to, že Čepelková hrála
jen krátké úseky kvůli svým zdravotním potížím, ostatně nastoupila na delší dobu až ve druhé čtvrtině. . Oba
týmy hrály osobní obranu. USK vyhrálo první čtvrtinu 14:10, když domácí byli málo pohybliví a bez větší
spolupráce řešili situace stereotypními pokusy o hru 1-1 do většinou dobře vypomáhající obrany.
Od druhé čtvrtiny, kdy nastoupila domácí Čepelková, se situace obrátila a Hradec svou převahu pod košem
konečně zužitkoval i v útoku, kromě Čepelkové i Hamplová a Věchtová. Druhá čtvrtina skončila 24:11 pro
domácí, když u hostí hlavně Pudláková byla téměř neviditelná.
Od třetí čtvrtiny změnili domácí obranu a hráli zónu 2-3 s vysunutím jedné z hráček přední linie k pressinkové
obraně Elhotové. USK neměl prakticky žádnou hru proti zóně a spoléhal jen na střelbu ze střední vzdálenosti a to
včetně Selucké, bez jakéhokoli posunu nebo na pokusy o nájezdy do mezer obrany - Elhotová.
V závěru však přece jen několik střel hostí padlo do koše / Pudláková, Elhotová / a třetí čtvrtina skončila trojkou
USK zároveň s časovým signálem, což znamenalo snížení náskoku domácích.
Čtvrtou čtvrtinu pak domácí hráli opět osobní obranu a zónu naopak zkusili hosté, rovněž pod tíhou narůstajícího
množství osobních chyb. Ve 32. min. musela Selucká hřiště opustit pro 5 faulů, domácí se soustředili na hru do
vnitřního prostoru, ale i tak se podařilo hostům přiblížit se ještě na 63:60. Závěrečné čtyři minuty ale skóre 9:2
pro domácí znamenalo, že si Hradec výhru pohlídal.

Gambrinus - Ostrava 70:72
Obě družstva hrála celou dobu osobní obranu, v první čtvrtině se zdálo, že zápas nebude mít kvalitu předchozího
utkání, ani dramatičnost, když brněnská děvčata dosahovala snadných košů po chybách v obraně Ostravy a
vedla 24:14. Nenápadně se začalo skóre otáčet ve druhé čtvrtině, kdy Brno upadlo do přílišného klidu a místy "
profesorského " výkonu / Sedláčková, Monika Šívrová, Monteiro /. Ostravské hráčky nemajíce co ztratit se
pustily do boje se soupeřem i s rozhodčími, kteří rozhodně nebyli svým pojetím na jejich straně. Do poločasu
snížily na 32:35 a ve třetí čtvrtině pokračovaly v jednoduché hře s nájezdy a častým shazováním na vysoké
hráčky . Gambrinus v postupném útoku zůstal u poměrně stereotypního pick and rollu na vrcholu trojkové čáry s
posunem do rohu hřiště. Často se hráčky Brna dostávaly do časové tísně dlouhým držením míče / Monteiro,
Sedláčková / rozehrávačkou. Ostravačky hrály s mnohem větším nasazením a vůlí, čímž nahrazovaly i případné

technické nedostatky / Bartošová, Pustějovská /. Ve čtvrté čtvrtině získaly ostravské hráčky již osmibodové
vedení a Brno vypadalo rezignovaně, brněnské hráčky dělaly velké chyby v obraně, jen Monika Šívrová
nepřestávala bojovat a svými 8-9 body v závěru přispěla k vyrovnání, které dovršila Vacková trojkou na 70:70
22 vteřin před koncem. Závěrečný dlouhý útok Ostravy úspěšně zakončila nájezdem a nebojácnou střelou pod
rukama bránicích obránkyň Motyčáková a poslední trojkový pokus Vackové už byl neúspěšný.

Sobota 25.4.
Gambrinus - USK 63:69
Utkání dvou poražených týmů z prvního dne. Obě družstva zahájila osobní obranou a průběh byl dlouho
vyrovnaný. úsek mezi 5.-9. minutou hrál tým USK zónovou obranu, ale na průběhu se to nepoznalo. V úvodu
dominovala u Brna hlavně Kašpárková, na které bylo vidět, jak chce odčinit včerejší porážku. Chvílemi jí
sekundovala Sedláčková, naopak hodně málo byly vidět Monteiro a sestry Šívrovy. U týmu USK hrála stabilní
základní sestava, málo se prosazovala v tomto období Pudláková a téměř vůbec ne Selucká. První čtvrtina
skončila 23:22.
Ve druhé čtvrtině se projevila ve hře Brna stejná věc jako v prvním zápase - zbytečné dlouhé držení míče
rozehrávačkou a málo času na pestřejší útok. navíc postupný útok se omezoval jen na pick and roll na vrcholu
oblouku a rychlý protiútok neexistoval. USK získával body po střelách i nájezdech Elhotové. Po poločase vedla
pražská děvčata o 5 bodů, když Brňanky dosáhly za čtvrtinu jen 6 bodů.
Třetí čtvrtina byla soubojem obran, na které vsadila obě družstva. USK částečně přebraly způsob hry soupeřek a
přestaly se pohybovat , samostatné akce byly neúspěšné / Elhotová, Selucká /. Začala se dařit střelba Pudlákové
/ dvě trojky v tomto období, ale ostatní hráčky nic nepřidaly. Brno vyrovnalo po řadě střel Moniky Šívrové, stále
vyvíjela velkou aktivitu Kašpárková. Po třech čtvrtinách byl stav nerozhodný 47:47. Poslední čtvrtinu začaly
mnohem lépe pražské hráčky, když čtrtnáctibodovou šňůrou, těžící ze střelby Pudlákové, rychlých protiútoků po
nepřipravených brněnských zakončeních a také z nájezdů Elhotové získaly náskok, který bylo možno považovat
za rozhodující. Trenér Brna až 4:36 před koncem použil time-out jako prostředek k zastavení pražského náporu.
Roli zachránce převzala Sedláčková, která 9 body po sobě vrátilo Brno do hry. Další dvě trojky / Monteiro a
Šívrová Mon. / znamenaly stav 63:65 a tedy vymazání 12 bodů z trháku USK. Ten odpověděl třetí trojkou
Pudlákové a pak při nedostatku času i malém počtu osobních chyb nešlo už zápas otočit v brněnský prospěch.
Trestné hody USK sice nebyly nejsilnější zbraní v tomto zápase, závěrečných 6-4 však stačilo na vítězství.
Hradec- Ostrava

77:71

Utkání, které mohlo rozhodnout o titulu. Obě družstva začala s osobní obranou, domácí v sestavě bez Čepelkové
velmi nervózně, individualisticky a neuspořádaně, tím umožnili hostům získat vedení 0:8. V této době
dominovala pod koši hostující Pustějovská. především na doskoku. Až po nastoupení Čepelkové se Hradec
chytil a nenechal Ostravu jít do většího náskoku. I tak zvítězila v této čtvrtině ostravská děvčata 16:13. Ve druhé
čtvrtině přišel Hradec se zónou , ale Ostrava si věděla rady dobrými přesuny do rohů a následně přihrávkami do
vymezeného území, zakončovanými Turčekovou Ve 13 min se lehce zranila Horáková / Hradec / a to trochu
vyvedlo domácí z kontextu. Ostrava dobře spolupracovala ve vnitřním prostou i mezi pivotkami / Pustějovská Turčeková /. V 17 min., se Hradci podařilo vyrovnat / trojka Věchtové / a zároveň se hradecké hráčky dopustily
své první /!/ os. chyby v této části hry. Vyrovnané skóre se udrželo do konce druhé čtvrtiny, kdy vedly hráčky
Hradce o bod. 37:36.
Ve třetí čtvrtině změnil obranu trenér Ostravy - zóny 2-1-2 od time outu asi ve 3. minutě a přidělal tím domácím
velké starosti. Střelba z delší vzdálenosti byla málo úspěšná, doskakování se už tolik nedařilo, navíc po
neúspěšném doskoku měly ostravské hráčky tendenci chodit rukama po hráčce s míčem, čímž se dopouštěly
mnoha faulů, které jim v závěru chyběly. Po třetí čtvrtině vedla Ostrava o 9 bodů , domácí zahájily celoplošnou
obranu bez zdvojování, hosté zůstali u zóny. Do čtvrté čtvrtiny nastoupila opět Horáková, naopak v 35 min.,
odstoupila pro pět os. chyb Turčeková a pak i Bartošová a Weissová. I tak Ostrava vedla, hlavně zásluhou skvěle
hrající Motyčákové a jejím asistencím, ale hlavní slovo v závěru měla opět Čepelková, která dosáhla 7 bodů z 9
posledních bodů Hradce.

Neděle 26.4.
Ostrava - USK 72:78
Zápas o 2.-3. místo začala osobní obranou obě družstva, ostravská děvčata měla v první čtvrtině nebývalé
množství ztrát / 7 / , jinak hrála svou typickou hru v podobě opakovaných nájezdů a shození na vyšší hráčku,
případně následnou střelu z vnějšího prostoru. U USK se mnohem lépe zapojila do hry Pudláková / 13 bodů z 25
za první čtvrtinu. Po 10 minutách byl stav vyrovnaný 25:25. Do druhé čtvrtiny nastoupil celek USK se zónovu
obranou, kterou ostravské hráčky nemohly dobře překonat, především proto, že jejich repertoár kombinací byl
poměrně chudý. Až po time outu trenéra domácích začaly Ostravačky využívat vyšší hráčku v horním postavení
a spoluprací pivotů / Turčeková - Pustějovská / se opět hra i skóre vyrovnalo. U hostů chyběla poslední tři
minuty druhé čtvrtiny Pudláková pro 4 osobní chyby. Ostravu držely ve hře i úspěšné trestné hody / 19/17 za
polovinu /.
Třetí čtvrtina - USK se vrátil k osobní obraně a rovněž Pudláková znovu přidala několik střel i protiútoků - z 54
bodů dosáhla sama 20 - a po 30 minutách vedl USK 60:56. Hned ve 32. minutě opustila hřiště pro 5 chyb
Motyčáková a přesto že USK vypadla Pudláková, měl v záloze ještě Elhotovou, autorku 7 bodů v závěru zápasu.
Poslední dvě minuty hrála Ostrava i bez Vyvlečkové a méně zkušené mladší hráčky udělaly několik chyb /
špatný posun v obraně Bartoňové a trojka Matulkové / a ztráta míče po doskoku Pustějovské. Těsné vítězství
tedy slavila pražská děvčata.
Hradec - Gambrinus 78:81
Poslední utkání už nemohl nic změnit na titulu domácích a čtvrtém místě Brna, ale bylo stejně zajímavé, jako
všechna předešlá. Lépe začaly domácí a rychlou hrou a dobrou obranou si vybojovaly náskok 20:13 po 10
minutách hry. Gambrinus hrál ale kolektivněji než v pátek a sobotu, snažil se často o kombinace high-low a
hlavně jeho hráčky víc bojovaly, příkladem šla zejména Kašpárková. Hradec kontroval především rozložením
střelby mezi více hráček / Čepelková už zdaleka nebyla tak viditelná jako v prvních zápasech, únava po
výpadcích v tréninku ze zdravotních důvodů byla na ní znatelná /. Poločasové vedení uhájily ještě domácí 38:35.
Třetí čtvrtina rozhodla - střelecky se začalo dařit Monice Šívrové, občas ji podpořily i Monteiro a Kašpárková,
Brno získalo málem ztracenou sebedůvěru a ve hře náskok deseti bodů. Pressink domácích nepřinášel zisky, ve
čtvrté čtvrtině sáhli domácí trenéři pro zónovou obranu. Brno zůstalo u osobní obrany a velice ji zpevnilo, takže
prosadit se bylo pro domácí hráčky čím dál těžší a nájezdy Halebrštatové byly úspěšné jen asi ze 30%. Ještě dvě
minuty před koncem vedlo Brno o deset, pak nepochopitelně zkušené brněnské hráčky nezbrzdily postupný útok
a nechaly se strhnout k rychlému, nepřesnému zakončení - Sedláčková, Monteiro. Hradec využil této šance na
snížení po trojce Friedelové a ještě 5 sek. před koncem za stavu 78:81 měla hradecká děvčata míč pro střelu při
vyhazování z poloviny hřiště po drženém míči. Poslední střela už ale netrefila koš a Brno si zaslouženě připsalo
jediné vítězství na mistrovství.

osobnosti k dalšímu sledování :
v kádrech U16, U18 je již zařazena řada hráček - vyslovený nový objev toto mistrovství nepřineslo
z kádru U16 byla nejviditelnější Pustějovská / Ostrava / dále Bakajsová / USK /
z hráček U18 byla jasně nejlepší Čepelková / Hradec /, dobře hrály i Pudláková / USK /, střídavě se dařilo
Elhotové / USK / Horákové / Hradec /, Brožové / Hradec / a Sedláčkové / Gambrinus /.

V Hradci Králové 26.4.2009
Zdeněk Malina
delegát KM SBT

