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A Josefov J.Hradec Olomouc Poděbrady

Josefov 2 84 : 40 XX : XX 107 : 20

J.Hradec 40 : 84 0 81 : 51 XX : XX

Olomouc XX : XX 51 : 81 1 37 : 69

Poděbrady 20 : 107 XX : XX 69 : 37 1

B Snakes Litoměřice Plzeň Sokol Pr.

Snakes 2 XX : XX 62 : 19 87 : 43

Litoměřice XX : XX 0 79 : 48 82 : 48

Plzeň 19 : 62 48 : 79 1 XX : XX

Sokol Pr. 43 : 87 48 : 82 XX : XX 1
C Kroměříž BA Sparta Tachov NH 

Ostrava

Kroměříž 2 XX : XX 42 : 45 39 : 49

BA 
Sparta

XX : XX 0 64 : 31 72 : 45

Tachov 45 : 42 31 : 64 1 XX : XX

NH 
Ostrava

49 : 39 45 : 72 XX : XX 1

D Písek Pardubice Brno Liberec

Písek 2 XX : XX 65 : 51 65 : 50

Pardubice XX : XX 0 98 : 35 73 : 37

Brno 51 : 65 35 : 98 1 XX : XX

Liberec 50 : 65 37 : 73 XX : XX 1

Výsledky v základních 
skupinách po prvním 

odehraném dni
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CO SE DĚLO NA PALUBOVKÁCH

POZVÁNKA
Sobota 21.5.2011

16:45 - 17:15
hala ASVAJ

Beseda a autogramiáda s hráči BK Pardubice.
Lukáš Kraus - člen reprezentačního výběru

Derek Wright - zkušený rozehrávač
Ondřej Peterka - mladá naděje basketbalu

Můžete se zeptat na cokoliv !!!

BASKEŤÁCI Josefov - Basket Poděbrady 107:20 (22:2, 29:8, 27:4, 
29:6)
Fauly: 20 - 15 Trestné hody: 15/9 - 20/8
Josefov : První utkání turnaje, nervozní z počátku, nemálo 
zbytečných chyb.
Poděbrady : Vypadalo to, že jsme ještě pod vlivem kinedrilů! 
Doufáme jen, že se náš výkon bude zlepšovat.
Slovan Jindřichův Hradec - SK Olomouc 81:51 (12:7, 24:22, 19:4, 
26:18)
Fauly: 17 - 21 Trestné hody: 28/11 - 16/7
Jindřichův Hradec : Začátek zápasu, první a druhou čtvrtku, jsme 
byli nervozní. Míče nám padaly z rukou a nehráli jsme svoji hru. Po 
přestávce jsme dali více košů ze hry a nedovolili jsme soupeři hrát. 
Na konci jsme si již i po prostřídání udrželi převahu nad soupeřem.
Olomouc : Gratulujeme soupeři k vítězství. Utkání jsme prohráli 
hlavně díky velkému počtu technických chyb, které pramenily z 
nervozity a hlavně malé herní zkušenosti. Utkání bylo pro nás velkou 
zkušeností, hlavně v nasazení, kterým nás soupeř předčil pod oběma 
koši.
BASKEŤÁCI Josefov - Slovan Jindřichův Hradec 84:40 (26:4, 
23:16, 22:7, 13:13)
Fauly: 22 - 12 Trestné hody: 16/6 - 24/14
Josefov : Rozhodnuto po I. čtvrtině, pak jsme utkání dohrávali, 
soupeř se snažil až do konce.
Jindřichův Hradec : Začali jsme s jasným favoritem bojácně, s 
respektem. Ve druhém jednání jsme nápor soupeře alespoň 
pozastavili. Po poločase nám opět soupeř ukázal, že máme co 
zlepšovat. Konec jsme i se střídáním dokázali dohrát vyrovnaně a 
nedovolili soupeři zvýšit již tak velký náskok.
Basket Poděbrady - SK Olomouc 69:37 (18:4, 17:9, 12:9, 22:15)
Fauly: 23 - 22 Trestné hody: 24/9 - 29/7
Poděbrady : Gulášek nám sedl! Po dobrém obědě jsme se probrali z 
kómatu a začali hrát to, co umíme.
Olomouc: Soupeř nás přehrál kolektivním a bojovným výkonem. 
Naši hráči byli všude o krok později. Opět nás srážela řada 
technických chyb pramenících z nervozity a nevyhranosti. Je to pro 
nás obrovská zkušenost hlavně v rychlosti hry. V naší soutěži se s 
ničím takovým nesetkáme. Soupeři gratulujeme

Hledání talentu mezi šestnácti týmy národního finále 
minibasketbalu prošlo prvním dnem zatěžkávacích 
zkoušek - hráčů, trenérů, organizátorů a dalších 
účastníků. První zápasy většinou jasně vyzdvihly 
favority - tedy vítěze oblastí. Ovšem ani "stříbrní" se 
nedali zahanbit a důstojně nabírali zkušenosti zápas 
od zápasu. Občasný řev trenérů ukázal na 

Slavoj Litoměřice - Sokol Pražský 82:48 (11:15, 26:10, 15:14, 
30:9)
Fauly: 21 - 17 Trestné hody: 22/10 - 20/10
Litoměřice : Dobrý. Jsme rádi za první výhru.
Sokol  Nervozní první zápas. Litoměřice po zásluze vyhrály. Škoda 
jen, že se prezentovaly velmi zataženou obranou. Na druhou stranu 
vyhrály běhavým rychlým basketem a jednoduchým přechodem do 
útoku.
Lokomotiva Plzeň - Snakes Ostrava 19:62 (2:24, 2:5, 3:19, 12:14)
Fauly: 17 - 15 Trestné hody: 10/3 - 15/8
Plzeň : Bohužel na začátku zápasu nám soupeř odskočil na velký 
rozdíl. Snakes Ostrava nás přehrávali ve všech herních činnostech. 
Myslím, že nás porazilo družstvo, které bude vefinále turnaje
Snakes : Ze strany Snakes nervozní, nesoustředěný výkon. Plzeň 
snaživé, běhavé družstvo.
Snakes Ostrava - Sokol Pražský 87:43 (29:13, 16:14, 22:13, 20:3)
Fauly: 19 - 23 Trestné hody: 31/11 - 24/11
Nejlepší hráč Snakes:  Michal Ploskonka
Nejlepší hráč Sokol:  David Šop
Snakes: Dobrý klukovský basket i hodně ztrát z obou stran 
vyvažovala bojovnost.
Sokol : Pěkné utkání z obou stran, které, bohužel, postrádalo 
napětí. S přehledem vyhrál basketbalovější tým Ostravy.
Slavoj Litoměřice - Lokomotiva Plzeň 79:48 (19:11, 15:14, 15:15, 
30:8)
Fauly: 12 - 15 Trestné hody: 12/5 - 8/4
Litoměřice: Vyrovnané utkání rozhodla poslední čtvrtina
Plzeň: Konečné skóre zápasu vůbec neodpovídá průběhu utkání. 
Do 4. čtvrtiny jsme vstupovali rozdílem 10 bodů ve skóre, bohužel 
se ve 2. minutě 4. čtvrtiny zranil náš hráč Jirák, který táhnul po 
celý zápas naše družstvo a bylo to na hře znatelně znát. Kluci 
zaslouží pochvalu za bojovnost.
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Koncert skupiny SEMTEX - Zimní stadion
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DOTAZNÍK
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 se 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.

BBKK  SSNNAAKKEESS  OOssttrraavvaa

1. V ročníku  narození 1999 jsme se 
loni zúčastnili NF nejmladších 
minižáků v Ostravě a získali 
bronzové medaile.Podruhé za sebou 
jsme vyhráli  s tímto ročníkem 
Oblastní přebor SM a probojovali se 
na NF k Vám do Josefova.
2. Vítám ho,zažije tak vrcholnou 
akci více dětí.
3. Nemám o tomto žádné informace.
4. Rodiče tento tým maximálně 
podporují.Budou s námi i na NF v 
Josefově.
5. Standartní
6. Dle možností.
7. Zahrát si pěkný basketbal.

BBKK  KKoonnddoořřii  LLiibbeerreecc

1. Družstvo kondorov je zložené zo 
siedmich hráčov roč. 1999, piatich roč. 
2000  a dvaja roč.2001. V týme máme 
jednu výraznejšiu osobnosť v roli 
Pešíka, pričom  ostatný hráči sú na 
rovnakej výkonnostnej úrovni. 
Minuloročné druhé miesto by som 
nenazval ako úspech, pretože podľa 
môjho názoru je úspechom vychovať 
hráčov do mužských súťaží. V tejto 
kategóri za  úspech považujem kladný 
prístup, bojovnosť  a  radosť z každého 
zápasu.  Samozrejme k tomu patrí 
určitá basketbalová dovednosť.
2. Rozhodne si myslím, že to je 
prospešný ťah pre  hráčov, pretože 
načerpajú  množstvo skúseností a 
nových kontaktov. Chlapci sa dostanú 
do konfrontácie z inými typmi hráčov, 
ale aj inými štýlmi hry a to ich môže 
motivovať do ďalšej práce.

3. Region a mesto podporuje šport, ale 
len futbal a hokej, lebo predstavitelia 
týchto športov majú až príliš veľké 
páky na najvyšších pozíciach.
4. Podpora rodičov je veľmi veĺká, 
prevažne sa týka s jazdením na zápasy, 
podporov pri organizaci domácich 
zápasov, ale pri akejkoľvek potrebe sú 
rodičia ochotný pomôcť.
5. Máme stabilný pokrik vo väčšine 
Kondoŕích  týmoch.
6. Nad otázkou voľného času  som ešte 
nepremýšlal, ale v prípade dlhej pauzy 
sa s chlapcami radi rozptýlime od 
basketbalovej záťaže.
7. Na turnaj odchádzame s cieľom 
predviesť čo najlepší výkon  a do 
každého zápasu vstupujeme s cieľom 
vyhrať.  Nepoznáme silu súperov, takže 
umiestnenie nebudem predpovedať.
8. Jednoznačná chyba v počte zápasov 
vo vekových kategóriach do 12 rokov. 
Zanedbávame technický, fyzický a 
koordinačný rozvoj jedincov a až príliš 
skoro deti špecializujeme. Všestranný 
rozvoj v iných športoch tam absolútne 
chýba a deti pri veĺkom počte zápasov 
v ml.kategóriach strácajú motiváciu v 
juniorskom veku. Turnajový spôsob 1x 
do mesiaca by dal priestor na lepší 
rozvoj detí!!! Ženieme sa za titulmi v 
najml.mni ale v kategóriach U-.... 
mávame niekedy len 8 hráčov a divíme 
sa prečo!!!!!!



SSookkooll  PPrraažžsskkýý

1. Naše družstvo začínalo loňskou 
sezónu společně s hráči ročníku 2000, 
jelikož kluků ročníku 1999 nebylo 
mnoho. Naštěstí se podařilo donabrat 
začátkem letošní sezóny vyšší hráče 
ročníku 1999 a vytvořit tak 
preskpetivní družstvo o celkovém počtu 
18ti hráčů, z čehož zůstali 3kluci 
ročníku 2000 a 2kluci ročníku 2001. 
Všichni tito mladší hráči však hrají v 
družstvu nezanedbatelnou roli. Co se 
výsledků družstva týká, tak jsme letos 
obsadili druhé místo v Praze. Rovněž 
druzí jsme skončili i na mezinárodním 
turnaji o Velikonocích v Ostravě. Za 
největší úspěch ale považuji 
výkonnostní růst všech hráčů během 
sezóny.
2. Jelikož jsme skončili v dlouhodobé 
regionální soutěži na druhém místě, 
které nám nezaručovalo přímý postup 
na národní finále, tak rozšíření na 
16družstev velmi vítáme. Zároveň 
pevně doufám, že na turnaji nebudeme 
pouze do počtu a svými výkony 
nebudeme snižovat celkovou úroveň 
turnaje. Pro děti v tomto věku je určitě 
dobře, že se mohou zúčastnit národního 
finále v co nejvyšším počtu a získat tak 
srovnání s ostatními družstvy z jiných 
krajů a tím i zkušenosti a další motivaci 
k tréninkové práci.
3. Podpora basketbalu a konkrétně 
našeho oddílu ze strany města je 
vzhledem k širokému spektru 
sportovních odvětví a klubů v Praze 
minimální.
4. Rodiče své děti velmi podporují. Jak 
je u našeho klubu zvykem, tak jezdí se 
svými dětmi nejen na utkání v Praze, 
ale pokud to pracovní vytížení dovolí, 
tak i mimo Prahu a výrazně tak 

SSLLAAVVOOJJ  BBKK  LLiittoomměěřřiiccee

1. Tým neměl žádné úspěchy v 
minulosti. Úspěchem je, když nás jede 
hrát aspoň 12. 
2. Po právě skončeném NF v 
Litoměřicích konstatuji, že 1:45 hod na 
zápas s 15 min rozcvičením nestačí. V 
jednom dni byl takto skluz 1 hod. Máte 
v herním plánu 3 situace, kdy by jeden 
tým hrál dva zápasy hned po sobě a je 
tak oproti svému soupeři znevýhodněn -
na NF by to být nemělo, zejména v 
play-off (plánovaná pauza 30 minut je 
dobrá akorát na zatuhnutí hráčů). My v 
BK Slavoj Litoměřice myslíme, že 
rozumný počet účastníků je 12 a k tomu 
je i úměrná porce 28 zápasů, max. 2 
denně pro každého. Stačí tak 2 haly a 
není nutné použít halu, kam se diváci 
nevejdou a kde hráč po razantním 
nájezdu skončí na ribstolích. U turnaje, 
který je posledním republikovým finále 
této sezony, bude únava hráčů již 
značná.  U 4 týmů máte dle 
harmonogramu v plánu hrát v sobotu tři 
utkání, z toho druhé a třetí těsně po 
sobě - to je šílenost.  Všichni tři držitelé 
divokých karet na NF2000 skončili ve 
skupině o 9-12. místo, což o něčem 
vypovídá. V tomto případě méně je více.
3. Neumím posoudit.
4. Ano. Fandí, trénují při zápasech a 
hlavně nás všude vozí auty.  5. Ano
6. Uvidíme podle situace - počasí, 
únava, atd.
7. Nemáme žádný výkonostní cíl, 
budeme hrát na co máme a uvidíme, na 
co to stačí.

BBaasskkeett  PPoodděěbbrraaddyy

1. Tým má za sebou druhou soutěžní 
sezonu. Družstvo hrálo v kategorii 
ml.mini a doplněné o 4 hráče ročníku 
98 současně st.mini. V kategorii st. 
mini jsme skončili na 3. místě. 
2. Když budu vycházet z toho, že je to 
hlavně pro ty kluky, tak jedině dobře, 
když se jich na takovou akci podívá 
více a snad to v nich ještě více podpoří 
zájem.
3. Asi jako všude, mohlo by to být 
podstatně lepší.
4. Podpora rodičů začíná finanční 
podporou, na té se podílejí všichni (ne 
jenom příspěvky) a potom je pár 
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pomáhají s odvozem dětí, za což jim 
patří velký dík. Na turnajích i při 
utkáních si tak užívají baskatbalové 
radosti i starosti spolu se svými syny.
5. Máme náš tradiční pokřik "Sokolí 
let".
6. Vzhledem k našemu ubytování mimo 
Jaroměř budeme trávit sobotní večer 
společně s rodiči na pensionu a v jeho 
okolí. Prohlídka pevnosti či Muzea 
magie bude záležet na čase a s ním 
spojeném vývoji turnaje.
7. Národní finále si jedeme hlavně užít 
a získat na něm cenné zkušenosti a 
srovnání s ostatními družstvy. Za 
úspěch bych považoval postup ze 
skupiny mezi prvních 8 družstev. 
Spokojený ale budu i když kluci 
předvedou své lepší výkony a na 
nejlepší osmičku to třeba nebude stačit. 
Jsem přesvědčen, že v tomto věku 
nejsou celkové výsledky a vítězství za 
každou cenu to hlavní. I když 
samozřejmě každý chce vyhrávat, tak 
pro mě je hlavní výkonostní růst hráčů 
s prespektivou pro dorostenecké a 
mužské kategorie

rodičů, bez kterých bysme dvě soutěže 
neodjezdili. 
5. Pozdrav, pokřik.    6. Ano.
7. Vzhledem k mladšímu věku velké 
části hráčů mužstva jedeme pro 
zkušenosti.
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BBKK  SSYYNNTTEEZZIIAA  
PPaarrdduubbiiccee

1. BK Synthesia Pardubice, roč. 1999, 
je tým složený převážně z hráčů tohoto 
ročníku, pouze 2 hráči jsou ročníku 
2000. Na loňské NF nejmladších 
minižáků se tento tým neprobojoval, v 
oblastním přeboru skončil až za 
pozdějším vítězem festivalu Josefovem 
a celkově čtvrtým Havlíčkovým 
Brodem. Letos se týmu dařilo mnohem 
víc, vyhrál jižní skupinu VČ oblasti a v 
nadstavbě nestačil pouze na Josefov, i 
když ho dokázal jednou porazit. 
Všichni hráči BK jsou odchovanci, 
pouze 2 hostují z Holic. Tým bere 
letošní NF jako skvělou konfrontaci s 
nejlepšími kluby v ČR a vzhledem k 
absenci na finále v roce 2010 bude 
jakýkoliv jeho výsledek rozhodně lepší 
než loňský.
2. Tento záměr se nám líbí a rádi ho 
podpoříme i pro další ročníky. Jen bych 
se přimlouval za jinou formu 
nalosování týmů do skupin a to tak , že 
ke čtyřem nejlepším 
týmům(ohodnocení jejich působení v 
dosavadních soutěžích) by se losovala 
ostatní družstva z jednoho koše do 
skupin s možností účasti zástupců týmů.
3. Náš klub podporuje nejvyšší měrou 
město Pardubice a bez jejich podopory 
by nešlo dokázat tolika klubových 
úspěchů.
4. Naše družstvo má výraznou podporu 
rodičů, to uvidíte sami v Jaroměři!
5. Ano, máme, ale  to si samozřejmě 
necháme pro sebe.
6. NF je pro nás velkým svátkem na 
začátku sezony  jsme v něco 
podobného nevěřili, proto se chceme v 
Jaroměři hlavně bavit , jak sportem , 
tak i dalšími  připravenými  akcemi . 
Rozhodnou hráči

SSrrššnnii  SSookkooll  PPíísseekk

1.  Ročník 99 u Nás není nejpočetnější 
proto je do týmu zařazeno osm hráčů r. 
2000. Před rokem na NF v Ostravě 
jsme skončili na 5. místě. Na začátku 
sezony jsme zvítězili na turnaji v H. 
Brodě.
2. Je to v pořádku, ať to přitáhne co 
nejvíc dětí.
3. Spíš méně než více:)
4. Přiměřenou možnostem - doprava na 
zápasy.
5. Hop, hop, hop ať nám jede-------------
--bob, bob, bob
6. Půjdeme na koncert - dále podle 
nálady.
7. 8.-9. místo

v Západočeské oblasti, kde jsme ve 
finále play-off porazili velice 
nepříjemný celek Tachova. Mezi další 
úspěchy tohoto družstva bych přiřadil 
8.místo na MČR nejmladších minižáků 
minulý rok v Ostravě. Je důležité 
zmínit, že družstvo ml.mini Loko Plzeň 
je tvořeno téměř z poloviny mladšími 
hráči (tedy 00 a mladší) a tito kluci jsou 
velmi platnými hráči  týmu, až bych 
dokonce dovolil tvrdit, že jsou 
,,základním kamenem´´ družstva. Teď 
je na starších hráčích, aby ukázali co v 
nich je a vedli svůj tým k vítězstvím!  
2. Počet 16-ti družstev naprosto 
schvaluji! Myslím, že by se našlo i 24 
družstev , které by si zasloužili podívat 
se na Národní finále. Pro naše družstvo 
je velice důležité, aby zde odehrálo co 
nejvíce kvalitních zápasů a zahrálo si 
proti špičkovým celkům republiky, se 
kterými v sezóně běžně hrát nemůže. 
Porovnat se s tými jako jsou Pardubice, 
Ostrava, Sokol Pražský, Písek, tedy 
s městy, kde mají vynikající 
minižákovské kategorie. To je pro nás 
nesmírně důležité. Počet 16 družstev 
plně podporuji a navíc bych se 
zamyslel i nad tím jestli pro příští rok 
ještě nerozšířit počet družstev, tím 
pádem i prodloužit dobu konání, za 
kterou by družstva odehrála ještě více 
kvalitních zápasů.
3. Z hlediska basketbalu musím zmínit, 
že v Plzni nám před rokem dostavěli 
krásný rozlehlý sportovní areál 
Lokomotivy Plzeň, naprosto ideální pro 
basketbal a to díky podpoře města i 
kraje. Takže z mé strany jako trenéra 
basketbalu spokojenost. Ovšem do 
hlubších detailů jako jsou finanční 
podpory oddílům atd. nevidím, proto 
nedokážu objektivně posoudit.
4. S podporou ze strany rodičů jsem u 
našeho družstva spokojen. Ať už je to 
zajištění či pomoc s dopravou na 
zápasy nebo materiální vybavení pro 
kluky jako dresy, teplákové soupravy či 
zdravotní pomůcky, v tom všem 
podpora ze strany rodičů určitě funguje. 
I s podporou z hlediska návštěvnosti v 

7. Jak již bylo řečeno, jakékoliv 
umístění bude lepší než loni. Spokojeni 
budeme, pokud kluci bez ohledu na 
celkové umístění ukážou to, co celý rok 
pilovali na tréninku. 
8. Ať se pořadatelům letošní národní 
finále povede, ať vidíme krásné zápasy 
v přátelské atmosféře a ať všichni na 
tuto akci vzpomínají v dobrém.

BBKK  LLookkoommoottiivvaa  PPllzzeeňň

1.  Družstvo mladších minižáků 
Lokomotivy Plzeň trénuji teprve 
prvním rokem a za úspěch po dobu 
mého vedení tohoto družstva mohu 
určitě považovat, že jsme se úspěšně 
kvalifikovali na toto Národní finále do 
Jaroměře, tedy stali se vítězi OP 
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v domácí hale jsem spokojen. Určitě 
jim všem patří dík! 
5. Tak co já vím, pokřik jsme měli 
vztahující se právě k tomuto 
Národnímu Finále v Jaroměři. Jestli teď 
kluci něco vymysleli, no necháme se 
překvapit. Jako rituál bych zmínil 
našeho hráče Jardu Stupku, který pár 
vteřin před začátkem KAŽDÉHO 
zápasu běží obvykle na ,,malou´´.:)
6. Pokud bude dostatek času a kluci 
budou předvádět dobré výsledky, určitě 
se moc rádi zúčastníme všech 

doprovodných akcí při Národním finále 
v Jaroměři! 
7. Jak už jsem zmínil, jedeme na 
Národní finále do Jaroměře s cílem 
odehrát co nejvíce kvalitních zápasů a 
porovnat naše družstvo se špičkovými 
republikovými týmy. Za úspěch 
považuji postup ze základní skupiny do 
čtvrtfinále, tedy umístění nejhůře do 
8.místa. Ale výsledek neni pro mě to 
nejdůležitější, herní projev jakým se 
zde naše družstvo bude prezentovat je 
pro nás podstatnější.

8. Národní finále minižáků v Josefově 
(Jaroměři) má v republice velké jméno, 
zejména organizace je zde 
vychvalována. A už jen proto se sem 
moc těšíme. Naši nejmladší minižáci 
obsadili na Národním finále před 
dvěma týdny vynikající 2.místo v 
Litoměřicích. Tento perfektní výsledek 
se bude jen těžko překonávat, avšak 
považuji pro nás tuto akci za vrchol 
sezóny a budeme se snažit v co 
nejlepším ,,světle´´ zde reprezentovat 
plzeňský basketbal!

Nestor východočeského basketbalu Jiří Mráz:
Výsledky mne zatím nepřekvapili, jsou hodně nervozní, týmy se 
zatím seznamují s prostředím. Těším se na čtvrtfinále.

AND1:
Před hlavní halou má svůj stánek firma AND 1. Zeptali jsme 
prodejce, zda nám může říct něco o firmě a jejím vztahu k 
basketbalu.
"Firma AND1 je fungující společnost, která vždy a bude zaměřena 
na basketbal. Za posledních pár let sešla trochu z očí v České 
republice, což by chtěla v budoucnosti změnit a dostat ji opět do 
podvědomí. Proto jsme se stali partnery Národních finále a festivalů 
v minibasketbalu v roce 2011 v celé ČR. Proto jsme i zde v 
Jaroměři, abychom značku mohli ukázat těm nejměnším 
sportovcům. Je těžké pozměnit myšlení starších sportovců, ale u 
těch nejmladších jsou zatím dveře otevřené. Své výrobky 
prodáváme přes internet a přes maloobchodní prodejce se 
sportovním zbožím. Mezi nimi je i řetězec Gigasport. Na turnaji 
nabízíme účastníkům lepší než internetové ceny našeho zboží v 
rámci jeho propagace.

Kouzelník Miloš Malý
Jaký máte vztah ke sportu? "Rád jezdím na kole a plavu, závodně 
žádný sport nebavím. Trénuji kouzla."
Jak děláte svá kouzla? "My nesmíme ani naznačovat."
Jak se dá naučit kouzlit? "Většinou se kouzla kupují. Je dobré mít 
někoho, kdo vás chce naučit kouzlit. V Jaroměři je Muzeum Magie, 
kde uvidíte např. kouzelnické potřeby, pak něco z toho co ke 
kouzlení patří a co mu předcházelo, šarlatánství a pod. Jednodušší 
věci se dají naučit i podle knížek.

Zítra se dočtete 
zajímavosti ze světa 
České asociace 
minibasketbalu
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Sparta Praha - Basketbal Tachov 64:31 (19:6, 16:7, 14:10, 15:8)
Fauly: 14 - 18 Trestné hody: 16/6 - 10/5
Sparta : Z naši strany nervozní utkání, špatné přihrávky a spousta 
nepřesností. Uvidíme, jak pů 
Slavia Kroměříž - NH Ostrava 39:49 (12:15, 8:9, 7:21, 12:4)
Fauly: 17 - 25 Trestné hody: 26/9 - 26/11
Kroměříž (komentář): Utkání nezvádli rozhodčí, kteří připustili 
hrubou hru hostí. Výsledkem jsou tři zranění hráči Kroměříže. 
Ostrava hrála zónu na kterou nejsme zvyklí.
NH (komentář): Utkání dvou rozdílných poločasů, respektivě čtvrtin. 
Rozhodla 3. čtvrtina, kde jsme odskočili na 20 bodů.
Sparta Praha - NH Ostrava 72:45 (24:12, 20:7, 11:16, 17:10)
Fauly: 15 - 16 Trestné hody: 14/10 - 16/11
Sparta: Utkání rozhodla 2. čtvrtina, kdy se nám aktivní obranou 
podařilo získat rozhodující vedení. Podařilo se nám také ubránit 
opory soupeře.
NH: Soupeř nás předčil v základních věcech: přihrávka, doskok, 
rychlost, střelba.Měli více "hráčů".
Basketbal Tachov - Slavia Kroměříž 42:45 (8:7, 17:16, 9:10, 8:12)
Fauly: 17 - 24  Trestné hody: 24/14 - 13/7
Sršni Písek - Kondoři Liberec 65:50 (20:15, 20:5, 16:13, 9:17)
Fauly: 24 - 18 Trestné hody: 16/9 - 31/14
Písek  Zápas dvou vyrovnaných soupeřů rozhodla lepší forma 
individualit v týmu Písku.
Liberec : Do zápasu jsme vstoupili dobře. Bohužel druhá čtvrtina 
byla katastrofální a to rozhodo zápas. Soupeř nás předčil především v 
bojovnosti a rychlosti.
BK Pardubice - SAM BŠM Brno 98:35 (16:11, 31:7, 29:9, 22:8)
Fauly: 23 - 20 Trestné hody: 24/8 - 22/9
Pardubice : Po úvodní čtvrtině, jsme soupeře hlavně převyšovali hrou 
pod košem, což ve druhé čtvrtině rozhodlo o celkovém vítězství. 
Soupeř hrál výborný basketbal, ale naše mužstvo dominovalo 
výškově. Soupeř si za svůj výkon nezasloužil prohrát tak vysokým 
rozdílem. V našem týmu excelovali hráči Šindelář, Horký, Welsch, 
Mikšovský, Svoboda a Havránek.
SAM BŠM Brno - Sršni Písek 51:65 (12:15, 9:17, 13:20, 17:13)
Fauly: 16 - 18 Trestné hody: 16/7 - 20/5
BK Pardubice - Kondoři Liberec 73:37 (18:8, 27:4, 16:7, 12:18)
Fauly: 13 - 11 Trestné hody: 10/5 - 17/7
Pardubicece  Po nervozním začátku jsme rozhodli zápas ve druhé 
čtvrtině. Poté dostali příležitost všichni hráči lavičky.
Liberec  Nevím, co bych řekl. Snad jen gratuluji soupeři k výhře.




