
PŘEBOR  REPUBLIKY  U 14 DÍVKY 

 

Místo konání:  Hradec Králové 

Termín konání:  10. 4. – 13. 4. 2014 

 

Seznam účastníků a výsledky považuji za zbytečné opisovat, protože jsou na stránkách 

ČBF v kompletní podobě. 

   

    

CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV 

 

Sokol Hradec Králové  

Velmi dobře poskládané družstvo, které bylo na turnaj dobře připraveno. Dokáže hrát i 

velmi agresivní obranu po celém hřišti. Rychlý protiútok je hrán často a dobře. Fyzická 

připravenost je na velmi dobré úrovni. Zasloužený vítěz. 

  

OSK Olomouc 

Pro mě nejpříjemnější překvapení turnaje. Hlavně mě zaujal už velmi basketbalový 

projev týmu. Kvalitní hráčky na všech postech a velmi dobré trenérské vedení. 

V závěrečném utkání mělo družstvo trochu smůly, jinak opravdu velmi dobrý tým. 

 

Studánka Pardubice 

Hrají dynamický basketbal se snahou okamžitě přejít do rychlého protiútoku. Snaží se 

střídat různé druhy obrany. Basketbalové dovednosti hráček jsou na velmi vysoké 

úrovni. Družstvo patřilo k příjemným překvapením turnaje. 

   

BK SŠMH Brno 

Družstvo s výbornými vysokými hráčkami. Trošku vázla právě spolupráce mezi 

hráčkami z perimetru a těmito vysokými hráčkami. Díky přítomnosti vysokých hráček 

družstvo nepoužívá příliš agresivní obranu na celé ploše hřiště. Jinak ovšem převažují 

kladné ukazatele a družstvo má perspektivu. 

 

 



OP Prostějov 

Družstvo trošku trpí nedostatkem vysokých podkošových hráček, což se snaží vyrovnat 

velkou bojovností. Fyzicky velmi dobře připravené družstvo, které se asi v budoucnu 

bude opravdu potýkat s nedostatkem podkošových hráček. 

 

Basket Slovanka 

Družstvo s výjimečnými individualitami, na kterém bylo vidět, že hráčky spolu trénují 

minimálně a týmová souhra není úplně dokonalá. Basketbalová a fyzická připravenost 

družstva je na dobré úrovni. 

 

Valosun KP Brno 

Družstvo hrálo na pohled velmi pěkný basketbal, ale částečně se mu nedařilo tento 

pěkný projev převést do větší efektivity. Individuální dovednosti jsou dobré. Myslím si, 

že je třeba přidat na tvrdosti a maličko i na bojovnosti. 

 

HB Basket Praha 

Tomuto družstvu se závěrečný turnaj nevydařil podle jejich představ. Družstvo je 

rozhodně lepší než jak se prezentovalo na tomto turnaji a jistě v příštích soubojích podá 

výkon, na který hráčky i celý tým mají. Takovéto výpady se stávají i mnohem 

zkušenějším družstvům. 

 

 

Hráčky doporučené k dalšímu sledování 

Hráčky jsem si dovolil rozdělit do tří skupin, podle toho, jak se mi jevily v průběhu 

turnaje. 

 

I. Slanařová Rebeka      -    HB Basket 

  Matiášková Veronika - HB Basket 

  Ondroušková Andrea - Basket Slovanka 

  Navrátilová Kristýna - BK Brno 

  Hamaričová Pavla  - Studánka Pardubice 

  Černohorská Natálie - Studánka Pardubice 

  Buřtová Adéla  - OP Prostějov 

  Bolardtová Lucie  - Sokol Hradec Králové 



  Havlíčková Michaela - Sokol Hradec Králové 

  Kršková Ivana  - Sokol Hradec Králové 

  Válková Adéla  - OSK Olomouc 

  Rašková Markéta  - OSK Olomouc 

 

        II. Štursová Veronika  - OSK Olomouc 

  Holcová Tereza  - OSK Olomouc 

  Poláčková Petra  - Sokol Hradec Králové 

  Fišerová Simona  - Sokol Hradec Králové 

  Vlachová Petra  - Valosun KP Brno 

  Krosnarová Lenka  - Valosun KP Brno 

  Galičková Kateřina  - OP Prostějov 

  Frgalová Kateřina  - OP Prostějov 

  Vicherková Natálie  - Basket Slovanka 

  Jungrová Kristýna  - Basket Slovanka 

  Patková Kateřina  - Basket Slovanka 

  Matiášková Klára  - HB Basket 

  Poganyová Andrea  - BK Brno 

  Havlíková Tereza  - BK Brno 

  Holomková Barbora  - BK Brno 

  Levinská Alžběta  - Studánka Pardubice 

 

III. Havelková Michaela  - Studánka Pardubice 

 Bandžuchová tereza  - Studánka Pardubice 

 Kouřilová Eliška  - BK Brno 

 Mariančuk Marta  - BK Brno 

 Němcová Megan  - HB Basket 

 Černá Michaela  - Basket Slovanka 

 Burešová Barbora  - OP Prostějov 



 Švagerová Sarah  - OP Prostějov 

 Nesvadbová Tereza  - OSK Olomouc 

 Havlíčková Jolana  - Valosun KP Brno 

 Jansová Kristýna  - Valosun KP Brno 

 

 

Hodnocení rozhodčích 

Nejlepší rozhodčí za poslední čtyři roky.   

 

Hodnocení chování trenérů a hráčů 

Letos naprosto bez problémů. Spokojenost. 

 

Hodnocení organizace turnaje    

Turnaj byl uspořádán na vysoké úrovni včetně propagace, hlasatelské služby a celého 

zázemí. Pořadatelům patří pochvala.  

 

Závěr 

Musím říci, že letos bylo i chování rodičů v mezích slušnosti, což je velmi příjemné 

překvapení proti předchozím turnajům. 

 

 

 

 

             Zdeněk Švec  

 

V Čelákovicích dne 1. 05. 2014 

 

 

 

 



Příloha zprávy 

  

 

 V doporučeních, která napíšu z tohoto turnaje, se budou některé věci opakovat 

 jako v předchozích letech. 

 

1. Individuální práce s míčem (je třeba se zaměřit na driblink pod tlakem bez 

vizuální kontroly míče, kvalitu a přesnost přihrávek, způsob střelby). 

2. Hra 1 proti 1 jak v obraně, tak v útoku (agresivita, nasazení). 

3. Doskok (dobré krytí pozice). 

4. Snaha o hru rychlého protiútoku – vždy. 

 

 

Zdeněk Švec 

 

 

 

 

 V Čelákovicích dne 01. 05. 2014 

 


