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Basketbalistky odvedly dobrou práci
Výjimečnou mistrovskou sezonu prožil celý Basketbalový 

klub Blansko a především minižákyně v kategorii U11. 
	 Nejdříve	 s	 přehledem	 zvítězily		
v	 oblastním	 přeboru,	 když	 za	 sebou	
nechaly	všechny	soupeřky	a	v	doda-
tečné	dramatické	kvalifikaci	porazily	
KP	Brno.	Tým,	ve	kterém	se	potkala	
děvčata	 z	 minižákyň	 a	 basketbalové	
přípravky,	 vyrazil	 do	 Děčína	 repre-
zentovat	Jihomoravský	kraj	na	tříden-
ní	turnaj	Národního	finále	pod	vede-
ním	 trenérů	 V.	 Krátké	 a	 J.	 Streita.	
Výbornými	 výkony	 mezi	 nejlepšími	
12	týmy	z	ČR	se	Blansko	umístilo	na	
konečném	4.	místě,	které	bylo	odmě-
nou	trenérům	i	hráčkám	za	jejich	od-
povědný	přístup	ke	sportu	v	průběhu	
roku	 a	 v	 neposlední	 řadě	 i	 skvělou	
vizitkou	 pro	 blanenský	 basketbal.	
Také	umístění	v	mistrovských	soutě-
žích	ostatních	družstev	bylo	nad	oče-
kávání.	V	kategoriích	přípravka,	mi-
nižákyně	 a	 žákyně	 se	 nám	 podaři-	

celou	řadu,	hráčkami	i	rodiči	pozitiv-
ně	 hodnocených,	 doplňkových	 akcí.		
Velké	 rezervy,	 dá-li	 se	 to	 ještě	 za		
rezervy	 považovat,	 zůstávají	 ve	 vy-
hledávání	mecenášů.	Doba,	kdy	chod	
klubu	 finančně	 zajišoval	 generální	
sponzor	a	desítky	nejen	blanenských	
firem	už	je	minulostí.	Proto	si	vážíme	
podpory	 sportu	 dětí	 ze	 strany	 města	
Blansko,	JMK,	NSA,	DDM	Blansko,	
MSIDE	 s.r.o.	 a	 také	 samotných	 bas-
ketbalistek	 prostřednictvím	 klubo-
vých	příspěvků	rodičů.	
	 Z	výše	uvedeného	vyplývá,	že	Bas-
ketbalový	 klub	 Blansko	 stanovené	
krátkodobé	cíle	 i	 cíle	v	 rovině	dlou-
hodobé	 plní.	 Do	 budoucnosti	 půjde	
především	o	pokračování	systematic-
ké	práce	v	oblasti	sportu	dětí	a	mláde-
že	spolu	se	zajištěním	solidních	pod-
mínek	v	oblasti	finančních	prostředků	

z	 našich	 děvčat	 vyhodnoceny	 mezi	
nejlepšími	Michaela	Musilová	a	Adé-
la	Ježová.	
	 Většina	z	nás	dobře	ví,	že	šikovní	
dobrovolníci	 jsou	 nepostradatelnou	
součástí	 podporující	 dobré	 výsled-	
ky	 kteréhokoliv	 sportovního	 klubu.		
V	nedávném	období	silně	ovlivněném	
epidemiologickou	 situací,	 a	 v	 sou-	
časnosti	dalšími	okolnostmi,	se	stále	
obtížněji	oslovují	zástupci	mladší	ge-
nerace	 s	 žádostí	 o	 pomoc	 se	 zajiště-
ním	 činností	 potřebných	 ke	 každo-
dennímu	 fungování	 klubu.	 Přesto	 se	
nám	 podařilo	 nové	 adeptky	 získat.	
Ocenění	 si	 zaslouží	 společně	 s	prací	
všech	trenérů	a	trenérek,	které	mimo	
mistrovské	 soutěže	 připravují	 pro	
děvčata	další	zajímavé	aktivity.	
	 Mimo	tradiční	letní	a	jarní	soustře-
dění	 se	 jim	 letos	 podařilo	 realizovat	

tuto	 činnost	 podmiňujících.	 Zde	 se	
projevuje	celá	řada	reálných	negativ-
ních	 vlivů.	 Z	 větší	 části	 situaci	 za-
chraňují	 dotace.	 V	 tomto	 směru	 se	
stává	stále	významnější	také	podpora	
rodičů	 ve	 formě	 klubových	 příspěv-
ků.	 Avšak	 i	 tady	 jsou	 jasně	 zřetelné	
jejich	možnosti.	V	nedávné	minulosti	
drtila	sportovní	prostředí	koronaviro-
vá	 pandemie	 a	 uzavírání	 sportoviš,	
letos	extrémně	navýšené	provozní	ná-

Úspěšný tým mladších minižákyň BK Blansko, 
který vybojoval 4. místo na Národním finále U11 v Děčíně

lo	 získat	 nová	 děvčata,	 což	
umožnilo	 start	 v	 dlouhodo-
bých	 soutěžích	 ČBF	 sedmi	
týmům	 nejen	 v	 rámci	 oblasti	
Jihomoravského	 kraje.	 Kadet-
ky	 byly	 v	 konečné	 tabulce		
nadregionální	 ligy	 U17	 před-
stiženy	pouze	Žabinami	Brno	
U15,	 které	 startovaly	 mimo	
soutěž	 a	 staly	 se	 pozdějším	
Mistrem	ČR	své	věkové	kate-
gorie.	 Druhé	 místo	 pro	 Blan-
sko	bylo	úspěchem.	
	 Potěšila	 výkonnost	 někte-
rých	 hráček,	 které	 nastoupily		
v	oblastním	přeboru	žen.	Do-
spělým	basketbalistkám	unik-
la	 účast	 ve	 finálové	 skupině	
OP	 jen	o	vlas.	Z	 jednotlivých	
hráček	 klubu	 si	 dobrou	 hrou	
řekly	 o	 účast	 v	 regionálním	
výběru	 U14	 Nikola	 Ježová		
a	 Barbora	 Sedláková.	 Na	 ce-	
lostátním	turnaji	NF	U11	byly	

klady	klubu	ve	všech	oblastech.	
Ukazuje	 se,	 jak	důležitá	 je	pro	
pravidelné	sportování	dětí	mož-
nost	 využívání	 pronájmu	 spor-
tovní	 haly	 za	 městem	 dotova-
nou	cenu	oproti	ceně	komerční.	
Otázkou	 je,	 jak	 se	 ceny	 změní		
s	 ohledem	 na	 energie	 od	 pod-
zimního	období.	
	 Dobrých	výsledků	BK	Blansko	
dosáhl	vynaložením	mimořádné-
ho	úsilí	hráček,	trenérů	a	nezištné	
součinnosti	 s	 rodiči,	 kteří	 svému	
dítěti	 tvoří	příznivé	prostředí	pro	
pohybové	 aktivity.	 Rodiče	 mají	
ohromný	vliv	na	to,	jaký	bude	mít	
jejich	potomek	vztah	ke	sportu,	a	
už	nastupuje	slibnou	dráhu	vrcho-
lového	sportovce,	nebo	se	 sportu	
bude	 věnovat	 rekreačně.	 Díky	
všem,	 kteří	 naši	 činnost	 jakkoli	
podporujete.
Text: Milan Ševčík, předseda BK Blansko
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