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Nezáleží na tom kolik bodů sis připsal , kolik trofejí jsi získal , 
kolik rekordů jsi překonal , nebo kolik soupeřů jsi porazil. 
Velké sportovce dělá velké srdce a jen ti s největším srdcem, 
zápalem a především láskou ke sportu se stávají legendami.

(Motto ze stránek pražského minibasketbalu - www.mini.pbasket.cz)

Na mimořádné valné hromadě ČAMB 25. 
ledna 2011byl zvolen nový výbor ČAMB:
Lukáš Zajíček (Baskeťáci Josefov) - 
předseda
Petr Čeněk (BK Brandýs nad Labem)
Petr Hála (BK Snakes Ostrava)
Karel Hůlka (SK UP Olomouc)
Pavlína Chocholoušová (BK Studánka 
Pardubice)

Uvítají Vaše návrhy na rozvoj minibasketbalu.

Program nového výboru ČAMB

1/Snaha o zvýšení členské základny
Spolupráce s učiteli tělocviku
Vytvoření metodických materiálů a her 
pro rodiče, začínající trenéry a učitele 
TV
Podpora náborových akcí klubů na 
prvním stupni –družiny,rodičáky,zápisy 
do školy – letáky,
doporučení postupů atd.
Basketbalový zábavný náborový 
program na první stupně ZŠ
Náborové akce krajských oblastí - 
mediální propagace v oblastních 
mediích odkazy na kluby
Reklamní předměty podporující zájem 
o basketbal
Propagace v médiích
Jasný obraz minibasketbalu – logo 
slogan

2/ Zkvalitnění tréninkového procesu
Semináře pro trenéry zaměřené na 
minibasketbal
Vydání basketbalového slabikáře se 
základními prvky minibasketbalu 
jednoduše a
srozumitelně.
Stanovit trenéry, kteří by metodicky 
minibasketbal zaštítili a spolupracovali 
s ČAMB
Využití tréninkových center i pro menší 
oddíly z okolí
Spolupráce s kvalifikovanými trenéry – 
ukázkové otevřené tréninky

3/Mediální zviditelnění ČAMB
Propagace minibasketbalu v médiích. 
Česká televize, internetové 
zpravodajství ,

Basketmagazín, Basketmánie,Time out, 
reportáže ,rozhovory i s dětmi.
Webové stránky minibasketbalu – jasný 
odkaz na stránkách ČBF , struktura 
webu – pro
děti,trenéry rodiče
Založení facebook stránky s možností 
diskuse včetně moderátora
Spolupráce se školními médii – 
časopisy, internet atd.
Možnost vydávání internetového 
minibasketbalového zpravodaje 
případně i tištěného
Spolupráce s TV com
Spolupráce s Probasket pravidelné 
informace

4/Úprava minibasketbalových soutěží 
a jejich zatraktivnění až po MČR
Standardní minibasketbalové soutěže v 
oblastech s vyústěním pro nejlepší 
týmy do
nadstavbové soutěže
Zvážení ještě jedné o rok mladší 
kategorie než jsou nejmladší mini

5/MČR
Pevné termíny
Jasný postupový klíč a hrací systém
Změna názvu NF na MČR
Zatraktivnění doprovodnými programy
Jasný manuál pro pořadatele
Vyšší příspěvek pro pořadatele
Delegace významné osobnosti a 
pracovníka ČAMB, spolupráce i s 
dalšími významnými osobnostmi ze 
strany politiky a obchodu
Podpora ze strany ČBF dárky dresy 
odměny
Vydání jedinečných medailí
Zajištění přenosů z MČR na TV com a 
zpracování reportáží pro ČT

6/Mezinárodní spolupráce
Pořádání turnaje pro vítěze 
(medailisty) jednotlivých MČR s 
medailisty ze zahraničí.Možnost
spolupráce a následnému odcestování 
na turnaj do okolních států - rotace
Navázání spolupráce se zahraničím
Výměnné pobyty – kempy

7/Získání peněz
Možnost grantových akcí na práci s 
mládeží ve spolupráci s ČBF
Hledání sponzorů – ze sportovního 
prostředí a z prostředí blízké 
minibasketbalové komunitě – výrobci 
hraček, rychlé občerstvení, mob. 
operátoři atd.

8/Práce s talenty
Výběrová družstva na úrovni krajů
Výběrové kempy

9/Přátelské prostředí
Práce na potlačení výher za každou 
cenu – bojkot zónové obrany jako 
prostředku pro dosažení výhry
Zvážení přestupů a hostování jako 
prostředku jen pro dosažení úspěchu na 
vrcholné akci ale zároveň si jejich 
zakázáním neznemožnit práci s talenty.
Podpora setkání minibasketbalových 
činovníků a výchova trenérů a ocenění 
jejich práce nejen tím když vyhrají 
MČR

10/ Minibasketbal pro veřejnost
Zavedení mini košů do škol 
sportovních a dětských hřišť
Podpora a účast na akcích jako jsou 
Dětské dny a Bambiriáda
Podpora kroužků na DDM a úzká 
spolupráce s nimi



A Josefov J.Hradec Olomouc Poděbrady

Josefov
1.

2 84 : 40 133 : 30 107 : 20

J.Hradec
2.

40 : 84 0 81 : 51 73 : 54

Olomouc
4.

30 : 133 51 : 81 1 37 : 69

Poděbrady
3.

20 : 107 54 : 73 69 : 37 1
B Snakes Litoměřice Plzeň Sokol Pr.

Snakes
1.

2 44 : 23 62 : 19 87 : 43

Litoměřice
2.

23 : 44 0 79 : 48 82 : 48

Plzeň
3.

19 : 62 48 : 79 1 53 : 51

Sokol Pr.
4.

43 : 87 48 : 82 51 : 53 1
C Kroměříž BA Sparta Tachov NH Ostrava

Kroměříž
3.

2 46 : 56 45 : 42 39 : 49

BA Sparta
1.

56 : 46 0 64 : 31 72 : 45

Tachov
4.

42 : 45 31 : 64 1 47 : 50

NH Ostrava
2.

49 : 39 45 : 72 50 : 47 1
D Písek Pardubice Brno Liberec

Písek
2.

2 48 : 87 65 : 51 65 : 50

Pardubice
1.

87 : 48 0 98 : 35 73 : 37

Brno
4.

51 : 65 35 : 98 1 40 : 46

Liberec
3.

50 : 65 37 : 73 46 : 40 1
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Josefov  :  NH Ostrava

79 : 28
(24:7, 12:5, 14:9, 29:7)

Sokol Pražský  :  Brno

53 : 42
(16:14, 7::9, 20:4, 10:15)

Olomouc  :  Tachov

41 : 57
(5:18, 12:15, 9:12, 15:12)

Plzeň  :  Liberec

48 : 66X
(3:32, 18:9, 18:8, 9:17)

Poděbrady  :  Kroměříž

26 : 72

Jindř.Hradec  :  Litoměřice

50 : 65
(14:18, 14:11, 12:22, 10:14)

NH Ostrava  :  Písek

33 : 40
(11:15, 3:3, 8:12, 11:10)

Snakes Ostrava  :  Písek

63 : 59
(8:18, 26:19, 14:9, 15:13)

Jindř.Hradec  :  BA Sparta

44 : 57
(10:13, 11:14, 16:11, 7:19)

Litoměřice  :  Pardubice

29 : 72
(2:16, 2:18, 13:18, 12:20)
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Neděle - 22.5.2011

08:00

9:45

12:30

14:15

16:00

Hala A
Sparta - Pardubice

Josefov - Snakes

o 3 místo

Finále

8:00

9:45

11:30

Hala B
o 13. místo

Tachov - Sokol Pr.

o 9 místo

Kroměříž - Liberec

o 5 místo
Písek-Litoměřice

Hala C
o 15 místo

Olomouc - Brno

o 11 místo
Poděbrady - Plzeň

o 7 místo
NH Ostrava - J.Hradec

Slavnostní ukončení

Slovo závěrem
Je něco po jedné hodině noční 
mezi sobotou a nedělí a já tu 
přemýšlím nad tím, jaké zvolit 
slovo na závěr těchto 
turnajových novin.
Nechci se věnovat sportovním 
výsledkům a výkonům 
jednotlivých hráčů či týmů. 
Nejsem basketbalový odborník. 
Jsem jen rodič dvou dětských 
baskeťáků a fanda tohoto 
sportu. 
Hodnocení toho ostatního není 
lehké. Chtěl jsem nějak 
šalamounsky napsat co mě na 
turnaji nepotěšilo a naopak co 
mi udělalo radost. Nakonec 
jsem se rozhodl to říct tak, jak 
mi zobák narostl a na rovinu.
"Mrzí mě naříkání některých 
trenérů nad neobjektivností 
rozhodčích v zápasech kdy se 
jim nedařilo. Byl jsem svědkem 
toho, jak místo toho aby udíleli 
taktické pokyny svým hráčům 
tak celou čtvrtinu řvaly na 
rozhodčí jak pískají. 
Neskutečný zážitek nejen pro 

hráče, ale i pro diváky. Na tomto 
turnaji jsou nejlepší z 
rozhodčích z našeho regionu. 
Těším se na některý zápas na 
palubovkách těchto 
"ukřivděných" týmů, abych 
viděl jaké rozhodčí mají tam. 
Mrzí mě také to, jak někteří 
trenéři už v týmech takto 
mladých hráčů jdou jen po 
úspěchu a není na nich ani za 
mák vidět to, že by se měli 
hlavně snažit, aby pro děti byl 
basket a sport všeobecně zábava 
od které se neutíká. Nemám 
radost ani z některých 
rádobyfanoušků, ale řekl bych 
že jich zde bylo takových 
pramálo. A v neposlední řadě 
nechápu proč sem někdo se 
svým týmem vůbec jezdil, když 
od začátku je podle něj všechno 
špatně."
Naopak šťastný jsem z pravých 
opaků již zmíněných nešvarů, z 
týmů, kteří  si to k nám do 
Jaroměře opravdu přijeli užít a 
jsou v pohodě, ať už vyhrávají a 
nebo mají za sebou většinou 
proher. Je to znát i na jejich 

hráčích, kterým se většinou na 
tvářích line úsměv od ucha k 
uchu. Jsem šťastný z těch, kteří 
přivedli své kluky na společný 
koncert, někteří třebas jen na 
chvíli, protože ráno už brzy 
hrají svůj zápas. 
A v neposlední řadě jsem rád za 
všechny organizátory, že i přes 
hodně náročný program si 
turnaj užívají a dokaží se bavit i 
po celodenní dřině a za to že se 
snaží vnést pohodu a nadšení 
mezi všechny účastníky.
Všem usměvavým hráčům, 
trenérům, fanouškům a 
organizátorům za to patří můj 
velký obdiv a dík.
Ať už dopadnou výsledky 
posledního dne jakkoliv, přeji 
všem aby se stále dokázali 
sportem bavit a aby jim učinil 
život příjemnějším.  A 
omlouvám se těm, kterým nějak 
vadilo toto mé noční zveřejnění 
toho co je ve mně. Nikoho jsem 
nechtěl urazit, jen jsem vyjádřil 
svůj názor."  

Ivo Plecháč
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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 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.

Za pět minut 12 nám dotazník zaslal i 
tým z Brna

SSAAMM  BBŠŠMM  BBrrnnoo

1. Tým se umístil v předchozí sezóně 
na 5. místě na NF kategorie nejmladší 
mini MIX. V letošní sezóně jsme 
obhájili titul Přeborníka oblasti Jižní 
Morava. 
2. Rozšíření vítáme, neboť se v rámci 
ČR tak mohou setkat družstva, která 
jsou v této kategorii na kvalitní úrovni 
bez ohledu na vítězství ve své oblasti.  
3. Z pohledu našeho klubu - podpora 
kraje i města minimální.
4. Podpora rodičů je na kvalitní úrovni. 
Vedle finanční podpory nám na vlastní 

náklady zajišťují cestu na 
mimobrněnská utkání utkání mimo 
Brno.
5. Pokřik - Co jsme ? - Tým ! Co 
budeme ? - Bojovat ! Vyhrajeme ? - Jo !
6. Ano, v rámci časových možností dle 
rozpisu zápasů.
7. Vzhledem k naší skupině "smrti" by 
pro nás byl postup mezi prvních 8 
týmů velkým překvapením. Jedeme si 
zahrát basketbal s kvalitními družstvy a 
nasbírat nové zkušenosti.

ZZEEPPTTAALLII  JJSSMMEE  SSEE
Na turnaji doprovází jako fanda svého vnuka i 
trenér minižáků z Holic a otec českého 
reprezentanta p. Welsch. Zeptali jsme se ho, jak 
mu zatím líbí na turnaji a zda by ho mohl 
průběžně zhodnotit.
"Turnaj v Jaroměři má perfektní organizací. Jsou 
tady vidět nejlepší hráči ročníku 1999 z České 
republiky. Je to perfektní. Ohledně dosavadních 
výsledků si myslím, že je překvapením, že Písek se 
nedostal do čtvrtfinále."
Váš vnuk hraje za tým Pardubic. Tipnete si na 
jakém místě se Pardubice umístí?
"Myslím, a věřím, že Pardubice se dostanou do 
finále a tam porazili v pěkném a vyrovnaném 
zápase domácí tým."

Z koncertu právě odcházeli trenéři Poděbrad.
Líbil se vám koncert a chtěli byste něco vzkázat 
těm co sem nepřišli?
Byla velká škoda že nás tu bylo tak málo. Myslím, 
že než za každou cenu se snažit urvat v neděli 
vítězství by bylo lepší přijít s dětmi sem, kde 
společně zpívali a tančili hráči, fanoušci a trenéři 
asi pěti týmů. Samozřejmě chceme vyhrát taky, 
ale pro ty kluky tohle bylo taky hodně důležité.

Šéf bufetů v hale A a B nám řekl kolik se zatím 
vypilo piva a co se nejvíc prodává.
Piva se zatím vypilo asi jen 6 sudů, z toho tak 
polovina na večerním sezení trenérů. V bufetech 
jdou nejvíce na dračku domácí buchty a koláče.
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Svůj názor na NF nám řekl i trenér U14 
Baske'táků Josefov Libor Svoboda, který se svými 
hráči zůstal jen maličký krůček na Mistrovství ČR 
v této kategorii. Nejdříve jsme ho poprosili aby 
zhodnotil výsledek svého týmu.
"Myslím, že letošní sezona byla pro nás velmi 
úspěšná. Na začátku sezony nás nikdo do 
vedoucích pozic nepasoval. Díky souhře náhod ke 
konci sezony, kdy jsme kvůli zranění neměli 
kompletní tým, jsme přišli o možnost zúčastnit se 
na vyšších příčkách v naší skupině, které jsme 
skoro celou sezonu drželi a tím jsme přišli i o 
možnost hrát play off s lehčím soupeřem. Se 
Sokolem Vyšehrad jsme odehráli 5 kvalitních 
utkání, bohužel pro nás se špatným koncem."
Vraťme se ale k národnímu finále U12, můžeš ho 
v průběhu zhodnotit?
"Já si tento turnaj náramně užívám. Vzal jsem si i 
dovolenou a přecházím z haly do haly, sleduji 
družstva, trenéry, rozhodčí. Zatím můžu říct, že 

některé zápasy se mi velice líbili, např. Snakové 
proti Písku, byl jedním z vyvrcholení celého 
turnaje. Těším se na nedělní souboje, kdy na sebe 
už narazí nejvyrovnanější týmy.
Chtěl bych se ještě vrátit na nasazení týmů do 
skupin, které se při žádném systému vždy někomu 
nelíbí. Navrhoval bych dát do jednoho pytlíku 
všechny účastníky a losovat. Do finálových bojů 
se stejně dostanou ti nejlepší a odpadnou dohady 
o nesprávném rozlosování.
Jaký máš názor na rozhodčí na turnaji?
Myslím, že na turnaj jsou vybráni kvalitní 
rozhodčí. Samozřejmě že tým, který vyhrává, více 
kritizuje výkon rozhodčího. Ale i po prohraném 
zápasy by měl trenér citem vědět jak moc mohl 
rozhodčí zápas ovlivnit. Rozhodčí na turnaji jsou 
dobří. Samozřejmě že rozhodčí nemůže vidět 
všechno a v minižákovské kategorii nemůže pískat 
tak jako ve starších kategoriích, ať se to 
fanouškům líbí nebo ne.

Svůj vztah ke sportu nám popsal i lídr kapely 
SEMTEX - Lukáš.
Vztah ke sportu má celý kapela kladný. 
Donedávna jsme fandili hlavně hokeji, ale nyní po 
získání trofeje ve fotbale se asi trochu přeonačíme. 
Jinak někteří z nás také jezdili na vodu a na lyže. 
Já jediný jsem hál závodně házenou. Dokonce 
mám ze školy i zápočet z basketbalu. Jednou jsem 
dokonce hrál 24 hodinnový maraton v basketbalu. 
Jo a děda dříve závodně šermoval. Nyní hlavně 
plave - každý den ráno.
Je vystoupení na koncertě náročné jako například 
zápas.

Naše vystoupení určitě, protože na podiu 
nestojíme, ale pořád běháme. Já vypotím tak 1-2 
kilogramy.
Chtěl byste něco účastníkům národního finále 
popřát.
Tak protože vím, že je zde i tým Plzně, přál bych 
jim co nejlepší úspěch, ale hlavně přeju sport 
všechny účastníky bavil. Co vím, tak náš prezident 
taky hrál basket. (Dědek - člen kapely: náš 
prezident hlavně krade propisky - taky závodně). 
(Já - poslal všem účastníkům pozdrav). (Dědek - 
no možná ho napsal právě tou propiskou :-)   )
Tak půjdeme raději hrát.

Originální poháry a ceny pro 
nejlepší hráče všecho možného 
vyrobila firma figurky.cz.
Kupodivu i jejich webové stránky 
mají adresu www.figurky.cz
Nabízí originální, české, ručně 
vyráběné kovové figurky, určené 
jako dekorace do interiéru. Figurky 
vyjadřují velké množství různých 
činností, povolání, sportů a dalších 
témat. Jsou tak vhodné zejména 
jako nevšední dárek pro kamarády 
nebo členy rodiny.
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vv  JJaarroomměěřřii
ppooddppoořřiillii::

Generální partner

Město Jaroměř

VV  pprrooggrraammuu  SSccrriibbuuss  
ppřřiipprraavviill  aa  zzpprraaccoovvaall  

IIvvoo  PPlleecchhááčč

HRÁČI

Nejčastější jména:
Jan                   19x
Martin             16x
Jakub               14x
Tomáš              14x
David               13x
Lukáš               12x
Ondřej             12x
Daniel              11x
Jiří                   10x

Nejčastější příjmení:
Novotný            5x
Černý                4x
Zajíček              3x
Žák                    3x

Měsíce narození:
Leden                28x
Březen               26x
Červen               26x
Duben                21x
Září                    20x

Dny narození:
4.                     12x
10.                   12x
28.                   11x
(každý den se někdo 
narodil)
nejméně 7.        2x

Ročníky narození:
1999              161x
2000                58x
2001                16x
2002                  7x

Nejmladší hráč:
Květoš Nábělek

Nejstarší hráč:
David Spitalský

Celkem na soupiskách:
243 hráčů




