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Hledá se
nejlepší basketbalový tým

v České republice
v kategorii mladších minižáků.

Naposledy byl jeho pohyb 
zaznamenán v těchto městech:

Pardubice, Písek, Brno, 
Litoměřice, Plzeň, Praha, 

Kroměříž, Ostrava, 
Poděbrady, Jindřichův 

Hradec, Liberec, Tachov, 
Olomouc a Jaroměř.



ÚČASTNÍCI
Baskeťáci TJ Sokol Josefov - 1. VČ
Sokol Sršni Písek - 1. JČ
SAM BŠM Brno - 1. JM
Slavoj BK Litoměřice - 1. SeČ
Lokomotiva Plzeň - 1. ZČ
BA Sparta Praha - 1. Pha
Slavia MBA Kroměříž - 1. StM
BK Snakes Ostrava - 1. SeM
Basket Poděbrady - 1. StČ
BK Pardubice - 2. VČ
NH Ostrava - 2. SeM
TJ Slovan Jindřichův Hradec - 2. JČ
BK Kondoři Liberec - 2. SeČ
Basketbal Tachov - 2. ZČ
SK UP BCM Olomouc - 2. StM

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D
Baskeťáci Josefov
Slovan Jindř.Hradec
SK Olomouc
Basket Poděbrady

Snakes Ostrava
Slavoj Litoměřice
Loko Plzeň
Sokol Pražský

Slavia Kroměříž
BA Sparta Praha
Basketbal Tachov
NH Ostrava

Sršni Písek
BK Pardubice
SAM BŠM Brno
Kondoři Liberec

Pátek - 20.5.2011
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Hala A

Josefov - Poděbrady

Sparta - Tachov

Písek - Liberec

Josefov - J.Hradec

Sparta - NH Ostrava

Brno - Písek

Hala B

J.Hradec - Olomouc

Kroměříž - NH Ostrava

Pardubice - Brno

Poděbrady - Olomouc

Tachov - Kroměříž

Pardubice - Liberec

Hala C

Litoměřice So Pražský

Plzeň - Snakes

Snakes - So Pražský

Litoměřice - Plzeň
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Před turnajem jsme zaslali trenérům a vedoucím družstev otázky 
týkající se jejich týmů a národního finále. 

1. Můžete nám představit Váš tým, jeho 
dosavadní úspěchy?
2. Jaký je Váš názor pro otevření 
národního finále pro 16 družstev?
3. Je ve vašem regionu dostatečná podpora 
sportu ze strany kraje a obce?
4. Má vaše družstvo podporu rodičů, 
případně jak se to projevuje?
5. Máte v týmu nějaký pokřik či rituál?

6. Plánujete, že při Národním finále v 
Jaroměři využijete i možnosti prohlídky 
pevnosti Josefov či Muzea magie? Zavítáte 
na sobotní koncert pro účastníky NF?
7. Zkusíte si tipnout jakého umístění váš 
tým na NF dosáhne a jedete na NF s 
nějakým výkonostním cílem?
8. A malý prostor pro Vás bez otázky.

TTJJ  SSLLAAVVIIAA  MMBBAA  
KKrroomměěřříížž  ""  PPaanntteeřřii""

1. Družstvo Panterů spolu trénuje 5 
let, v kategorii nejmladších minižáků 
zvítězili v oblastním přeboru 
Olomouckého kraje a na festivalu 
minibasketbalu v Ostravě 2010 
vybojovali 6. místo. Vyhráli 
mezinárodní turnaj ve Vídni. V 
letošním roce zvítězili v oblasti.
2. Zatím žádný názor, uvidíme po 
letošním národním finále.
3. Podpora sportu ze strany kraje a 
obce existuje. Vyšší finanční 
podporu by jsme uvítali, peněz není 
nikdy dost.
4. Podpora rodičů je velká, pomáhají 
s dopravou družstva k utkáním, na 
soustředění a turnaje, podporují 
družstvo jako diváci při zápasech, 
shánějí sponzory pro finanční 
podporu družstva.
5. Ano po utkání.
6. Ještě nevím.
7. Netipuji.

BBAA  SSppaarrttaa  PPrraahhaa

1. Náš tým je basketbalově celkem 
mladý, většina hráčů začala s 
basketbalem loni, nebo letos. Už loni v 
své první sezóně však vybojovali 
stříbrnou příčku v Pražském přeboru a 
zajistili si účast na loňském národním 
finále v Ostravě kde skončili na 11. 
místě. 
2. Naprostý souhlas, kvalita v 
jednotlivých oblastech je různá a 
hlavně výkonnost družstva v této 
kategorii se mění měsíc od měsíce. Je 
to příležitost pro všechna družstva. 
Nebál bych se turnaj i roztáhnout na 4 
dny, záleží však na názoru všech 
zúčastněných.
3. Slabá, většina dotací je letos 
omezena. PBS přispívá na přátelské 
turnaje, ale to je asi vše. Letos se začalo 
s větší podporou minibasketbalu, 
stejnak šíře základny je tristní.

4. Zatím podpora není moc výrazná, 
rodiče basket zatím brali spíš jako 
kroužek než to nejdůležitější po škole. 
Letos se trošku začíná projevovat 
snaha, a jak roste výkonnost družstva 
tak roste i zájem rodičů.
5. Základní pokřik máme jako většina 
týmů BA Sparty. Naše družstvo umí žít 
zápasem Sparťanské chorály jsou v 
Praze pověstné. Speciální rituály zatím 
družstvo až na kolečko na oslavu 
vítězství zatím družstvo nemá. 
6. Asi ano, ale záleží na losu. V případě 
špatného rozložení zápasů se asi budem 
věnovat regeneraci.
7. Postup z základní skupiny, pokusit se 
o něj je základní úkol družstva. Bude to 
těžké jsme rozhodnuti se prezentovat 
klasickým minibasketbalem, press po 
celým hřišti a hra bez clon a víme, že 
tato taktika nemusí stačit. Pokud 
tajným snem je umístění do 5. 
8. Věřím, že NF v Josefově bude krásná 
oslava minibasketbalu. Sem rád, že se 
letos ho můžu účastnit a přeju 
pořadatelům úspěšný turnaj s 
minimálníma zádrhelama, ostatním 
družstvům minimum nebezpečných 
zranění a rozhodčím výdrž a nebát se 
pískat. 



SSKK  UUPP  BBCCMM  OOlloommoouucc

1. V našem kraji jsme letos i loni 
skončili na druhém místě (vždy za 
Kroměříží). Účast na turnaji v Kyjově a 
Ostravě. Největším úspěchem je účast 
na tomto turnaji.
2. Je to dobrá konfrontace družstev z 
celé republiky, které by jinak neměli 
možnost si spolu změřit síly. Taky 
příležitost i pro družstva z druhých míst 
krajů prodloužit si sezónu (jako jsme 
třeba my), která letos skončila dost brzo.
3. Velmi malá, téměř mizivá. Vše z 
vlastních zdrojů.
4. Podporu má velkou. Projevuje se 
tím, že ve velkém počtu absolvují jak 
domácí tak venkovní utkání, jezdí s 
náma na turnaje, pořídili nám dresy, 
dávají a shání sponzorské dary, 
podávají granty na město, kraj.
5. jeden "TÝM"
6. Klucy by měli, kromě té sportovní 
stránky absolvovat i nějakou tu kultůru. 
Takže určitě.
7. Netroufám si tipovat, nemám žádné 
srovnání s ostatními družstvy, kromě 
vítěze našeho kraje. Spíše budema hrát 
spodní polovinu. Výkonostní cíl 
nemáme, snad jen to, že nás to posune 
zase někam dál.

TTJJ  SSlloovvaann  
JJiinnddřřiicchhůůvv  HHrraaddeecc

1. Naše družstvo TJ Slovan Jindřichův 
Hradec hraje soutěž oblastního přeboru 
v Jihočeském kraji. Pravidelně se 
umísťujeme na medailových pozicích, 
většinou za družstvem Sokol Písek. 
Jinak jsme v loňském roce obsadili 
9.místo na národním finále nejmladších 
minižáků v Ostravě a vyhráli turnaj 
MINI CUP 2010 v Kyjově.
2. Kladný. Dá se možnost více 
družstvům (hráčům) z celé republiky 
porovnat si svoje basketbalové 
dovednosti.
3. Dostatečná podpora sportu v našem 
regionu není.
4. Podpora rodičů je u našeho družstva 
dobrá. Rodiče fungují jako řidiči a 
fanoušci při zápasech a pomáhají nám 
zajišťovat pro kluky i 
mimobasketbalové akce.
5. Pokřik máme: "Co jsme - Lvíčata! 
Co jsme - tým! "
6. Pokud budeme mít dostatek času, 
počítáme s prohlídkou pevnosti Josefov 
i s návštěvou Muzea magie. Účast na 
koncertu je podmíněna dostatečným 
zájmem kluků.
7. Tipovat naše umístění je velmi těžké, 
protože některá družstva neznáme, ale 
mohli bychom skončit na 6.místě. Po 
loňském 9.místě bychom chtěli 
postoupit mezi nejlepší osmičku. 

BBaasskkeeťťááccii
TTJJ  SSookkooll  JJoosseeffoovv

1. Několik hráčů již má z různých NF 4 
medaile, na druhou stranu bude na 
tomto NF několik nováčků. Kostra však 
zůstala stejná jako v předchozí sezóně 
2009/10, kde tento tým vyhrál NF 
nejmladších minižáků v Ostravě. 
2. pozitivum: více mužstev, větší 
porovnání výkonnosti 
negativum : o zápas na mužstvo více, 3 
haly - horší možnost sledování 
ostatních zápasů, přecházení mezi 
halami, časová náročnost
3. Podpora ze strany města a kraje 
sportovním a zájmovým organizacím je 
na velice dobré úrovni a nezbývá si než 
přát aby měla dlouhé trvání. Bez jejich 
podpory by nebylo možné ani toto 
národní finále uspořádat v takovém 
rozsahu jako je.
4. Určitě - pomoc při cestách na zápasy, 
pomoc při domácích utkáních (zápis, 
časomíra,..)
5. Hej hola hej, Josefov je nej, s náma 
vyhrát nemůžeš, tak to radši vzdej, 
tahle naše parta, ta je sehraná, zápas za 
zápasem vyhrává.
6. Podle průběhu turnaje, zda bude čas. 
Koncert nechám na hráčích, jeho 
návštěva bude dobrovolná.
7. Cíl je medaile, jakákoliv. Umístění 
bez medaile bude zklamáním. 
Obhajoba titulu bude těžká, chceme 
dojít co nejdál.
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SSLLAAVVOOJJ  TTaacchhoovv

1. Trénujeme od září 2008. Ve 2. roce 
trénování jsme se přihlásili do soutěže 
,,nejmladší minižactvo" (ročník 1999 a 
mladší) a obsadili 3. místo v ZČ kraji. 
V letošním roce jsme se opět přihlásili 
do kategorie 1999 a mladší - ,,Mladší 
minižáci" a nakonec jsme ve finále Play 
Off podlehli budoucímu vítězi ZČ kraje 
- Loko Plzni. Také jsme byli přihlášeni 
do kategorie nejmladší minižactvo 
"MIX" (ročník 2000 a další). Dostali 
jsme se na národní finále do Lovosic a 
obsadili výborné 2. místo. 
2. Vzhledem k tomu, že jsme se nestali 
právoplatným účastníkem NF jako 
vítězové kraje, ale dostali jsme

"divokou kartu", tuto variantu jsme 
uvítali a jsme velmi rádi, že se NF 
můžeme zúčastnit.
3. Bohužel není
4. Ano, veškeré příspěvky na sezónu a 
na turnaje platí rodiče.
5. Pokřik máme      6. Zřejmě ano.
7. Konkrétní cíl nemáme, jedeme spíše 
"na zkušenou".



Národní finále v minibasketbalu mladších minižáků 2011 v Jaroměři

KKAAMM  VVEE  VVOOLLNNÉÉMM  ČČAASSEE??
JAROMĚŘ
První doložená zmínka o 
Jaroměři je z roku 1126, kde stál 
hrad založený Přemyslovcem 
knížetem Jaromírem. Jaroměř se 
stala královským věnným městem v roce 1307, kdy 
patřila Elišce Rejčce, manželce Václava II. 
Jaroměř je železniční křižovatkou, která zde vznikla také 
diky dříve bohatému průmyslu. V roce 1948 byla Jaroměř 
sloučena s blízkým Josefovem. 
Ve městě žije okolo 13 tisíc obyvatel. Má tři základní 
školy, gymnázium a SOU. 
Basketbal má v Jaroměři dlouhou tradici. Jeho činnost se 
pohybuje téměř v pravidelných vlnách, v závislosti na tom 
zda se najdou trenéři ochotni obětovat dětem svůj volný 
čas. Když se nachází na vrcholu křivky zaznamenávají 
místní basketbalisti významné úspěchy. V dolní části 
křivky v Jaroměři basketbal téměř neexistuje.

JOSEFOV
V roce 1780 vykoupila císařská 
komora část smiřického panství s 
vesnicí Ples a 3. října 1780 byl pak 
v místě budoucí Jaroměřské brány 
položen za přítomnosti císaře Josefa II. základní kámen 
pevnosti Josefov. Josefovská pevnost je komplex, 
prostírající se na územní rozloze 266 hektarů. Při výběru 
místa bylo také využito řeky Labe a Metuje, jejichž koryta a 
především protékající voda byla do systému obrany 
zahrnuta.
Josefov je vyhlášen jako městská památková rezervace. S 
průvodcem se můžete podívat do podzemí pevnosti, jejich 
chodby a prostory měří celkem 45 km. Prohlídka je o to 
zajímavější, že na cestu si svítíte kahany se svíčkami. V 
Josefově také naleznete vojensko-historické muzeum p. 
Frosta, vojenského veterána, který za svůj život nasbíral 
spoustu vojenských předmětů, k nimž vám vypráví jejich 
historii

Muzeum magie
Vítáme Vás a nechte se na 
chvíli zavést do pohádky, kde 
není zloba a nenávist, nechte 
se zavést do historie lidí, o 
kterých velký umělec Fr. 
Tichý řekl, že mají to nejhorší 
povolání pro pobavení 
druhých.
Úvodní část uvádí vznik představ o nadpřirozenu, 
vznik kouzel a magických praktik promísených 
pověrami.

Tato část je oddělena od kouzelnictví určeného pro 
zábavu. Kouzelník říká divákovi, že ho bude klamat 
a divák na tuto dohodnutou hru dobrovolně 
přistupuje. Je to fér hra. (Podrobný popis v publikaci 
„Mistři české magie“)

Muzeum uvádí doklady o historii českých 
kouzelných divadel. Šlo o kočovná kouzelná 
divadla, kdy i do malých vesnic zajížděla kultura 
divadelních společností, loutkařů a kouzelníků. 
Česká historie začíná pověstí o kouzelníkovi Žitovi 
na dvoře krále Václava (1361 - 1419) i Golemovi a 
Faustovi za panování Rudolfa II., kdy je Praha 
středem kultury i magie. 

Železničnímuzeum
Více než sto let stará výtopna 
parních lokomotiv připomíná 
pravou atmosféru doby, kdy železnici vládla pára. Mezi 
exponáty najdete osm parních lokomotiv, nejstarší pochází 
již z roku 1873, též zde naleznete unikátní ozubnicovou 
lokomotivu z roku 1901 která sloužila na trati Tanvald – 
Kořenov, elektrickou akumulátorovou lokomotivu 
Ringhoffer z roku 1916, motorové lokomotivy, 
inspektorskou autodrezínu TATRA, železniční nákladní, 
osobní vozy a mnoho dalších exponátu. 

Vstupné: 60,-/40,-/20,-
Otevírací doba: 9:00 - 16:00
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KKKKPP  ==  kkaažžddýý  kkoošš  ppoommááhháá
Již pátý díl píše basketbalový 
charitativní seriál Každý koš 
pomáhá. Do společné charitativní 
akce České televize a České 
basketbalové federace se ke 
klubům mužské Mattoni NBL i 
ženské Excelsior ŽBL a také 
basketbalovým rozhodčím připojili i 
pořadatelé OLMA národních finále 
v minibasketbalu.

Příjemcem letošní pomoci se stane 
především roční Martínek 
Schindler, který potřebuje přístroj 
pro umělou plicní ventilaci. Bez něj 
si jej jeho maminka a tatínek 
nemohou vzít z nemocnice do 
domácí péče.  V červenci byla 
Martínkovi provedena 
tracheostomie, od té doby vydrží 
pár hodin dýchat sám, ale ventilátor 
je zatím stále jeho nedílnou 
součástí a překážkou pro 
propuštění do domácí péče. A 
právě o to jeho rodiče usilují – aby 
se o svého synka při respektování 
jeho potřeb a vývoje mohli starat v 
domácím prostředí. A také začít žít 
jako rodina.

Aby byla pomoc basketbalového 
prostředí kompletní, mohou se 
zapojit i basketbaloví fanoušci a 
diváci. Možnost prezentovat své 
velké srdce budou mít přímo v 
halách, poprvé při All Stars Game v 
Pardubicích, nebo po celý měsíc 
dubem prostřednictvím 
dárcovských DMS ve tvaru DMS 
POMOCKOSEM zasílaných na 
číslo 87 777.

To, že basketbalistům a ani 
fanouškům není pomoc potřebným 
cizí, dokazuje bohatá historie 

basketbalové charity. Poprvé byl 
koncept Každý koš pomáhá 
realizován v roce 2007, kdy se 
zapojily kluby Mattoni NBL a jejich 
fanoušci. Mezinárodní rozsah 
získala charita basketbalistů při 
FIBA Mistrovství světa v basketbalu 
žen v České republice. Během 
šampionátu se díky štědrosti všech 
zúčastněných vybralo 681 325 Kč.

Před dvěma týdny na národním 
finále nejmladších minižáků v 
Litoměřicích vybral pořadatel 
10.000,- Kč. Na národním finále v 
Lovosicích pak přes 4 tisíce Kč. 

Jakým způsobem bude akce Každý koš 
pomáhá organizována v rámci 
Národního finále v Jaroměři?

Nejprve je potřeba říci, že akce 
Každý koš pomáhá probíhá na 
principu dobrovolných příspěvků.
Přáním organizátorů je, aby každé 
utkání mělo jednoho nebo více 
sponzorů - třeba z řad rodičů, 
trenérů, diváků,... Sponzor po 
utkání uhradí vedoucímu haly svůj 
dobrovolný příspěvek ve výši 
součtu bodů v utkání, které 
sponzoruje, tj. zaplatí za každý 
vstřelený bod v tomto utkání 1 Kč. 
Proti úhradě dostane potvrzení. 
Výslednou sumu dorovná pořadatel 
po skončení finálového utkání na 
celé tisíce.   
Kde se mohou hlásit zájemci o 
sponzorství jednotlivých zápasů?
Kdykoliv během Národního finále, 
kdy budou v obou sportovištích 
vyvěšeny plachty se seznamem 
utkání, kde bude možné dopsat 
sponzory. Můžete využít i 
přihlášení se sponzorství v 
návštěvní knize na 
www.basketaci.cz nebo na 
facebooku na stránkách 
věnovaných tomuto národnímu 
finále. Stačí napsat jméno, jaký 
zápas chcete sponzorovat a 
případně další zajímavosti.

PŘEDEM VŠEM DĚKUJEME.
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PPŘŘEEDDSSTTAAVVUUJJEEMMEE

KKoouuzzeellnnííkk
MMiilloošš  MMaallýý

specializuji se na karetní magii, 
která skýtá téměř neomezené 
možnosti jak co do počtu kouzel a 
jejich variací, tak do způsobů 
předvedení, kdy se dá kouzlit 
prakticky kdekoliv i v naprosté 
blízkosti s diváky ze všech stran. 
Diváci jsou do kouzel často a 
aktivně zapojeni. Variabilita karetní 
magie umožňuje improvizaci a 
přizpůsobení každého vystoupení 
"náladě" a vkusu diváků k jejich 
pobavení i zaujetí.

"V dětství má člověk spoustu iluzí, 
nadějí a víry, které postupem času a 
s věkem často ztrácí. Rád bych v 
sobě a v jiných alespoň částečně 
některé iluze, naděje a víru uchoval, 
neboť je to ta největší hybná síla a 
inspirace, kterou mám ..."

Možná poznáváte jednoho z finalistů 
Talentmanie. Jeho hbité prsty 
můžete spatřit nejen při slavnostním 
zahájení, ale i v průběhu pátečního 
odpoledne v hlavní hale ASVAJ. 

AASSCCAARRYYAA

Žonglérská skupina Ascarya o.s. 
sdružuje lidi různého věku, 
názorů i zaměření, kteří našli 
svoji zálibu v žonglování.. Za 
více jak šest let naší existence 
jsme uspořádali nespočet 
workshopů a vystoupení v 
kterých jsme seznamovali 
účastníky s žonglováním. 
Zaměřujeme se zejména na děti a 
mládež a proto spolupracujeme s 
různými zařízeními pro trávení 
volného času (nízkoprahová 
zařízení, tábory, domy dětí a 
mládeže atd.). V posledních 
letech jsme začali vystupovat i na 
komerčních akcích a máme 

MMaažžoorreettkkyy  CCAARRMMEENN

V současné době mažoretky 
CARMEN zahrnují tři skupiny:

Carmen 3 - věk 6 - 10 let
Carmen 2 - věk 11 - 14 let
Carmen 1 - 15 a více

Děvčata vystupují s hůlkami - 
BATON nebo třásněmi POM - POM 
ve skupinách nebo v tzv. 
miniformacích - sólo, duo, atd. Tančí 
a pochodují na populární a klasický 
hudební doprovod s moderními 
choreografickými prvky.

Mažoretky Carmen mají pravidelně 
úspěchy na Mistrovství ČR i Evropy.

NNáárrooddnníí  ffiinnáállee  22001111
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Generální partner

Město Jaroměř

Královéhradecký kraj

Gigasport

ČBF
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Národní finále v minibasketbalu mladších minižáků 2011 v Jaroměři

PPrroo  vvaaššee  vvýýsslleeddkkyy

A Josefov J.Hradec Olomouc Poděbrady

Josefov 2
J.Hradec 0
Olomouc 1
Poděbrady 1

B Snakes Litoměřice Plzeň Sokol Pr.

Snakes 2
Litoměřice 0

Plzeň 1
Sokol Pr. 1

C Kroměříž BA 
Sparta

Tachov NH 
Ostrava

Kroměříž 2
BA 

Sparta
0

Tachov 1
NH 

Ostrava
1

D Písek Pardubice Brno Liberec

Písek 2
Pardubice 0

Brno 1
Liberec 1
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