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Stručné hodnocení činnosti za rok 2015

BK mělo v roce 2015 na jaře, kdy se dohrávala sezona 2014/2015 pět družstev, ve
druhé polovině roku 2015, kdy začala sezona 2015/2016 potom družstva 4, protože se spojil
zbytek družstva dorostenců s družstvem mužů. Kromě pravidelných tréninků družstev, účasti
v soutěžích  pořádaných  Českou  basketbalovou  federací  a  její  středočeskou  odnoží,  jezdí
družstva na letní soustředění (LTS), které se uskutečnilo ve dvou termínech i v roce 2015.

BK  pokračovalo  v chlapecké  složce  ve  spolupráci  s BA  Nymburk,  zastoupenou  Mgr.
Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce se někteří dorostenci opět účastnili letní přípravy
přímo  v tréninkových  prostorách  BA  v Nymburce.  Trenéři  mládeže  Nymburka  nadále
poskytovali pravidelnou metodickou podporu trenérům Brodu. Již od podzimu 2011 si oddíly
vyměňují hráče. V první polovině roku tak spojený tým mladších dorostenců hrál pod hlavičkou
BK ligu  U17,  což je  v ČR druhá nejvyšší  soutěž.  Další  brodští  hráči  a odchovanci  hráli  na
hostování za Nymburk v minižákovských kategoriích a ligu starších žáků (U15).

 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace

Vedle  již  výše  zmíněné  činnosti  členů  výboru,  která  vedla  mj.  k dalšímu  rozvoji
spolupráce s BA Nymburk a zabezpečení pravidelné činnosti oddílu zprostředkovalo vedení BK
v květnu svým trenérům obnovu platnosti trenérských licencí kategorie C. 

Členové výboru se účastnili  činnosti TJ Slavoj v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch).
Martin Dušek dále vykonával funkci člena výboru TJ Slavoj. Podařilo se jim získat podporu
Města  a  sponzorské  dary  v rozsahu  216  tisíc Kč,  peněžní  plnění  bylo  čerpáno  v souladu
s grantovými žádostmi a účelem určeným v darovacích smlouvách.

Mediálně  se  BK  prezentuje  zejména  na  své  www stránce,  pravidelně  informovalo  
o své činnosti prostřednictvím pozvánek na domácí zápasy mládeže, články v Českobrodském
zpravodaji a během podzimního náboru. V roce 2015 BK rovněž zorganizoval schůzky s rodiči
členů všech mládežnických družstev.    

 Ekonomická bilance (příjmy, výdaje, příspěvky, obrat)

Rozsah hospodaření  BK  v roce 2015 se  oproti  roku 2014 zvýšil  přibližně  o  čtvrtinu,
dosáhl výše obratu cca 1,5 milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a
zohledňující  tedy  nejen  výdaje,  ale  i  závazky  –  bylo  mírně  deficitní,  deficit  ovšem činil
přibližně 13 tisíc korun, což je vůči obratu údaj v řádu promile. Hospodaření lze jej proto
považovat v zásadě za vyrovnané.

Struktura nákladů BK 2015

Náklady celkem: 790 022,- Kč

Hlavní nákladové položky Údaje v Kč Údaje v %
Hala (nájem)       216 650,- 27 %
Rozhodčí + pořadatelská sl. 40 219,- 5 %
Mzdové náklady       222 053,- 28 %
Soustředění Jizerka 20 390,- 3 %
LTS bez trenérů 111 403,- 14 %
Doprava na zápasy 71 599,4 9 %
Další nákladové položky 107 707,6 14 %

Další nákladové položky celkem: 107 707,6 (14 % celkových nákladů)
Další nákladové položky Údaje v Kč
materiál 9 278,-
licence, rozhodčí, startovné, ČBF, SW 22 466,-
Dresy, trička 55 315,-
Pokuty, přeložení zápasů, registračky 2 350,-
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b. poplatky, poštovné, jiné ost. náklady 4 648,6
kolektivní členství Slavoj 13 650,-

Struktura příjmů BK 2015

Příjmy celkem: 776 962,50 Kč

Druh příjmu Údaje v Kč Údaje v %
Členské příspěvky 351 120,- 45 %
Příspěvky mikiny 18 521,- 2 %
Dotace Město Český Brod 102 000,- 13 %
Dary + drobné fin. Dary 113 961,- 15 %
Čl. příspěvky – LTS, Jizerka 191 310,- 25 %
Ostatní              50,50

 Prostory pro činnost

Družstva BK nacházejí  azyl ve sportovní hale TJ a to v rozsahu 20 cvičebních hodin
od pondělka do pátku. V hale se samozřejmě konají i domácí zápasy ve všech soutěžích.

Nadstandardní vztahy, včetně toho, že BK vybavilo tělocvičnu konstrukcemi pro basket
s nastavitelnou výší obroučky, má vůči Základní a praktické škole v Žitomířské. BK zde má
zároveň po dohodě s ředitelstvím školy umístěnu skříň s inventářem (část míčů).

Tělocvična  však  nemá plně  vyhovující  rozměry  ani  prostor  pro  diváky  a  tak  ji  lze
používat jen jako tréninkovou. V sezoně 2014/2015 byla proto tělocvična využívána hráči BK
jen výjimečně. 

 Počet členů k 31. 12. 2015

BK  v současné  době  zabezpečuje  činnost  mládežnických  družstev  a  družstva  mužů.
Všichni hráči a hráčky jsou rozdělení dle věku do následující struktury:

Tabulka
Družstvo mladších minižáků U13 12
Družstvo mladších minižaček U12 22
Družstvo přípravky 28
Družstvo mužů a dorostenců 9 + 8

Celkem mělo  BK 70 mládežnických členů včetně 8 dorostenců v družstvu mužů a 9
mužů.  Oproti roku 2015 se tak jednalo o mírný pokles členů, zejména proto, že několik žáků
U13 ukončilo činnost a rok 2015 byl na rozdíl od roku 2014 rokem, kdy neproběhl nábor do
dalšího družstva. Stav – zejména díky začínajícím dětem, u kterých dochází k častým změnám,
v průběhu roku neustále kolísá. Zároveň kolísá i díky častým výměnám podle potřeby vyšších
soutěží v kooperaci s Nymburkem. 

Přehled hraných soutěží – výčet a umístění družstev

Základna dětského a mládežnického basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český
Brod se v roce 2015 se vyvíjela následujícím způsobem.

a) Družstvo mladších dorostenců data narození 1998 a mladších
V od ledna 2015 pod vedením trenéra s licencí B Michala Kociána družstvo začalo, hrálo

druhou polovinu soutěže ligy U17. Tým podával kolísavé výkony a přes několik výher se silnými
soupeři a domácí výhru o 100 nad hráči Kladna, které tým znal ještě z minulé sezony jako
hráče BA Sparta, se neumístil na pozici, která by zaručila setrvání v soutěži pro další rok. Tým
se pak pokusil sehrát kvalifikaci pro ligu staršího dorostu s jednou výhrou a jednou prohrou a
postoupil do druhého kola kvalifikace. Po prvním kole, kdy se zápasů zúčastnil nízký počet
hráčů,  hrozilo,  že  druhé  kolo  s Opavou  bude  hrát  tým  pouze  7  hráčů.  Vedení  BK  proto
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rozhodlo, že v kvalifikaci nebude pokračovat a tým se pro další sezonu (od září 2015) se spojí
s omlazeným týmem mužů.

Družstvo mladších dorostenců

b) Družstvo mladších/starších minižáků (ročník 2003 a mladších) 
Tým U 12 dokončil  sezonu 2014/15 na třetím místě v soutěži s osmi vítězstvími a šesnácti
prohrami. Negativem byl úzký kádr. Jen v málo zápasech se stalo, že jsme se sešli v počtu
větším než 10 hráčů.
K oporám týmu patřili D.Vomáčka a P.Benák. David Vomáčka se stal nejlepším střelcem celé
soutěže.  Zdatně  této  dvojici  sekundovali  J.Přikryl,  D.Lorenz  a  M.Kaifer.  Výsledky  sezony
2014/2015 přinášíme v následující tabulce:

Krajská soutěž minižáků U12 2014/2015

tabulka

1. BK  R&J  EBC  Mělník
U12 

24 2
0
 

4 1305:10
73 

44 

2. BA Nymburk U12 (mix) 24 1
4
 

10 1320:10
35 

38 

3. BK  Český  Brod  U12
(mix) 

24 8
 

16 1305:15
11 

32 

4. BK Brandýs n. L. U12 24 6
 

18 1073:13
84 

30 
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V srpnu  jsme  vyjeli  na  soustředění  do  Jičína.  Zúčastnilo  se  ho  8 chlapců.  Sezóna
2015/2016 byla plná změn a hráči si museli zvykat nejen na nového trenéra, ale také na nový
herní  systém  a  lehce  pozměněnou  filosofii  týmu.  Dlouhodobým  cílem,  je  zlepšení
individuálních herní činností jednotlivce, tak aby každý hráč byl schopen na hřišti plnit jak
útočné tak obranné povinnosti. Sekundárním posláním je zlepšení týmového herního projevu
jak v obraně tak zejména v útoku. V nynější sezóně figuruje na týmové soupisce celkem 15
hráčů, trénujících 2x týdně a to v úterý od 18:30 – 20:00 a v pátek od 15:30 – 17:00 hrající
Krajský přebor starších mini žáků U13, jenž se hraje polským systémem tedy 2 zápasy v jeden
den s jedním soupeřem.

Začátek sezóny byl lehce rozpačitý nejen díky změnám stylu vedení tréninků a zápasů,
ale  také  kvůli  nepříliš  dobré  docházce  hráčů  na  tréninky  potažmo  na  zápasy,  proto  bylo
důležité  u hráčů sjednat pravidelný tréninkový návyk a vysvětlit  jim,  jak se chovají  hráči
basketbalu na hřišti i mimo něj. 

První  zápasy  odehráli  Českobrodští  starší  minižáci  proti  favoritům celé  středočeské
soutěže a v začátcích sezóny, kdy sehranost hráčů byla minimální, prohráli úvodní zápasy proti
týmu  Nymburka  a  Mělníka  značným  rozdílem.  Po  rozpačitém  úvodu  sezóny  začali  hráči
zvyšovat svou výkonnost, která se projevila již v zápase proti Benešovu, kde dokázali hráči
Českého Brodu 2x zvítězit. Následující utkání proti hráčům z Brandýsa nad Labem sice kluci
prohráli,  ale  statečně  se  zkušenějším  soupeřem  bojovali  až  do  konce.   Odvetné  utkání
s Mělníkem měl již zcela odlišný průběh než na začátku sezóny a hráči Českého Brodu dokázali
uštědřit  tomuto  týmu zatím jeho  jedinou  porážku  v sezóně,  přičemž  první  zápas  podlehli
Mělníku o jediný bod. Tento cenný skalp si zapsal 1. Asistent trenéra Jan Benák, který vedl
hráče v utkání proti Mělníku.  Další utkání svedli  hráči bitvu s Nymburkem, ale bohužel ani
jedno ze dvou utkání  nedokázali  vyhrát.  Oproti  tomu proti  Kolínu  si  hráči  spravili  chuť  a
dokázali, zvítězil v obou domácích zápasech.

Český Brod se nyní nachází na 4. místě s bilancí 5 výher a 9 porážek, s tím že ho ještě
čekají odvetné zápasy s Kolínem, Benešovem a Brandýsem nad Labem a pokud hráči potvrdí
jejich vzestupnou formu, mohou pomýšlet minimálně na 4 vítězství z 6 posledních zápasů.  

Mezi stabilní opory týmu patří David Vomáčka a Pavel Benák, ke kterým se přidal na
začátku sezóny Martin Fišera, který velmi posílil Český Brod zejména v podkošovém prostoru,
kde úřaduje společně s Tomášem Kosíkem.
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Družstvo minižáků U13

Tabulka

1. BK R&J EBC Mělník U13B 14 13 1 959:455 27 

2. BA Nymburk U13B 14 11 3 907:538 25 

3. BK Brandýs n. Labem,o.s.U13B 14 11 3 775:520 25 

4. BK Český Brod U13B 14 5 9 635:914 19 

5. BC Kolín U13B 14 2 12 545:860 16 

6. BC Benešov U13B 14 0 14 409:943 14 

c) Družstvo mladších minižákyň (ročník 2004 a mladší)
Družstvo mladších minižákyň pokračovalo i v roce 2015 v trénincích dvakrát týdně a to

v úterý a ve čtvrtek.  Na tréninky chodilo až 20 dětí, což je oproti předchozímu roku další
nárůst a tak bylo potřeba do tréninkového procesu zapracovat i děvčata, která s basketbalem
teprve začínají a mají oproti základu kádru co dohánět. 

V první polovině roku 2015 děvčata dohrála soutěž nejmladší kategorie U11, ve které se
střetávala klučičí, holčičí i smíšená družstva. V krajském přeboru kategorie U11 bylo celkem
10 celků, z toho 6 chlapeckých a jen 4 dívčí. Na konec jsme skončili na 8 místě, když nás
předčilo holčičí družstvo suverénní Sadské a o 1 vítězství lepší smíšené družstvo Benešova, kde
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také většinou hrála děvčata. Lepší také byly všechna chlapecká družstva. Z 36 zápasů se nám
podařilo zvítězit v 9 případech a 27 zápasů jsme prohráli. 

Po  skončení  mistrovských  zápasů  jsme  sehráli  několik  přátelských  utkání  s celky
Poděbrad, Kolína či Borotína a také se zúčastnili turnaje v Sadské a mezinárodního turnaje
v Brandýse nad Labem. Sezónu jsme završili koncem června společnou rozlučkou s ostatními
dětskými družstvy, se kterými jsme se potkali i na srpnovém soustředění v Jičíně. Soustředění
absolvovala mimo jedné hráčky všechna děvčata a tím se připravila i na začátek nové sezóny.  

         Družstvo U12 po zápase v Jenči s HB Praha na podzim 2015

Od podzimu trénují děvčata již třikrát týdně. Mimo klasických tréninků v úterý a ve
čtvrtek  jsme  ještě  přidali  pondělní  večerní  trénink.  Do  tréninkového  procesu  postupně
zařazujeme i další cvičební prvky na celkový rozvoj pohybového aparátu a nově jsme začali
spolupracovat  s fyzioterapeutkou  a  kondičním  trenérem.  Před  novou  sezónou  s basketem
skončila  1  hráčka  a  naopak  další  3  děvčata  jsme  mezi  sebou  přivítali.  Celkem  je  tedy
v družstvu  22  hráček,  což  je  velmi  slušný  počet  umožňující  postavit  sestavu  k zápasům i
v případě nemocí či dalších nepřítomnosti u některých dívek. Jelikož k zápasu může nastoupit
jen 15 hráček, naopak se na všechny holky nedostane.  

V říjnu jsme nově začali hrát nejnižší ženskou složku basketbalové federace, Krajský
přebor mladších minižákyň U12, do které se přihlásilo celkem 6 družstev. Po půlce soutěže
nám patří 5 místo, když se nám podařilo vyhrát 2 zápasy. V druhé polovině se budeme snažit
své postavení  v  tabulce  vylepšit,  neboť celky  Slaného,  HB Praha i  Brandýsa  přivítáme na
domácí palubovce.

V neposlední  řadě  se  nám  i  díky  vstřícnosti  vedení  basketbalového  klubu  podařilo
pořídit  dvě sady nových dresů a rodiče si následně uhradili  i  mikiny ve stejném grafickém
provedení. Děvčata si na soustředění rozebrala čísla, pod kterými při zápasech hrají a hlavně i
vybrala název týmu Českobrodské dračice.

Tabulka

1. Basket Poděbrady o.s. U12 G 10 8 2 450:437 18
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2. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G 8 8 0 794:268 16

3. BC Slaný U12 G 10 5 5 428:537 15

4. HB Basket Praha, o.p.s. U12 G 10 3 7 350:531 13

5. BK Český Brod U12 G 10 2 8 426:617 12

6. BK Brandýs n. L. U12 G 8 2 6 296:354 10

d) Družstvo přípravky 
Družstvo přípravky na jaře  2015 trénovalo dvakrát týdně. Od září se začalo družstvo

částečně dělit na chlapeckou a dívčí složku. V družstvu jsou především děti narozené 2005 a
mladší.  Pod  vedením  několika  zkušených  trenérů  zastřešených  vedoucím  družstva  Petrem
Fischerem, mají děti tréninky třikrát v týdnu. Jeden trénink je společný, jeden klučičí a jeden
dívčí. 

Tréninky mají vysokou sportovní úroveň díky trenérům a kvalitnímu vybavení sportovní
haly. Věříme, že tato průprava připraví hodně zručných malých basketbalistů a basketbalistek.
S ohledem na nízký většiny dětí, nebyla tato skupina v sezoně 2015/2016 zařazena do soutěže,
ale již sehrála dva turnaje. Domácí turnaj přípravek ve druhém zářijovém víkendu, kdy děti
díky svému počtu mohly vytvořit dvě družstva. Úspěšnější družstvo dvakrát zvítězilo a získalo
v konkurenci  pěti  družstev  bronzové  medaile.  Na  sklonku  kalendářního  roku  pak  přípravka
odehrála turnaj Šmoulinka v Sadské. Počítáme s tím, že družstvo začne hrát krajskou soutěž od
září 2016.

 Ze zářijového turnaje přípravek v Českém Brodě
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e) Družstvo mužů 
Po základní části soutěže krajského přeboru 2. třídy skončilo družstvo mužů na 7. místě

a tím pádem hrálo nadstavbu soutěže ve skupině o 7. až 9. místo / viz tabulky).
Základní část

1. BK Beroun B 16 15 1 1229:855 31
2. Basket Poděbrady 16 13 3 1043:856 29
3. TJ VZ Rakovník 16 11 5 1116:1009 27
4. BC Kolín C 16 11 5 1108:905 27
5. BK Sadská 16 7 9 1004:1097 23
6. BK Kaučuk Kralupy n. V. 16 5 11 885:1077 21
7. BK Český Brod 16 4 12 1010:1126 20
8. BK Příbram 2000 16 3 13 942:1186 19
9. BK Brandýs n. L. 16 3 13 789:988 18

Nadstavbová část o 7. – 9. místo
1. BK Český Brod 20 7 12 1267:1344 27
2. BK Příbram 20 4 16 1190:1460 24
3. BK Brandýs n. L. B 20 5 15 1030:1242 24

Družstvo nemělo stabilní výkonnost, trénovalo se 1x týdně a docházka jak na zápasy, tak na
tréninky byla tak 60%. To ovlivňovalo výsledky utkání.
Před začátkem nadstavbové části přišel ke družstvu dlouholetý reprezentant Československé
republiky a dalo by se říci i úspěšný trenér Jiří Růžička (titul s Mlékárnou Kunín, dvě druhá
místa se Spartou Praha v I. Lize mužů, 4. místo s nováčkem ženské ligy Hradcem Králové,
bronzová medaile na ME žen do 20 let 2003 atd.).

Po skončení soutěže mužů a kvalifikace družstva U 19 o dorosteneckou ligu (nepostoupilo se),
bylo vedením BK Český Brod rozhodnuto, že se vytvoří jedno družstvo mužů. Základ budou
tvořit hráči, kteří odehráli jarní část přeboru a budou doplněni hráči U 19. Myslíme si, že toto
rozhodnutí bylo velmi rozumné. Vytvořil  se kádr 17 hráčů, tréninková docházka začala být
výborná (účast min. 12-14 hráčů).
Družstvo  je  složeno  z  těchto  starších  hráčů  :  M.Dušek,  L.  Šlégr,  V.Čepička,  D.Šťastný,
J.Malinský,  M.Pácha,  K.Rosenstein  –  a  mladších:M.Stuchlík,  A.Ropek,  L.Ceniger  L.Kosík,
J.Polák, T.Tejček, M.Koudela, M.Novák, D.Navrátil, V.Lupínek.
Ve dnech 5. 8. - 8. 8. 2015 proběhlo soustředění v Jizerských horách. Náplň soustředění byla
zaměřena na kondiční přípravu (jízda na kole v horském terénu – 60 km denně).
Večerní tréninky proběhly v hale, byly zaměřeny na IČJ. Další krátké soustředění proběhlo ve
dnech 28.8. - 30. 8. 2015 v hale v Českém Brodě. Každý den byly 2 dvouhodinové tréninky – 1.
dopoledne,  2.  odpoledne.  Zaměření  bylo  na  kondiční  přípravu  –  rychlost,  sílu,  posilování,
obratnost.  Basketbalová  příprava  pak  byla  věnována  individuálním  činnostem  jednotlivce,
herní kombinace jak útočné tak obranné a útočné i obranné systémy.
Družstvo se dalo náramně dohromady, starší podporují a předávají zkušenosti mladším a mladí
vše respektují. Také se to projevilo na výsledcích družstva na konci listopadu – viz tabulka.

Tabulka

1. BK Český Brod 8 6 2 609:501 14

2. AŠ Mladá Boleslav C 8 6 2 549:489 14

9/11



3. BK Příbram 2000 8 5 3 650:559 13

4. TJ TZ Rakovník 8 4 4 526:566 12

5. Basket Poděbrady B 8 4 4 504:546 12

6. BK Brandýs n. l. B 8 3 5 480:496 11

7. BK Sadská 8 2 6 532:610 10

8. BK Kaučuk Kralupy n. V. A 8 2 6 520:630 10

Pohled  na  tabulku  po  podzimním kole  je  myslím  příjemným překvapením.  Podařilo  se  za
krátkou dobu vytvořit celkem soudržný kolektiv zkušených hráčů s mladíky U 19 a zatím to
docela dobře funguje. Zvítězili jsme v 6 utkáních a prohráli ve 2 utkáních. Prohráli jsme hned
na úvod doma s Brandýsem n. l. - přičítám to malou sehraností družstva, jelikož jsme sehráli
pouze 1 přípravné utkání (zkušenost do dalších sezón, je nutné sehrát minimálně 3 utkání).
Druhá prohra v Kralupech nás hrozně mrzí. Na utkání jsme odjeli v dosti oslabené sestavě,
hlavně na pozici podkošových hráčů (chyběl Malinský, Šlégr, Kosík, Tejček) a na rozehrávce
střelec Čepička a rozehrávač Polák. I tak se dalo utkání vyhrát. Průběh zápasu byl vyrovnaný
až  do  chvíle,  kdy  byl  vyloučen  Ceniger  a  my  jsme  měli  pod  košem jenom A.  Ropka.  Ve
vítězných utkáních jsme celkem s přehledem vedli, dobré výkony byly v utkáních doma s Ml.
Boleslaví, Rakovníkem a Poděbrady a hlavně venku v Příbrami (to byl nejlepší zápas).
I když zatím vedeme tabulku, na naší hře je hodně co zlepšovat. Když hráčům vydrží nasazení
v tréninkové činnosti jako doposud (jsem velmi spokojen), věřím v další zlepšování naší hry.
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Družstvo mužů – z mistrovského zápasu

Střelecká tabulka

1. D.Šťastný 99 bodů

2. M.Stuchlík 96 bodů

3. J.Malinský 83 bodů

4. V.Čepička 75 bodů

5. L.Ceniger 55 bodů

6. M.Dušek 46 bodů

7. L.Kosík 42 bodů

8. L.Šlégr 36 bodů

9. T.Tejček 29 bodů

10. T.Tejček 19 bodů

11. M.Pácha 15 bodů
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12. A.Ropek 9 bodů

13. M.Koudela 4 bodů

14. K.Rosenstein 1 bodů

Tabulka střelců 3

1. V.Čepička 14 

2. D.Šťastný 5 

3. M.Dušek 3

4. M.Pácha 2

5.-6. J.Malinský 1

J.Malinský 1

M.Stuchlík 1

Tabulka střelců TH

1. J.Polák 6/5 83,3%

2. T.Tejček 4/3 75,0%

3. J.Malinský 22/16 72,7%

4. M.Dušek 10/7 70,0%

5. L.Ceniger 8/5 62,5%

6. D.Šťastný 39/22 56,4%

7. V.Čepička 9/5 55,0%

8. M.Stuchlík 17/9 52,9%

9. K.Rosenstein 2/1 50,0%

10. L.Ceniger 14/6 42,8%

11. L.Šlégr 27/10 37,0%

12. L.Kosík 12/4 33,3%

13. A.Ropek 4/1 25,0%

14. M.Novák 2/0 0,0%

 Akce pro veřejnost

Veřejnosti  jsou  přístupné  i  metodické  tréninky  trenérů  BA  Nymburk,  které  v hale
probíhají každý první čtvrtek v měsíci v čase 15:30 – 18:30.

Dalšími  akcemi  otevřenými  veřejnosti  a  tak  i  inzerovanými  jsou  domácí  mistrovské
zápasy dětských družstev i družstva dospělých. 

 Spolupráce s dalšími subjekty 

Kromě výše uvedené spolupráce s BA Nymburk by BK nemohlo existovat bez rozsáhlé
podpory rodičů, kteří zajišťují převážnou část dopravy k zápasům na cizích hřištích a někteří
z nich se podílejí i na průběhu letního soustředění.

BK bylo v roce 2015 - jako samostatné občanské sdružení fungující v rámci TJ Slavoj -
příjemcem podpory města Český Brod. 

Ve stejném řádu je finanční podpora (vedle členských příspěvků) poskytována ze strany
firmy BEK. Dalšími významnými sponzory je několik osob z řad dospělých hráčů a rodičů členů
mládežnických družstev.  Za další materiální podporu je třeba poděkovat České basketbalové
federaci, od které BK získalo rovněž malé ale milé finanční a materiálové příspěvky.
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 Stručný výhled činnosti na rok 2016

Díky  nutné  transformaci  stanov  TJ  Slavoj  i  BK  Český  Brod  dle  nového  občanského
zákoníku i dalším okolnostem se vedení BK po konzultacích s TJ Slavoj dohodlo, že basketbal
bude od roku 2016 fungovat v rámci TJ Slavoj bez samostatné právní subjektivity jako
oddíl.
          Oddíl bude fungovat z hlediska programu pro členy v obdobném rozsahu jako dříve
BK. To znamená, že vedle zabezpečení soutěží opět uspořádá letní soustředění (10. – 13. 8.
2016 muži na Jizerce, 13. – 20. 8. 2016 mládežnická družstva v Jičíně) i další pravidelné
akce jako Štěpánskou čunču nebo turnaj přípravek.
          Významnou akcí reprezentující na celostátní úrovni bude celostátní finále mladších
minižákyň v termínu 29. 4. – 1. 5. 2016. Pořadatelství této akce se podařilo získat Jakubovi
Nekolnému ve spolupráci s klubem Sadské reprezentovaným Mgr. Žánovou.

V chlapecké složce bude pokračovat spolupráce s BA Nymburk při výchově talentů a
rozvoji metodiky tréninků.
            (BK se transformuje na spolek, nezaniká, ale v roce 2016 bude vykazovat spíše
doplňkové sponzorské činnosti vůči oddílu, resp. TJ.)

Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů BK Český Brod
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