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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ 

 
 

Basket Slovanka 
 
4 Bulíčková Klára  P 95 
9 Brejchová Kateřina  R 96 
14 Mircová Eliška  R 96 
15 Opočenská Mariana K 95 
19 Chmelová Kristina  P 96 
23 Prášková Michaela K 96 
31 Červenková Lucie  P 96 
33 Urbanová Michaela R 95 
35 Šípová Tereza  K 97 
41 Flašíková Martina  R 96 
53 Kracíková Tereza  P 96 
 
Trenér: Toušek Jiří 
 
 
Frisco Brno 
 
4 Lančová Tereza  R 95 
5 Holomková Kateřina K 95 
7 Hošková Kamila  K 95 
8 Zbořilová Martina  R 96 
11 Vildová Linda  R 96 
12 Křivánková Klára  K 96 
13 Pánková Alžběta  R 97 
14 Andresková Iva  K 95 
15 Beránková Sarah  R 96 
16 Mainclová Aneta  P 96 
17 Šoukalová Lenka  P 97 
18 Šimková Kateřina  P 95 
 
Trenér: Fousek Richard 
Asistenti: Vencúrik Tomáš, Klein Richard 
 
 

Sokol Hradec Králové 
 
4 Chalupová Nikola  R 95 
7 Němečková Tereza  R 96 
9 Paclíková Dominika K 97 
10 Rokošová Kristýna P 97 
11 Hlaváčová Daniela K 96 
12 Andělová Gabriela R 96 
13 Hrušková Anna  K 95 
14 Kaňuková Michaela P 96 
15 Kosová Marcela  P 96 
16 Prachařová Kateřina K 96 
17 Dvořáková Markéta P 97 
 
Trenér: Veselý Tomáš 
 
 
USK Praha 
 
4 Pfafová Kateřina  R 97 
5 Drahokoupilová Adéla K 95 
7 Urbancová Markéta P 95 
8 Trojanová Alena  P 96 
9 Čechurová Helena  R 95 
10 Kopecká Tereza  P 95 
11 Kuthanlová Karolína R 95 
12 Žitníková Lucie  K 96 
13 Brányiková Katarína P 95 
14 Reisingerová Julia  P 98 
15 Kubíčková Karolína K 96 
17 Korychová Nikola  P 96 
18 Josefusová Gabriela R 96 
 
Trenér: Klečková Jana 
Asistent: Moravcová Martina

 
 
 
 
 
 
 
 



1. hrací den – 27. dubna 2012 
 

Basket Slovanka – USK Praha  73:69 (21:23, 35:40, 56:53) 
 
V zahajovacím duelu suverén dlouhodobé části, Basket Slovanka, nezačal příliš šťastně. Už po dvou 
minutách si domácí trenér Toušek musel brát za stavu 2:7 oddechový čas. USK navýšilo svůj rozdíl až 
na osm bodů, ovšem po druhém faulu Reisingerové a jejím vystřídáním Slovanka otočila až na 21:18. 
Poslední minuta však znovu patřila celku trenérky Klečkové. 
 
Do druhého hracího období nastoupil celek z Folimanky se zónovou obranou, která na domácí tým 
platila – za prvních sedm minut vstřelila Slovanka jen čtyři body (jediné dva koše Mircová). Navíc už 
čtvrtou osobní chybu si v této části připsala Opočenská. USK se ujalo vedení 25:35, které zvýšilo v 19. 
minutě až na 29:40. Až poslední minuta patřila favoritovi, který vytáhl obranu a třemi zisky snížil na 
35:40. 
 
Svůj náskok udrželo USK jen tři minuty, poté již do konce zápasu ani jednou nevedlo. Slovanka otočila 
průběh zejména díky bodům Mircové a také díky slabší koncovce hostů, kteří v prvních sedmi 
minutách třetí části vstřelili jen šest bodů (pět Čechurová). I přesto se USK dokázalo ještě jednou 
dotáhnout – na začátku 30. minuty vedla Slovanka 56:49, poté ale povolila „modrožlutým“ dva 
protiútoky a po trojce Šípové ze začátku posledního hracího období přidalo USK další tři. Pět minut 
před koncem bylo skóre naposledy vyrovnané (61:61), následně Slovanka odskočila sedmi body 
v řadě. Závěr sice ještě zdramatizovala nesportovní chyba Práškové, po které snížilo USK na 72:69, 
další body již ale nepřidalo. 
 
Body: Mircová 24 (6/4), Opočenská 15 (10/7), Červenková 15 (1x3, 5/0), Šípová 7 (1x3), Prášková 3 
(3/1), Urbanová 3 (1x3), Brejchová 2, Chmelová 2, Kracíková 2 (2/2), Bulíčková, Flašíková – 
Reisingerová 23 (12/9), Čechurová 14 (1x3, 4/3), Drahokoupilová 12 (9/4), Kuthanová 12 (1x3, 6/5), 
Brányiková 7 (3/1), Kubíčková 1 (2/1), Urbancová 0, Trojanová 0, Kopecká 0 
 
TH: 26/14 – 36/23, trojky: 3 – 2, fauly: 5 chyb: 0 – 1 (37. Čechurová) 
 
Hráčka zápasu: Eliška Mircová 
 
Základní sestavy: 
Slovanka: Mircová, Prášková, Opočenská, Červenková, Chmelová 
USK: Kuthanová, Čechurová, Drahokoupilová, Brányiková, Reisingerová 
Rozhodčí: Pospíchalová L., Záruba M. 
 
 

Frisco Brno – Sokol Hradec Králové  69 : 61 (19:15,33:28,54:47) 
 
Vstup vyšel výrazně lépe Friscu, které v prvních čtyřech minutách zaznamenalo třináct bodů a 
vybudovalo si sedmibodový náskok. Po oddechovém času hostů se ale hradecké družstvo vrátilo do 
hry a v polovině druhé části šlo po jedenáctém bodu Andělové dokonce do vedení (26:27). Ve 
zbývajícím čase však Východočešky přidaly jediný bod a Frisco si tak znovu vybudovalo mírný náskok 
(33:28). 
 
Třetí část připomínala houpačku. Hradec Králové díky trojkám Andělové a Kaňukové snížil až na 
37:36, aby následně inkasoval deset bodů v řadě. Frisco však svůj náskok neudrželo, po třech koších 



z protiútoku (2xHlaváčová, Hrušková) byl rozdíl opět jen pětibodový. V závěru této čtvrtiny už se ve 
skórování oba celky střídaly, přičemž nejproduktivnější byla věkem ještě žákyně Šoukalová. 
 
Na začátku posledního období snížila znovu na pětibodový rozdíl Hrušková a následně tři minuty 
nepadl koš. „Hluchou“ část zápasu přerušila až Mainclová a následně ji podpořila trojkou Beránková. 
Desetibodový rozdíl vydržel až do předposlední minuty, když se ve skórování střídaly pouze 
Hlaváčová s Mainclovou. I přes několik ztrát v závěru proti vytažené obraně soupeře nepustilo Frisco 
soupeře už na nižší než sedmibodový rozdíl a mohlo slavit první výhru. 
 
 
Body: Hošková 13 (7/5), Křivánková 13 (5/3), Mainclová 12 (2/2), Lančová 11 (1x3), Šoukalová 10 
(6/4), Beránková 10 (1x3,8/5), Šimková – Andělová 18 (1x3,4/3), Hlaváčová 13 (2/1), Kaňuková 10 
(2x3), Hrušková 9 (1x3,1/0), Prachařová 7 (1x3, 2/2), Kosová 4, Chalupová, Paclíková 
 
TH: 28/19 – 9/6, Trojky: 2 – 5, Fauly: 8 – 22, 5 chyb: 0 – 1 (39. Hlaváčová) 
 
Hráčka zápasu: Tereza Lančová 
 
 
Základní sestavy: 
Frisco: Beránková, Lančová, Hošková, Křivánková, Mainclová 
Hradec Králové: Andělová, Hlaváčová, Hrušková, Kosová, Kaňuková 
Rozhodčí: Kučera S., Heinrich D. 
 
 

2. hrací den – 28. dubna 2012 
 

USK Praha – Frisco Brno  55 : 69  (10:18,22:35,38:46) 
 
Utkání začalo velice ofenzivně a v prvních třech minutách padlo třináct bodů (5:8). Na dva koše 
Křivánkové dokázala reagovat trojkou Čechurová (8:12), následující minuty ale jasně patřily 
Brňankám – ve 3. minutě druhého hracího období už byl rozdíl patnáctibodový (10:25). Jedinou 
komplikací pro trenéra Fouska byly tři osobní chyby dvou nejvyšších hráček Šimkové a Mainclové (vše 
na Reisingerovou). I z toho důvodu se od 13. minuty začaly hrát na obou stranách zónové obrany 2-3. 
USK se díky zóně a také dvěma úspěšným trojkovým pokusům podařilo zastavit nápor soupeře, 
dvouciferný náskok si však Brňanky zejména díky důležitým trojkám Hoškové, Beránkové či 
Křivánkové udrželo.  
 
I po změně stran zůstalo USK u zónové obrany, která začala Friscu dělat výrazné problémy. Devět 
bodů v řadě Karolíny Kuthanové (2x trojka, koš s faulem) donutilo za stavu 34:39 trenéra Fouska 
k oddechovému času. Po něm se i brněnské družstvo vrátilo k zóně a zbytek třetí čtvrtiny se změnil 
v dobývání koše – sedmiminutový úsek vyhrálo Frisco 7:4. 
 
V poslední části se USK snažilo, ovšem při každém snížení na šest bodů vždy dokázala reagovat 
Hošková či Křivánková. V posledních třech minutách zkusil pražský celek návrat k osobní obraně, to 
však potrestala třemi koši v řadě Mainclová (53:65). USK navíc přišlo o Reisingerovou, která si při 
obranném zákroku poranila koleno. Poslední dvě minuty už na konečném výsledku nic nezměnily, na 
straně vítězů díky tomu alespoň na pár vteřin okusily atmosféru mistrovství také hráčky mimo 
základní sedmičku. 
 



Body: Kuthanová 16 (2x3, 5/4), Reisingerová 12 (6/4), Čechurová 11 (2x3,2/1), Brányiková 5 (2/1), 
Drahokoupilová 3 (2/1), Trojanová 3 (1x3), Kubíčková 3 (1x3), Urbancová 2 – Křivánková 19 (1x3, 
6/4), Hošková 18 (1x3,6/3), Mainclová 12, Lančová 8 (3/2), Beránková 7 (1x3,2/0), Šimková 4, 
Šoukalová 1 (2/1), Holomková, Zbořilová, Pánková 
 
TH: 17/11 – 19/10, trojky: 6 – 3, fauly: 16 – 20, 5 chyb: 0 – 1 (39. Lančová) 
 
Hráčka zápasu: Klára Křivánková 
 
Základní sestavy: 
USK: Kuthanová, Čechurová, Drahokoupilová, Brániyková, Reisingerová 
Frisco: Beránková, Lančová, Hošková, Křivánková, Mainclová 
Rozhodčí: Heinrich D., Záruba M. 
 
 

Sokol Hradec Králové – Basket Slovanka  65 : 72  (26:18,36:38,50:57) 
 
Ani podruhé se vítězi vstup do zápasu nepovedl. Hradec se rychle ujal vedení 5:0 a nápor 
Východočešek nezastavil ani trenér Slovanky dvěma time-outy. Po trojce Prachařové vedly Sokolky již 
17:7. Až v tuto chvíli začal favorit stahovat, když jeho prapor pozvedla zejména Flašíková. I na druhé 
straně však dokázala reagovat nejmenší hráčka Chalupová, která trojkou a dvojkou Hradci vrátila 
osmibodový rozdíl. 
 
Ten si celek trenéra Veselého držel až do 14. minuty (30:22). V tu chvíli si však třetí osobní chybu 
připsaly opory Kaňuková s Hruškovou a Slovanka se deseti body v řadě dostala do mírného vedení.  
 
Druhý poločas zahájila zbytečným faulem na útočné polovině Kaňuková, která si tak stejně jako 
Chalupová připsala již čtvrtou osobní chybu. I přes tento hendikep se Hradec držel na dostřel, 
zejména díky úspěšné střelbě za tři body. Až v poslední minutě třetí části sérií trestných hodů 
Slovanka odskočila (zároveň se vyfaulovala Chalupová a čtvrtý faul si připsala Kosová). 
 
Hradecký celek se nevzdal ani v poslední části a po pěti bodech Kaňukové v řadě (57:60) se znovu 
ocitl ve hře. Chvíli poté si ale klíčová pivotka Hradce připsala pátou osobní chybu a vzhledem 
k dřívějšímu vyfaulování Kosové pokračoval Sokol bez klasické podkošové hráčky. Celek trenéra 
Veselého nerezignoval, ale bez tří opor mu na otočení duelu scházely síly. V závěru tak emoce budily 
spíše zákroky Práškové či výroky rozhodčí Pospíchalové než reálná šance Hradce na zvrat. 
 
 
Body: Andělová 15 (3x3,7/4), Kaňuková 14 (2x3), Prachařová 14 (1x3,10/7), Hrušková 10 (2x3,4/0), 
Hlaváčová 6 (1x3,6/3), Chalupová 5 (1x3), Paclíková 1 (2/1), Kosová, Němečková, Dvořáková – 
Kracíková 14 (4/2), Mircová 12 (2/2), Opočenská 10 (16/8), Červenková 9 (2/1), Šípová 7 (5/3), 
Flašíková 7 (2/1), Prášková 6 (10/4), Urbanová 3 (1x3), Brejchová 2, Bulíčková 1 (2/1), Chmelová 1 
(2/1)  
 
TH: 27/14 – 45/23, Trojky: 10 – 1, Fauly: 35 – 24, 5 chyb: 4 – 0 (30. Chalupová, 32. Kosová, 34. 
Kaňuková, 39. Hlaváčová) 
 
Hráč zápasu: Tereza Kracíková 
 
Základní sestavy: 
Hr. Králové: Andělová, Prachařová, Hrušková, Kosová, Kaňuková 



Slovanka: Flašíková, Mircová, Opočenská, Červenková, Kracíková 
Rozhodčí: Kučera S., Pospíchalová L. 
 
 

3. hrací den – 29. dubna 2012 
 

Sokol Hradec Králové - USK Praha  69 : 54 (17:15,36:34,53:43) 
 
Vzhledem k absenci Reisingerové byl v boji o bronz favoritem Hradec a tuto roli také prvních pět 
minut plnil, když vedl 9:3. Tento průběh se ale nelíbil hostující Čechurové, která téměř sama na 
přelomu první a druhé čtvrtiny otočila průběh utkání (18 bodů za poločas). USK se jedenácti body 
v řadě dostalo do mírného vedení (17:22) a ještě dvě minuty před koncem poločasu svítilo na 
ukazateli skóre 29:32. Až v závěru se Hradec vrátil do minimálního vedení. 
 
Vstup do druhého poločasu byl velice nervózní, oběma celkům svazovala odpovědnost ruce a kromě 
ztrát byla k vidění i spousta neproměněných příležitostí (první čtyři minuty 3:1). V polovině třetí části 
zařadilo USK zónovou obranu, ovšem Hradec si dokázal většinu neúspěšných střel doskočit a dopravit 
je do koše. Tím si tým trenéra Veselého vybudoval desetibodový náskok, který ihned na začátku 
posledního dějství navýšily trojkami Chalupová s Kaňukovou. O držitelkách bronzových medailí tím 
bylo v podstatě rozhodnuto. 
 
Body: Andělová 18 (6/6), Kaňuková 14 (2x3), Hrušková 8 (2/2), Kosová 8 (4/4), Chalupová 7 (1x3,2/2), 
Hlaváčová 7 (2/1), Prachařová 7 (1/1), Němečková 0 (2/0), Paclíková – Čechurová 25 (1x3, 8/6), 
Kuthanová 10 (6/4), Trojanová 7 (2/1), Brányiková 5 (4/1), Drahokoupilová 3 (2/1), Urbancová 2, 
Korychová 2 (2/2), Kubíčková 0 (2/0), Kopecká 
 
TH: 19/16 – 26/15, trojky: 3 – 1, fauly: 17 – 22, 5 chyb: 0 – 2 (27. Kopecká, 33. Urbancová) 
 
Hráč zápasu: Helena Čechurová 
 
Základní sestavy:  
Hradec Králové: Andělová, Prachařová, Hrušková, Kosová, Kaňuková 
USK: Kuthanová, Čechurová, Drahokoupilová, Brányiková, Trojanová 
Rozhodčí: Heinrich D., Záruba M. 
 
 

Basket Slovanka – Frisco Brno  60 : 63  (19:18,29:29,42:51) 
 
Skóre zápasu otevřela po minutě a půl úspěšnými trestnými hody Kracíková, následných sedm bodů 
ale vstřelilo Frisco a trenér domácích si musel vzít oddechový čas. Po něm Slovanka znovu vyrovnala 
hru i skóre a až do konce první části se oba celky přetahovaly o vedení. 
 
Ve druhé části na oba týmy padla střelecká „deka“. Domácí celek kromě jednoho trestného hodu 
Bulíčkové nedal pět minut koš a Frisco se díky Hoškové s Křivánkovou ujalo vedení 22:28. Ve druhé 
pětiminutovce však naopak hosté vstřelili jedinou šestku a domácí celek díky Opočenské snížil a se 
sirénou Kracíková vyrovnala na 29:29. 
 
I po změně stran pokračoval vyrovnaný boj. Ještě ve 25. minutě Slovanka po koši Kracíkové vedla 
(37:36). Ovšem v tu chvíli zavelela k náporu trojkami Lančová, kterou podpořila do té doby střelecky 



se trápící Beránková. Frisco se tak dostalo do devítibodového vedení, které drželo ještě čtyři minuty 
před koncem. 
 
Domácí celek se ale nevzdával a sedmi body v řadě snížil až na 57:59. Poté však přišla nejdůležitější 
střela zápasu – trojka Beránkové. Slovanka ještě jednou snížila a dvanáct vteřin před koncem po dvou 
neúspěšných trestných hodech Šimkové měla ještě šanci na zvrat, ovšem udělala chybu po vyhození a 
následně musela faulovat Křivánkovou. Brněnská křídelnice jedním trestným hodem definitivně 
získala pro Frisco titul, jeden bod Kracíkové v úplném závěru už na oslavách hostů nic nezměnil. 
 
Body: Opočenská 16 (2x3,2/2), Kracíková 16 (6/4), Mircová 9 (1x3,2/2), Šípová 6 (4/4), Prášková 4 
(2/2), Červenková 4, Bulíčková 3(2/1), Urbanová 2, Chmelová, Flašíková – Hošková 22 (2x3,11/8), 
Lančová 12 (2x3,2/2), Beránková 12 (1x3,4/3), Křivánková 10 (4/2), Šimková 4 (2/0), Šoukalová 2 
(4/2), Mainclová 1 (2/1) 
 
TH: 18/15 - 29/18, Trojky: 3 – 6, Fauly: 24 – 18, 5 chyb: 2 – 2 (31. Prášková, 40. Mircová – 38. 
Mainclová, 38. Šoukalová) 
 
Základní sestavy:  
Slovanka: Flašíková, Mircová, Opočenská, Červenková, Kracíková 
Frisco: Lančová, Beránková, Hošková, Křivánková, Mainclová 
Rozhodčí: Kec J., Pospíchalová L. 
 
 
 

MČR U17 Slovanka Frisco Hradec USK 

Basket Slovanka 2 60:63 72:65 73:69 

Frisco Brno 63:60 0 69:61 69:55 

Sokol Hradec Králové 65:72 61:69 1 69:54 

USK Praha 69:73 55:69 54:69 2 
 
 
 

Konečné pořadí: 1. Frisco Brno   6b. 
    2. Basket Slovanka  5b. 
    3. Sokol Hradec Králové 4b. 
    4. USK Praha   3b. 



All stars: 
 

Mircová Eliška (Slovanka), Andělová Gabriela (Hradec Králové), Hošková 
Kamila (Frisco), Opočenská Mariana (Slovanka), Křivánková Klára (Frisco) 
 

MVP turnaje: 
 

Hošková Kamila (Frisco) 
 
 

Charakteristika jednotlivých družstev: 
 

Frisco Brno: 
Mistrovský celek odehrál celé mistrovství v sedmi hráčkách. Kromě základní pětice Lančová – 
Beránková – Hošková – Křivánková – Mainclová nastupovaly ještě Šoukalová (hrála na pozici 4 a 
střídala všechny hráčky s výjimkou Mainclové, Křivánková se v tu chvíli posouvala na perimetr) a 
Šimková (střídala pouze Mainclovou, většinou kvůli osobním chybám). Družstvo v útoku spoléhalo na 
svou kombinační hru, ve které využívalo všech pěti hráček, a jejich individuální přednosti. Celá 
sestava tak vždy byla nebezpečná jak ve hře do vymezeného území, tak i poziční střelbou (výborný 
„spacing“). V obraně se Frisco opíralo o osobní obranu, kterou v určitých fázích zápasů měnilo na 
zónu 2 – 3. 
 
Basket Slovanka: 
Slovanka na turnaji využívala v každém utkání všechny nominované hráčky. Na týmu se však 
překvapivě i přes širší kádr oproti Friscu více projevilo druhé mistrovství ve dvou týdnech - k titulu 
chybělo více lehkosti, aktivity či koncentrace. To bylo znát zejména v menším počtu protiútoků, než je 
u Slovanky obvyklé, a také občasnému trápení v postupném útoku. Body Slovanky obstarávaly 
zejména vyšší hráčky (Kracíková, Opočenská, případně Červenková), které na sebe získávaly spoustu 
faulů (procento TH však v některých zápasech Slovanku výrazně trápilo). Z nižších hráček bodovala 
zejména dirigentka Mircová a bojovností, zisky a doskoky byla velkým přínosem Flašíková. Družstvu 
překvapivě relativně dlouho trvalo přizpůsobit se v průběhu zápasu změnám obrany u soupeřů 
(zóna). V obranné fázi sázela Slovanka zejména na osobní obranu, kterou dokázala v důležitých 
momentech výrazně zaktivnit a získávat důležité míče.  
 
Sokol Hradec Králové: 
Stejně jako předchozí týmy i celek Hradce se opíral zejména o hráčky ročníku 1996, které doplňovaly 
osobnosti o rok starší. Vzhledem k posezónnímu přestupu do Studánky se už nemohla turnaje 
z rozhodnutí klubu zúčastnit Trnková, a tak Andělovou, Hlaváčovou, Prachařovou, Kosovou a 
Kaňukovou doplňovaly ze starších hráček pouze Chalupová s Hruškovou. Kromě této sedmičky 
dostaly příležitost na několik minut již jen Paclíková s Němečkovou. Celek Hradce hrál svůj klasický 
aktivní basketbal, a to na obou polovinách hřiště. Po celý turnaj praktikovaly Sokolky agresivní osobní 
obranu, ovšem brzdil je velký počet faulů (někdy zbytečných, jindy diskutabilních).  Díky tomu často 
nemohly hrát společně obě klasické pivotky Kaňuková s Kosovou a Hrušková s Prachařovou se musely 
přesunout na podkošovou pozici. Ze všech účastníků se hradecké děvčata nejlépe vyrovnávala se 
zónovou obranou – i díky velkému počtu kvalitních střelců z tříbodové vzdálenosti.  
 



USK Praha: 
Základní trojici týmu USK tvořily rozehravačky Kuthanová s Čechurovou a pivotka Reisingerová. 
Kromě této trojice dostávaly příležitost ještě Drahokoupilová, Kubíčková, Trojanová, Brányiková a 
Urbancová. Největší šanci na úspěch mělo USK překvapivě hned v prvním duelu, kde zaskočilo 
nesoustředěnou Slovanku svou zónovou obranou a téměř celý zápas drželo šanci na výhru. 
Definitivně pohřbila medailové ambice výběru z Folimanky 39. minuta druhého duelu, ve kterém se 
zranila Reisingerová. V boji o bronz oslabený celek bojoval, Čechurová překvapivě v první půli jasně 
přehrávala Andělovou, ale po poločase byl již Hradec lepší a na USK tak zbylo konečné 4. místo. 
V útoku se tým spoléhal kromě úniků a střelby svých rozehravaček zejména na spolupráci 
s dominantní pivotkou Reisingerovou, na obranné polovině po osobce v první čtvrtině vždy 
následovala zóna 2 – 3 po zbytek zápasu. 

 
 

Doporučené hráčky k dalšímu sledování: 
 

Turnaj neukázal žádné nové talenty, v podstatě všechny opory účastníků Final 4 jsou již základními 
členkami reprezentačních výběrů. Mírným zklamáním byly výkony některých hráček z širších výběrů 
(Prášková, Urbanová), jedinou výraznou hráčkou bez reprezentačních zkušeností byla Čechurová 
z USK (potenciál se určitě skrývá i v hradecké Kosové). 
 
Frisco Brno:  Kamila Hošková, Tereza Lančová (95) 
   Sarah Beránková, Klára Křivánková, Aneta Mainclová (96) 
   Lenka Šoukalová (97) 
 
Basket Slovanka: Mariana Opočenská (95) 
   Tereza Kracíková, Lucie Červenková, Eliška Mircová (96) 
   Tereza Šípová (97) 
 
Sokol Hr. Králové: Anna Hrušková (95) 

Gabriela Andělová, Daniela Hlaváčová, Kateřina Prachařová, Marcela Kosová, 
Michaela Kaňuková (96) 

 
USK Praha:  Karolína Kuthanová, Helena Čechurová (95) 
   Julie Reisingerová (98) 

 
 

Hodnocení výkonu rozhodčích: 
 

Rozhodčí zvládli mistrovství velice slušně, o čemž částečně vypovídá i nula na straně trenérských 
trestů. Turnaji výrazně prospělo zařazení rozhodčích z nejvyšších seniorských soutěží, zejména Kučera 
s Heinrichem si vedli velice dobře. Solidně se prezentoval také mladý Záruba, nejvíce emocí vzbuzoval 
výkon Pospíchalové. Ani ona však vyloženě nepropadla a konečné pořadí nijak neovlivnila. 

 
 
 



Hodnocení organizace turnaje: 
 

Jednotlivé zápasy byly zorganizovány bez problémů, hlasatelská služba fungovala bez výraznějších 
připomínek jak při představování hráček, tak v průběhu zápasů. Pomocní rozhodčí u stolku pracovali 
bez výhrad. Časový program byl vyhovující, na mírných posunech začátků se soupeři bez problémů 
domluvili.  
 
Výrazně slabší už to bylo s propagací turnaje. Chyběly jakékoliv plakáty a upoutávky na akci, a to jak 
v hale, tak i na internetových stránkách a podobně. Ze zápasů se nepořizovaly technické zápisy, 
divákům v hale ani příznivcům u počítačů nebyly k dispozici žádné tabulky, statistiky, informace o 
průběhu, specializované webové stránky apod. Pořadatel se pouze pokusil o přenosy na TVCom, což 
se navíc příliš nedařilo, a připravil bulletin soupisek hráček z webu ČBF a fotografií týmu. Srovnání 
propagace a servisu pro veřejnost s paralelně probíhajícím mistrovství ČR juniorů U19 bohužel 
nevypadá vůbec dobře, což je z hlediska popularizace dívčího a ženského basketbalu určitě škoda. 
 
 

Závěr, doporučení, různé: 
 

Výkony týmů na mistrovství ČR korespondovaly s průběhem celé sezóny a medaile v rukou Frisco 
Brno, Basketu Slovanka a Sokola Hradce Králové jsou na správném místě. Gratuluji všem celkům za 
předvedené výkony v průběhu celé sezóny i samotného mistrovství. Pevně věřím, že většina hráček 
potvrdí svou kvalitu i na mezinárodní scéně v reprezentačním dresu. 
 
Zároveň vyzývám všechny organizátory významných republikových akcí dívek, aby věnovaly větší 
pozornost propagaci ženského a dívčího basketbalu. Jedná se o největší akci za celý rok a měla by tak 
přitahovat velikou pozornost. Stačí si vzít příklad z posledního mistrovství republiky juniorů.  
 
 
 
Mgr. Petr Kapitulčin, delegát KM SBT 
2. května 2012 


