
Ve sportovní hale Prahy 11 proběhl turnaj Minibasketball Prague Open 2011

Ve dnech 9.–11. 9. 2011 za podpory Pražského Magistrátu a radnice Prahy 11 uspořádal dívčí basketbalový klub SK Zemanky 
přípravný turnaj starších minižáků a minižákyň pod názvem „Minibasketball Prague Open 2011“. Pořadatelé ke spolupráci 
vyzvali i Českou basketbalovou federaci a Pražský basketbalový svaz. Spojení všech těchto sil nakonec přineslo účast 12 
kvalitních celků – 6 chlapeckých a 6 dívčích. Ve sportovní hale Jižního Města a tělocvičně „Modré školy“ se tak sešla poměrně 
zajímavá konkurence nejlepších družstev ČR se zahraničními celky ze SRN a Polska. Zejména v chlapecké kategorii se na pražské 
Jižní Město sjely celky zvučných zahraničních jmen. V průběhu tří víkendových dnů bylo sehráno třicet turnajových klání, která 
přinesla zajímavé výsledky. Každý tým sehrál pět utkání, která byla kvalitní přípravou před nadcházející basketbalovou sezónou.

Slavnostní zahájení turnaje provedl vzácný host senátor PhDr. Milan Pešák, který popřál sportovcům a divákům hezké sportovní 
zážitky a ocenil významnou úlohu trenérů při práci s mládeží, dalším významným hostem turnaje byla legenda československého 
basketu pan Sláva Šíp.

Dívčí kategorii ovládly domácí Zemanky, které se na ten to turnaj těšily nejen proto, že už jim byla mezisezonní pauza dlouhá, 
ale také proto, že účast přislíbil i jejich zatím jediný přemožitel v jejich kategorii – tým Studánka Pardubice. Zemanky všechny 
své soupeře přehrály rozdílem třídy a turnajem prošly jako nůž máslem. Druhé místo obsadil překvapivě jejich tradiční rival BK 
Brandýs n. L., když dokázal mistrovské družstvo Pardubic porazit o 27 bodů. Třetí skončily právě Pardubice, které však do Prahy 
přijely v oslabené sestavě, což byla škoda, protože tím odveta za finálovou porážku Zemanek ztrácela na lesku (jejich vzájemný 
duel skončil 74:20 ve prospěch domácího celku). Čtvrté místo vybojovaly Strakonice. Pátý skončil jediný zahraniční dívčí tým 
Chemnitz a poslední skončilo druhé pražské družstvo Sokol Nusle.

Chlapeckou kategorii ovládla Alba Berlín, která své protivníky přehrávala zcela suverénním způsobem. Zajímavé v této souvislosti 
bylo měření Alby s českým mistrem kategorie ročníku „99“, které zvládli lépe Berlíňané a porazili „perníkáře“ o třicet bodů. 
O druhém místě rozhodl vzájemný duel Pardubic a dalšího kvalitního německého celku z Chemnitzu. Vyrovnaný duel pro sebe 
rozhodli naši západní sousedi, kteří se štěstím vyhráli v prodloužení rozdílem „zlatého koše“. Nejlepší český celek Pardubice tak 
nakonec skončil na bronzovém stupínku. Jediný pražský tým Sokol Pražský skončil čtvrtý, přičemž o tuto pozici tvrdě bojoval 
s polskou Wroclaví. Ta skončila pátá, když porazila pouze Plzeň, která si z turnaje neodvezla ani jednu výhru a skončila šestá. 

Do All stars týmu dívek, byla zvolena Kateřina Pátková (Zemanky) – Lucie Babováková (Brandýs) – Karolína Šotolová 
(Pardubice) – Viktoria Benešová (Brandýs) – Míša Černá (Zemanky), za chlapce pak Wendler (Chemnitz) – Marek Welsch 
(Pardubice) – Weidemann (Alba) – Martin Tax (Sokol Pražský) – Jan Elich (Pardubice).
Nejlepší hráčkou turnaje pak byla zvolena Eliška Misíková ze Zemanek, která celý turnaj odehrála s drobným zraněním. 
V chlapecké kategorii byl zvolen Dominik z Alby Berlín, který s míčem kouzlil podobně, jak to umí mnohem starší hráči.

Zajímavým zpestřením turnaje bylo vložené utkání invalidních basketbalistů vozíčkářů. V tomto duelu však více než o výsledek 
mezi družstvy Meta Praha a WBS Pardubice šlo o předvedení tohoto sportu jako výborného prostředku k rehabilitaci ducha i těla 
tělesně postižených basketbalistů. A bylo zajímavé sledovat, jak v podání vozíčkářů vypadá dribling, faul či protiútok. Jejich 
výkony byly oceněny aplausem, který dlouho zněl z tleskajících rukou účastníků minibasketbalového turnaje.

Organizace turnaje klapla na jedničku a všichni účastníci odjížděli spokojeni, protože turnaj byl výbornou přípravou na novou 
basketbalovou sezónu a zajímavou mezinárodní konfrontací. Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků, byly 
předány medaile a hodnotné ceny. Organizátorům patří dík za skvělou akci, komentátorovi ve sportovní hale za to, že svým 
skvělým komentářem přiblížil basketbalové momenty i náhodným divákům a sponzorům poděkování za to, že se turnaj mohl 
uskutečnit. Zvláštní poděkování patří panu Ing. Petru Čeňkovi z České basketbalové federace, který byl přítomen po celou dobu 
turnaje a pomáhal tak s jeho hladkým průběhem. Snad se v hale Jižního Města podaří v budoucnu uspořádat další podobný turnaj. 
V hledišti jsme zaslechli názor, že by to mohlo být příští Národní finále starších mini...

Turnajové pořadí dívčí kategorie: 
1. SK Zemanky 5 : 0 374:109 10 b 
2. BK Brandýs n. L. 4 : 1 273:135 9 b
3. Studánka Pardubice 3 : 2 247:191 8 b
4. BK Strakonice 2 : 3 195:230 7 b 
5. Chemcats Chemnitz 1 : 4 160:371 6 b 
6. Sokol Nusle 0 : 5 139:352 5 b 

Turnajové pořadí chlapecké kategorie: 
1. Alba Berlín 5:0 359:133 10 b 
2. BV Chemnitz 4:1 275:207  9 b 
3. BK Pardubice 3:2 270:241  8 b
4. Sokol Pražský 2:3 219:292  7 b 
5. Slask Wroclaw 1:4 190:247  6 b
6. Loko Plzeň 0:5 156:349  5 b


