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Účastníci turnaje a jejich trenéři 

 
 

„Vrchol sezony, domácí hala a děčínští fandové v zádech. Co víc 

bychom si mohli přát? Celý tým dívek U11 se moc těší, je připraven 

porvat se v každém zápase o co nejlepší výsledek a ukázat soupeři 

jak bojují pravé Válečnice.“  

 

Soupiska: Bartlová Bára, Benešová Marie, Houserová Sofie, Hykšová Veronika, 

Chabrová Štěpánka, Klausová Tereza, Kuberová Veronika, Landová Mariana, 

Mancová Karolína, Nedvědová Eliška, Netrvalová Ella, Nevečeřalová Nina, 

Plíšková Tereza, Takácsová Jindřiška, Zárubová Evelína, Ženíšková Kateřina 

 

Trenéři: Fiala Jiří, Špačková Iva, Zimmermanová Klára 
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„Náš tým je poskládaný z nejlepších hráček z našich třech 
výběrových týmů, a to z Ostravy Poruby, MOaP/Slezská a 
Ostravy Jih. Kvalifikaci jsme ovládli s přehledem a bez 
porážky. Holky jsou z postupu velice nadšené a moc se do 
Děčína těší. Pevně věříme, že se na Národním finále 
neztratíme a perfektně si to užijeme.“  
 
 

Soupiska: Bílková Kaiba, Borkalová Alžběta, Domašíková Adéla, Hopjanová 

Izabela, Hubníková Tereza, Janáková Aneta, Ličková Eliška, Pečtová Amálie, 
Pečtová Rozálie, Pustková Sofie, Trunkátová Dominika, Veselková Tereza, 
Vilášková Michaela, Wojnarowská Anna, Židková Monika 
 
 

Trenéři: Němec Václav, Kyncl Jakub, Michňová Andrea 
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„Jádro týmu U11 spolu trénuje již více než tři roky, ale 
vzhledem ke covidové situaci v posledních dvou letech je pro 
drtivou většinu družstva tato sezóna jejich první kompletní 
v basketbalové kariéře. I kvalifikace na Národní finále byla 
poznamenána covidovou situací. Děvčata se na Národní 
finále do Děčína moc těší. Nikdy akci podobného rozsahu 
nezažila a jsou plná očekávání.“  
 

Soupiska: Ciprová Amélie, Ciprová Rozálie, Dědičová Tereza, Demčáková 

Viktória, Hergerová Emma, Horáková Klára, Hrdličková Eliška, Marková Anna, 
Nečasová Markéta, Procházková Aneta, Svědíková Alexandra, Urielová Nicol, 
Valentová Markéta, Váňová Markéta 
 

Trenéři: Cipra Tomáš, Hrdlička Lukáš 
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„Původně jsme NF ani úplně hrát nechtěli. Nakonec jsme si 
řekli, že zápasů se hrálo na podzim poměrně málo, tak 
„jeden hrací víkend“ navíc se nám bude hodit na vyplnění 
sezony a přihlášku poslali doslova na poslední chvíli. 
K našemu překvapení jsme poměrně lehce postoupili přes 
obě kvalifikační kola a všichni se do Děčína moc těšíme. 
Přestože nemáme na finále příliš velká očekávání, bude to 
určitě skvělá zkušenost jak pro děvčata, tak trenéry a zase 
nás to může posunout dál a v každém zápase se určitě o 
výsledek popereme, jak je nám to vlastní.“  
 

 

Soupiska: Benešová Eliška, Čermochová Anna, Dolejší Eliška, Chobotská 

Kateřina, Jurková Madlen, Jursíková Eliška, Kinclová Simona, Křupková Simona, 
Lazárková Lucie, Mrvová Lucie, Nováková Daniela, Rathouská Eliška, Slánská 
Amálie, Šefčíková Laura, Tůmová Karolína, Výborná Viktorie, Zatloukalová 
Václava, Zdražilová Elen, Zemanová Kateřina 
 
 

Trenéři: Slánský Adam, Beneš Roman, Urban Tomáš 
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„Strakonice zdraví Děčín. Celý tým se na NF k vám velmi těší. 
Po celou sezónu se v oblastním přeboru střetáváme pouze 
s chlapeckými nebo mix týmy, na finále jsme se tak 
nominovali jako jediný dívčí zástupce naší oblasti 
automaticky. Naše družstvo je velmi mladé a teprve sbírá 
zkušenosti. Chceme bojovat a pobyt v Děčíně si užít.“ 
 

Soupiska: Bálková Nikola, Blahovcová Anna, Gornická Anna, Kazbundová 

Gabriela, Kopecká Aneta, Kratochvílová Johanka, Kratochvílová Magdalena, 
Křivancová Lucie, Křivancová Martina, Půroková Kamila, Seidlová Nela, 
Šlapáková Aneta, Taschnerová Klára, Viererová Johanka, Zelenková Laura, 
Zelenková Sylva 
 

Trenéři: Drnková Radka, Kotrcová Kristýna 
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„Máme velkou radost, že jsme postoupily na NF v kategorii 
U11, což pro nás bylo hlavním cílem sezóny. Je to pro nás 
obrovský úspěch, že hned naše první sezóna dopadla skvěle. 
Sešly se velmi bojovné holky, které se nevzdávají a jdou do 
všeho po hlavě. Velmi se těšíme, že se setkáme s dosud 
neznámými týmy a nasbíráme nové zkušenosti. Věříme, že 
v Děčíně bude turnaj skvěle zorganizovaný, a bude doplněný 
skvělou diváckou kulisou. Našim cílem je především turnaj si 
užít, jelikož pro většinu holek to bude první velký turnaj, a 
kdybychom si odvezly i nějaké dobré umístění, byla by to jen 
krásná třešnička na dortu.“ 
 

Soupiska: Bendíková Mia, Hlavičková Zuzana, Kendíková Magdalena, 
Krejčová Karolína, Lukšová Elena, Luňáčková Anna, Okonkwo Ciara, 
Oppeltová Alžběta, Parmová Viktorie, Pelešková Kateřina, Starostová 
Emma, Šperlová Kamila, Táborská Julie, Tejmarová Barbora, Veselá 
Karolína, Vítková Kristýna 
 

Trenéři: Pouchová Vendula, Slavíček Filip 
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Soupiska: Ballonová Monika, Boháčová Anna, Čapková Barbora, Jacková Sára, 

Krušinová Nela, Kulichová Magdaléna Michaela, Pencáková Nella, Pencáková 
Sofie, Pokorná Kristýna, Smetanová Michaela, Sokolová Sofie, Suchomelová 
Veronika, Tomášová Marie, Vaňková Sára, Vosáhlová Viktorie 
 
 

Trenéři: Uhlíř Jan, Hertíková Adéla, Adamec Karel 
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„Na národní finále v Děčíně se těší celý náš tým, který má za 

sebou náročnou sezonu plnou zápasů proti výborně hrajícím 

klučičím družstvům. Úspěch v kvalifikaci byl tajným snem 

nejen obou trenérek, ale i holek – a od postupu na národní 

finále se před každým tréninkem nemluví o ničem jiném. 

Přijedeme k vám s úžasnou partou holek a na palubovce se 

vynasnažíme být důstojným soupeřem. Těšíme se na vás!!!“ 

 

Soupiska: Bolfová Julie, Čechová Alena, Foryová Klára, Houdková Barbora, 

Kleinová Magdaléna, Krtíčková Julie, Roušalová Kateřina, Suchánková Nikol, 

Sujová Barbora, Sýkorová Dora, Šedivcová Liliana, Šťastná Sofie, Tarabová 

Alžběta, Tichá Tereza, Vavříčková Anežka, Veberová Sára, Votavová Karla, 

Zikmundová Veronika 

 

Trenéři: Veberová Erika, Moravcová Eva 
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„Do Děčína se moc těšíme a jedeme tam s pokorou. Máme 
velmi mladé družstvo, které ale svůj nízký věk nahrazuje 
tréninkovou pílí, nadšením a bojovností. Během sezony jsme 
hrály většinu zápasů proti klukům nebo mix týmům, a proto 
jsme rády za možnost konfrontace s dívčími týmy. Předností 
je i velká podpora rodičů, kteří nás, doufám, dorazí podpořit 
ve velkém počtu. Chceme si turnaj hlavně užít a načerpat 
nové zkušenosti, které zúročíme v dalších sezonách.“  
 

Soupiska: Andrlová Terezie, Bydžovská Magdaléna, Currat Leonie, Červená 

Alena, Freibergová Ema, Holá Kristýna, Jandová Eliška, Kalinová Eliška, Kůželová 
Adéla, Kvíderová Veronika, Lípová Julie, Milbachová Sofie, Neprášková 
Magdaléna, Řezníčková Eliška, Šťastná Lucie, Štayrová Eliška, Štěpánová Sofie, 
Trochtová Vanessa, Weiszová Lucie 
 

 
Trenéři: Löflerová Markéta, Jančáková Jitka 
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„Tygřice z Prahy si zajistily účast na NF v Děčíně prvním 
místem v pražském přeboru. Za celou sezónu poznaly 
hořkost porážky jen jednou, a to v posledním zápase proti 
USK, které s námi jede reprezentovat Prahu také. Nicméně 
se těšíme na skvělé zápasy, na ještě lepším turnaji, který 
v Děčíně bezpochyby bude, protože víme, že to bude veliká 
pecka!!! A jako správné TYGŘICE nedáme nic zadarmo, 
budeme se rvát o každý centimetr hřiště tak, jak u šelem 
zvykem :) 
 

Soupiska: Bohuslavová Beata, Bouzid Kawtar, Brabencová Nikola, Chmelařová 

Veronika, Jelínková Vesna, Jones Glenda Julia, Kirschner Ruth, Krtková Nikola, 
Langová Magdaléna, Melicharová Sára, Pantůčková Zuzana, Pokorná 
Magdaléna, Přibylová Beata, Rýcová Veronika, Střelbová Sofie, Zbrojová Tereza 

 

Trenéři: Celina Lukáš, Lang Lukáš 
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„Na zápasy proti soupeřům v Děčíně se těší celý náš tým. 
Děvčata by ráda navázala na své dobré výsledky v průběhu 
sezóny v OP Jihomoravského kraje a kvalifikačních utkání. 
Nastoupí s odhodláním zvítězit a chtějí ukázat, že jejich 
postup na NF U11 nebyl náhodou. Basketbalový klub 
Blansko reprezentuje město s bohatou basketbalovou 
tradicí. V klubu se zaměřujeme především na práci s dětmi, 
které v kategoriích minižákyň patří k nejlepším v kraji. Tahle 
parta dívek chce předvést to nejlepší co v nich je a svým 
výkonem potěšit všechny příznivce sportu.“  
 
Soupiska: Broďáková Šárka, Pokorná Adéla, Krátká Lea, Sedláková Zuzka, 

Musilová Michaela, Doleželová Tereza, Streitová Michaela, Ježová Adéla, 
Peřinová Anna, Tesařová Sofie, Černá Adéla, Broďáková Vendula, Zezulová 
Alena, Alexová Zuzana, Tesařová Selma, Jarošová Alexandra  
 

 
Trenéři: Streit Jaroslav, Krátká Vendula, Broďáková Marika, Martínková Petra 
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„V letošním roce se u nás sešla super parta dívek, kterou 

jsme se rozhodli přihlásit do soutěže v kategorii U11. Holky 

mají velkou snahu se učit a zlepšovat a basketem se hlavě 

baví a užívají si ho. V Moravskoslezské oblasti se holky 

umístily na prvním místě a částečně i tím si vybojovaly 

postup na NF dívek U11 do Děčína z oblasti Střední Moravy, 

kam patříme. Jsme malé město, které se s velkými 

basketbalovými centry nemůže rovnat, proto naše 

očekávání od Národního finále nejsou přehnaná. Pro holky i 

nás trenéry to bude hlavně odměna za celoroční dřinu a 

snahu, získání nových zkušeností a skvělých zážitků. A třeba 

se nám podaří se mezi basketbalovými „obry“ neztratit.“  

Soupiska: Činčarová Lenka, Drlíková Nela, Dudková Eliška, Kárová Adéla, 

Králová Elena, Kunertová Sofie, Langrová Nina, Marková Sofie, Nejedlá Simona, 

Nejezchlebová Linda, Pallová Daniela, Pallová Denisa, Přichystalová Tereza, 

Ševčíková Berenika 

Trenéři: Kárová Lenka, Ševčík Martin 
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Výsledky turnaje 

Základní skupiny 

 

 

Skupina o 9.-12.místo 

 

 



Zpráva delegáta ČAMB  Národní finále – Dívky U11 
 

Zápasy playoff 

 

 

 

AllStar + MVP turnaje 
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Konečné pořadí týmů + nejlepší hráčka týmu 
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Herní projev týmů 

 

Herní projev v podstatě všech účastníků byl velmi ovlivněn dvěma roky 

Covidové pauzy. Spousta hráček neprošla přípravkami a rovnou se zapojila do 

týmů ve svých klubech. Hodně zapojených dívek začala s basketbalem začátkem 

školního roku 2022, některé až v průběhu školního roku. To mělo velký vliv na 

úroveň předváděné hry.  

Velký rozdíl byl vidět mezi týmy které skončily na prvním až šestém, sedmém 

místě a mezi poslední čtyřkou. V té bohužel díky koeficientům z doby před 

dvěma lety skončil i tým Děčína, který si zasloužil být určitě mezi osmičkou.  

Většina týmů se snažila o rychlý přechod do útočné fáze, bohužel někdy byla 

tato snaha omezena provedením závěrečné přihrávky a zakončením.  

Většina týmů byla opřena o individuální výkony jednotlivých dívek a ostatní na 

hřišti nebyly dostatečně zapojeny. Zejména v útočné fázi.  

Některé týmy byly schopné aplikovat celoplošnou obranu, ale dost často byla 

vidět zbytečná výpomoc ve vymezeném území. U některých tato činnost byla 

nevědomá, ale bohužel v jiných případech byla zcela účelová. Hra 1 na 1 byla 

asi jedinou útočnou zbraní všech zúčastněných, ale vzhledem k obrannému 

odstoupení velmi často nebyly holky schopné dobrého zakončení. Hra pak 

ztrácí atraktivitu nejen pro diváky, ale i pro samotné děti, padá velmi málo košů 

a hráčky jsou demotivovány hru 1 na 1 hrát. 

Kombinace hoď a běž byla vidět velice zřídka, ale když se někomu povedla, 

sklidila celá akce velký aplaus z řad diváků a většinou skončila danými body.  

Stejně tak byl trochu problém s řešením situace 2 na 1. Doufejme, že žádné 

pauzy už nás nečekají a všechny dívky si pravidelným tréninkem a zápasy tyto 

základní dovednosti osvojí a v příštím roce je začnou ve hře využívat.  
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Sokol Hradec Králové 

Hráčky Hradce disponovaly rychlostí a jejich IČJ byly asi nejlépe zvládnuty. Tým 

velmi pěkně typově složený, všechny hráčky byly ročníku 2011. Předváděná hra 

se nejvíce blížila tomu, co by mohly dívky v tomto věku předvádět. Slušná 

obrana s tlakem na míč, dobrá hra 1 na 1, schopnost zahrát hoď a běž. Zcela 

oprávněně je všechny tyto dovednosti dovedly pro zlaté medaile.  

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: Pencáková Sofie, Pencáková Kristýna, 

Kulichová Magdaléna Michaela 

 

 

BK Studánka Pardubice 

Dívky Studánky využívaly silnější a větší hráčky, které měly v obou pětkách. 

Snažily se o celoplošnou obranu, ale spoléhaly se až příliš na výpomoci ve 

vymezeném území. Byla vidět snaha o rychlý protiútok, hoď a běž a byly 

schopny řešit situaci 2 na 1. Bylo vidět, že hodně hráček hraje i starší kategorie 

a byla znát značná vyhranost dívek.  

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: Ciprová Amélie, Hrdličková Eliška, 

Demčáková Viktoria  

 

 

BC Benešov 

Tým s velmi sympatickým herním projevem, s celoplošnou nátlakovou obranou 

a zapojením více hráček v útočné fázi. U dívek bylo vidět dobré herní nasazení  

a velká bojovnost. Jakmile se zapracuje na IČJ a zejména na zakončení, určitě 

bude tento tým patřit i do budoucna mezi nejlepší ve své věkové kategorii.  

Hráčky vhodné k dalšímu sledování 

Výborná Viktorie, Slánská Amalie 
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BK Blansko 

Pro tým z Blanska byl postup do první čtyřky velkým překvapením. Tým velmi 

bojovný hrál s velkým nasazením. Trochu problém byl s obranou, kdy nikdo 

nevytváří tlak na hráčku s míčem, všechny hráčky jsou dost odstoupené. Hra 

obou pětek byla založena na individuálních výkonech jedné hráčky, ale toto 

bylo vidět u většiny týmů. Co bylo ale neskutečně sympatické, byla chuť hrát a 

radost, kterou holky na hřišti měly. V zápase o třetí místo i přes to, že od 

začátku prohrávaly, byly veselé, šťastné a po celou dobu měly zápas jako 

zábavu. Tak by to mělo být 

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Musilová Michaela, Tesařová Selma, Jarošová Alexandra 

 

BŠ Tygři Praha 

Tým Tygrů byl složen z půlky z mladších hráček, proto je jejich umístění bráno 

jako velký úspěch. Jako jedny z mála hrály celoplošnou a dostatečně nátlakovou 

obranu zejména na hráčku s míčem. Výpomoc byla minimální. Tento tým byl 

také opřen o výkon jedné hráčky, takže pětka s její účastí výsledkově táhla celý 

zápas. Ve druhé pětce byly zapojeny všechny hráčky, ale všechny měly velký 

problém se zakončením. 

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Přibylová Beata, Zbrojová Tereza, Jones Julia 

 

USK Praha 

Tým USK má velkou budoucnost, disponuje rychlými i vysokými hráčkami. Dívky 

z Prahy aplikovaly celoplošnou obranu, v útoku byla vidět snaha o rychlý 

protiútok. I tým USK se spoléhal na výkony jednotlivců.  

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Pelešková Kateřina, Vítková Kristýna, Pelešková Kateřina 
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SBŠ Ostrava 

Holky z Ostravy hrály jako již tradičně velmi bojovný basket. Bránily po celém 

hřišti bez zásadní výpomoci. U tohoto týmu byla vidět snaha o útočný i obranný 

doskok.  

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Wojnarovská Anna, Ličková Eliška, Bílková Kaisa 

 

DBaK Plzeň 

V týmu z Plzně bylo větší množství mladších hráček, to se projevilo na jejich 

herním výkonu. Hráčky byly menšího vzrůstu. Trochu problém měly s obranou, 

kdy se v obranné fázi trochu ztrácely. Nicméně bojovnosti měly dostatek a 

určitě bude v budoucnu na co navázat. 

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Kleinová Magdalena,  

 

Válečnice Děčín 

Tým pořádajícího Děčína neprošel silnou skupinou mezi horní osmičku. Hra 

Děčína je velmi opřená o individuální výkony dvou šikovných dívek, v každé 

pětce jedna a jak se ukazuje, i v této kategorii je to málo. Jakmile se v příštím 

roce do hry zapojí i další, bude to tým, který bude patřit ke špičce ve své 

kategorii. Holky nezapřely válečnice a bojovnost jim rozhodně nechybí. 

Hráčky k dalšímu sledování: 

Landová Mariana, Nevečeřalová Nina 
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BK Strakonice 

Tým ze Strakonic má vše před sebou. Holky jsou začátečnice, ale jako obvykle, 

rychlost a chuť hrát jim nechybí. Po řádném tréninku a doplnění individuálních 

dovedností nám všem v příštích letech ukáží co v nich je. Zatím nemají dobře 

zažité obranné návyky a technické vybavení většiny dívek je na nízké úrovni.  

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Seidlová Nela, Gornická Anna 

 

Levhartice Chomutov 

Tým z Chomutova byl nejmladší na celém NF. Většina dívek byla hodně mladá,  

malá a bylo vidět, že s basketbalem teprve začínají. V týmu výrazně vynikala 

pouze jedna hráčka, ostatní nebyly orientované v obraně a v útoku hra 

probíhala kam míč, tam všechny. Ale čas tohoto týmu také teprve přijde a 

důležité je, že si všechny holky svůj první turnaj náležitě užily. Třešničkou na 

dortu bylo jejich vítězství v posledním zápase, kdy dokázaly porazit tým 

Mohelnice. 

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Lípová Julie 

 

BK Mohelnice 

Tým z Mohelnice byl složen z úplných začátečnic. Zde hra byla bez jakékoliv 

organizace jak v útoku, tak v obraně. Nicméně to byl pro holky velký zážitek a 

myslím, že pro většinu z nich velká motivace u basketbalu zůstat, trénovat a 

zlepšovat se. Důležitá je radost ze hry a bojovnost a tou holky z Mohelnice 

nešetřily.  

Hráčky vhodné k dalšímu sledování: 

Přichystalová Tereza 
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Hodnocení turnaje 

 

Turnaj byl velmi dobře uspořádán, tak jak jsme u pořadatelského týmu z Děčína 

zvyklí. Hrálo se ve dvou halách, kdy ta hlavní je opravdu honosná a 

reprezentativní. Obě haly splňovaly potřebné parametry.  

Celá organizace byla velmi dobře zvládnuta, nechyběl zahajovací ani závěrečný 

ceremoniál.  

Na obou halách bylo před zápasem představení týmu s jmenováním všech 

hráček, což dodalo zápasům důležitosti.  

Velkou pochvalu zaslouží fanoušci všech týmů, kteří velice slušně své hráčky 

povzbuzovali a nešetřili potleskem a fanděním.  

Turnaj proběhl dle regulí, rozhodčí a organizátoři u stolků předvedli slušné 

výkony bez zásadních chyb. Důležité je, že všechny zúčastněné dívky si NF užily, 

z holek čišela radost a předváděly své momentální maximum.  
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Doporučení pro trenéry: 

 

- doporučuji všem trenérům v mini kategoriích učit děti používat pravou i 
levou ruku. To je u většiny dívek velký limit, který je brzdí 

 

-  ve všech kategoriích mini učit hráčky 1 na1. Velmi důležitý prvek do 
budoucna 

 

-  dbát na těsnou, celoplošnou obranu. Pokud se k tomu přidá dostatečný 
tlak na hráčku s míčem, má hráčka do budoucna dobrý obranný základ 

 

-  zamyslet se nad odstupováním ze slabé strany. Momentálně to týmům 
hodně pomáhá, hráčka která obejde svou obránkyni, narazí do další a je 
po útoku. Padá velmi málo košů, holky to nebaví. Pokud by každá bránila 
pouze svou (aspoň v U11), padlo by více bodů, hra by byla atraktivní pro 
holky, pro trenéry a pro diváky. Za mě jeden z největších problémů hry 
kategorie U11 

 

- pravidelně zapojovat do hry co největší počet hráček, zejména v útoku. 
Trvat na jejich aktivitě po celou dobu co jsou na hřišti 

 

 

Doporučení pro hráčky 

 

- v první řadě brát zápas jako hru a zábavu. Hodně dětí má ze hry stres a to 
není cílem celého snažení.  

- snažit se naplno vnímat pokyny trenéra a plně se soustředit na jejich 
plnění 

- plně respektovat výroky rozhodčích a řešení jakýchkoliv nesrovnalostí 
nechat na trenérech 
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Doporučení ČAMB 

 

- zamyslet se nad rozdělením jednotlivých oblastí do skupin (problém 
koeficientů) 

- pokusit se na NF zajistit takové rozhodčí, kteří znají problematiku 
minibasketbalu, ale současně mají dostatek zkušenost 

- zabezpečit účast všech týmů na zahajovacím i závěrečném ceremoniálu  
 

 

 

Delegát ČAMB: Mgr. Petra Michálková                                                   

   


