ZPRÁVÁ DELEGÁTA ČAMBU - NÁRODNÍ FESTIVAL U13 DÍVKY
Termín a místo konání : 10. – 12.5.2019, Brandýs nad Labem
Hala Sportcentrum Brandýs – Kostelecká 1776 + Hala ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem
Obě haly naprosto odpovídaly požadavkům na takový turnaj. Haly disponovaly velkými výsledkovými
tabulemi, v obou halách se nacházel dostatečný počet šaten. Obě tělocvičny se od sebe nachází ve
vzdálenosti cca 500 metrů, nebyl tak problém s dojížděním. Hlavní hala ve Sportcentru nabízí i
prostornou galerii pro větší počet diváků.

ÚČASTNÍCI NÁRODNÍHO FINÁLE 2017 (jména trenérů) :
Strnadová J., Kozumplíková K. – Loko Trutnov
Bernklauová K. – BK Klatovy
Šívrová M., Stehlíková M. - KP Brno
Toušek J., Kořínková S. – Basket Slovanka
Straka J. – Basket Ostrava
Antošová E. – BK Brandýs
Uhrová M., Kudrnová K. – Pandy Čelákovice
Machytka J. – SŠB Pardubice
Chocholoušová E. - Studánka Pardubice
Živkovič Ž. – TJ OP Prostějov
Rýdl M. – BC Benešov
Rada P. – DBAK Plzeň
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MVP turnaje : Tereza Plašilová – Loko Trutnov
ALL STARS : Anna Týfová (Loko Trutnov), Lucie Makrlíková (BK Klatovy), Markéta Nováková
(KP Brno), Sofie Simičová (Basket Slovanka), Sára Karásková (TJ OP Prostějov)

CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV A JEJICH VÝKONNOSTI
Loko Trutnov – Trutnov na turnaji dokázal vyhrát všechny svoje zápasy, zajímavé je, že 4 z 5
zápasů dopadlo rozdílem do 10 bodů. Trutnov patřil na turnaji k nejvyšším družstvům, tuto
silnou stránku ve většině zápasů dokázaly hráčky efektivně využívat. Nejlepší hráčkou
družstva byla Tereza Plašilová, která výborně zvládala IČJ a perfektně zvládala hru 1x1, kde
byla velice efektivní, zároveň i dobře tvořila pro své spoluhráčky. I ostatní hráčky z Trutnova
měly slušně zvládnuté IČJ. Ve finále Trutnov porazil Klatovy v nervy drásajícím zápase až
v prodloužení. Zápas nabídl opravdu skvělou podívanou se spoustu zvraty. V obraně se
hráčky snažili o obranu 1x1 po celém hřišti, sympatické bylo, že na Festival se dostavilo hned
17 hráček, které byly součástí týmu celý rok.
Hráčky doporučené ke sledování : Plašilová, Týfová, Kulichová, Zitová
BK Klatovy – I Klatovy měli ve svém středu fyzicky opravdu zdatné hráčky. Klatovy postupně
porazili Čelákovice, Ostravu, Prostějov a KP Brno, aby ve finálovém zápase statečně
vzdorovali hráčkám Trutnova a jen díky velké individualitě na straně soupeře, nedokázali
turnaj vyhrát. V úvodní pětce se útočná hra týmu točila především kolem tria Mundlová,
Rendlová a Struháková, které zapisovaly většinu bodů v první a třetí čtvrtině. Ve druhé pětce
se o útočné snažení týmu starala především Zelenková, která slušně zvládala hru zády ke koši
a výborně dokázala využít své fyzické přednosti, sekundovala jí především Makrlíková.
Poměrně dobře zvládnutý rychlý protiútok a kvalitní obrana po celém hřišti.
Hráčky doporučené ke sledování : Struháková, Mundlová, Rendlová, Zelenková,
Makrlíková
KP Brno – Bronzovou medaili si z Brandýsa odvezli basketbalistky z Brna, které pod
taktovkou trenérského dua Šívrová – Stehlíková hrály rychlý a moderní basketbal. V zápase o
třetí místo si KP Brno poradilo se Slovankou, kterou dokázalo porazit o 13 bodů. Brno na
turnaji těžilo z dobré, precizní obrany. V úvodních čtvrtinách obou poločasů se na útočné
polovině dařilo především Adámkové a Švarcové, třetí do party jim byla především
Medáková. Naopak ve druhé a čtvrté čtvrtině se útočné snažení družstva točilo kolem
Novákové a Jochmanové.
Hráčky doporučené ke sledování : Nováková, Jochmanová, Adámková, Švarcová
Basket Slovanka – Nepopulární čtvrté místo si z města s nejdelším názvem v republice
odvezla Slovanka, které v souboji o třetí místo nestačilo na KP Brno. Slovanka se na turnaji
prezentovala dobře zvládnutým rychlým protiútokem. Trenérský tandem Toušek – Kořínková
byl variabilní a používal své hráčky do různých čtvrtin a v odlišných sestavách podle síly

soupeře. V útoku se nejvíce prosazovaly Simičová, která patřila na turnaji k hráčkám
s nejlepším ball-handlingem a vysokým basketbalovým IQ, dále pak Kořínková, Zábranská a
Čechová, které své spoluhráčky převyšovaly, nicméně je třeba podotknout, že i ostatní
hráčky týmu byly v útoku nebezpečné.
Hráčky doporučené ke sledování: Simičová, Zábranská, Kořínková, Čechová
TJ OP Prostějov – Páté místo na turnaji vybojovaly hráčky z Prostějova. V závěrečném zápase
o 5 místo dokázaly hráčky z Prostějova porazit Ostravu o téměř 20 bodů, v tomto zápase
prokázaly hráčky velkou kvalitu. Trenér Živkovič hráčky nabádal k agresivní obraně, z čehož
hráčky těžily. Na útočné polovině hřiště se nejvíce prosazovaly Hnízdilová, Lindušková a
Karásková.
Hráčky doporučené ke sledování : Lindušková, Hnízdilová, Karásková
Basket Ostrava : Šesté místo si z Brandýsa odvezly hráčky z Ostravy, které na turnaji
podávaly sympatické výkony podpořené o maximální bojovnost na obou stranách hřiště. Na
útočné polovině hřiště se dívky snažily o akci hoď a běž, ze které několikrát dokázaly i
skórovat. Největšími ofenzivními zbraněmi týmu byly Bosáková, Kelerová a Náplavová, ale i
další hráčky byly v útoků nebezpečné, tým z Ostravy byl hodně vyrovnaný.
Hráčky doporučené ke sledování : Bosáková, Kelerová, Náplavová
DBak Plzeň – Sedmé místo si na turnaji vydřely hráčky z Plzně, které se pod lodivodem
Petrem Strakou snažily především o kolektivní výkony podpořené individuálními výkony
především Aubrechtové, Hadrvové a Vaňkové. Dívky bojovaly, nicméně to zatím na lepší než
sedmé místo na Festivalu nestačí. V některých zápasech holky ale skvěle bojovaly a
předváděly dobrý týmový duch.
Hráčky doporučené ke sledování : Aubrechtová, Hadrvová, Vaňková
SŠB Pardubice – Na celkovém osmém místě skončil tým trenéra Machytky – SŠB Pardubice.
Kvůli zdravotním patáliím do Brandýsa dorazilo pouze 11 hráček, které si v některých
zápasech sáhly až na dno svých sil. Klíčovým zápasem pro hráčky z Pardubic bylo utkání ve
skupině s Brandýsem, který hráčky z města perníku zvládly a vyhnuly se tak utkáním ve
skupině třetích týmů. O většinu útočných akcí týmu se staralo duo Bezdičková – Hrdličková.
Hráčky doporučené ke sledování : Bezdičková, Hrdličková
BK Brandýs – Domácí družstvo si na turnaji dokázalo vybojovat devátou pozici, které
odpovídala předvedeným výkonům na turnaji. V základní skupině domácí hráčky nedokázaly
v klíčovém duelu porazit SŠB Pardubice, kterým podlehly o 5 bodů, což je odsoudilo do
skupiny třetích týmů. V této skupině si svěřenkyně trenérek Antošové a Pondělíčkové
dokázaly poradit se všemi svými soupeři i přes absenci jejich klíčové hráčky Hrubinové, která
na turnaji startovala jen v pátečních utkáních.
Hráčky doporučené ke sledování : Hrubinová, Martínková, Hájková T.

BC Benešov – Na desátém místě skončil tým z Benešova s trenérem Rýdlem. Dívky se snažily
o rychlý přechod do útoku a v útoku se řídily týmovým pojetím hry. Nejvíce vyčnívala
Rýdlová se Seidlovou. V Brandýse to bohužel na lepší umístění nestačilo, v některých
pasážích zápasů byl vidět nedostatek kvality jednotlivých hráček, naopak nikdy nechyběla
bojovnost a týmový duch.
Hráčky doporučené ke sledování : Rýdlová, Seidlová
Basketbal Čelákovice – Na předposledním místě skončilo další středočeské družstvo, které to
mělo do Brandýsa nejblíže a to „pandy“ z Čelákovic. Čelákovice mají ve svém středu několik
hráček, které nepatří do této věkové kategorie, tak pro ně již účast na Festivalu byl velký
úspěch a jistě zde mohla děvčata nasbírat spousta dalších zkušeností, které uplatní ve své
další basketbalové kariéře. Trenérky Uhrová a Kudrnová nabádaly dívky k celoplošné obraně
a rychlému přechodu do útoku. Nejlepšími hráčkami družstva byly Sedlářová a Nejmanová.
Hráčky doporučené ke sledování : Sedlářová, Nejmanová, Bodláková
Studánka Pardubice – Na posledním místě skončil druhý celek z Pardubic, který na Festival
do Brandýsa přijel a to Studánka Pardubice. Děvčata se na turnaji zlepšovala zápas od
zápasu, bylo vidět, že jim v dlouhodobé soutěži chybí zápasy s lepšími družstvy. V základní
skupině schytaly hráčky dva velké debakly od Brna i od Slovanky, i přes to kolem týmu
panovala pozitivní atmosféra a bylo fajn vidět, že svět se netočí jen kolem basketbalového
míče, ale že je to pořád jen sport. Dívkám chyběla kvalita na obou stranách hřiště, nejblíže
měla Studánka k výhře v zápase s Benešovem, který nakonec skončil jen o 3 body.
Z týmového průměru hráček převyšovaly ostatní především Benešová, Vodvářková a
Doležalová.
Hráčky doporučené ke sledování : Benešová, Vodvářková, Doležalová

Hodnocení výkonu rozhodčích
Rozhodčí turnaj zvládli na jedničku, výborně zapadli do kvalitního rámce turnaje, který se po
celou dobu nesl v duchu fair play, rozhodčí tak ani nebyli pod enormním tlakem ze strany
trenérů či rodičů.
Hodnocení organizace turnaje
Organizátoři z Brandýsa jsou na turnaje podobného formátu již zvyklí. Turnaj byl skvěle
zorganizován. Turnaj neprobíhal jen a pouze v tělocvičně, ale i mimo. Součástí
doprovodného programu byla návštěva místní cukrárny, možnost využít bowlingovou dráhu,
bazén v nonstop provozu pro účastníky turnaje, sledování Mistrovství světa v hokeji
v hotelovém lobby. Bulletin byl všudypřítomný pro všechny. Při úvodním zahájení i ukončení
turnaje došlo k různým vystoupením místních klubů. V poločase finálové utkání vystoupili i
roztleskávačky. Stravování probíhalo ve Sportcentru, kde byla i většina týmu ubytována.
Jediný tým, který bydlel mimo dvojměstí – Brandýs, Boleslav, byl Benešov, který byl
ubytován v nedalekých Otradovicích. V sobotu večer došlo k tradičnímu posezení trenérů.
Během celého turnaje byl možnost nakoupit basketbalové oblečení za zvýhodněné ceny. Po
celou dobu turnaje byl k dispozici i zdravotník, který bohužel musel do akce při vážnějším
zranění jedné z hráček. Festival si děvčata užila a po většinou odjížděla s úsměvem na tváři a
to je hlavní.

