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Stručné hodnocení činnosti za rok 2012 
 
BK jako sdružení dětských a mládežnických družstev basketbalu mělo v roce 2012 pět 
družstev, která hrála druhou polovinu sezóny 2011/2012 a posléze první polovinu sezóny 
2012/2013. Kromě pravidelných tréninků družstev, účasti v soutěžích pořádaných Českou 
basketbalovou federací a její středočeskou odnoží, děti jezdí na letní soustředění (LTS), 
jehož dva turnusy se uskutečnily i v roce 2012. 
BK pokračovalo v chlapecké složce spolupracovat s BCM Nymburk, zastoupeným Mgr. 
Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce byl jeden turnus letního soustředění – v Jičíně - 
společný, trenéři Nymburka nadále poskytovali pravidelnou metodickou podporu trenérům 
Brodu (vedou za účasti domácího trenéra v Č. Brodě čtvrteční tréninky chlapeckých 
družstev), od podzimu 2011 si oddíly vyměňují hráče a díky spojenému úsilí se dostaly do 
žákovské ligy U14 (oba kluby) a ligy U15 (Nymburk posílený brodskými hráči). 
 

Ze soustředění v Nové Bystřici 
 
 

  
Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
 
            Vedle již výše zmíněné činnosti členů výboru, která vedla mj. k dalšímu rozvoji 
spolupráce s BCM a zabezpečení pravidelné činnosti oddílu, uspořádalo BK – opět ve 
spolupráci s Michalem Ježdíkem – oslavy 80. výročí basketbalu v Českém Brodě.  
Členové výboru se účastnili činnosti TJ v ekonomické a stavební komisi, jakož u v komisi 
rozvrhové. Podařilo se jim získat sponzorské dary v rozsahu 90 000 Kč, část z nich 
v naturálním plnění (trička, mikiny), peněžní plnění bylo čerpáno na nákup materiálu (dresy, 
míče) a úhradu části nákladů cvičebních hodin. 
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 2012 BK rovněž 
zorganizoval schůzky s rodiči členů všech družstev.     
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Dívky U 13 v Nymburce 

 
 Ekonomická bilance ( příjmy, výdaje, příspěvky, obrat) 
 
Rozsah hospodaření BK v roce 2012 oproti roku 2011 setrval na podobné výši obratu cca 
1,5 milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující tedy nejen 
výdaje, ale i závazky – bylo téměř vyrovnané Ze soustředění v Nové Bystřici a v Jičíně 2012. 
 
Stručný přehled hospodaření přináší následující tabulky1  
 
Struktura výdajů BK 20122 
 
Náklady celkem: 746.649,- Kč 
 
Hlavní nákladové položky:   
                                                                        Kč                                     v procentech           
Hala (nájem)               209.810,- 

                  
                 28% 
                   

Odměny + náhrady rozhodčím 
Odměny trenérům 
Náhrady 

                44.398,- 
              114.500,-  
                18.000,- 

                  6%                  
                 15%   
                 2,5%                                                                            

Dresy 
          

               35.142,- 
                 
 

               5% 
                  

LTS               251.927,- 34,00% 
 
 

                                                 
1zpracováno zatím na cash-flow bázi, bez časového rozlišení v podvojném účetnictví  
2 Oproti loňské struktuře nákladů vzrostly náhrady trenérům, objem tréninků je již takový, že jej nezvládají dobrovolníci z řad rodičů. 
Z mírných přebytků rozpočtu jsme přispívali na LTS, v letošním roce se poprvé podařilo uhradit náklady LTS pouze ze zvýšených členských 
příspěvků určených na LTS. 
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Ostatní nákladové položky:  celkem     72.872,-                                          9,5 % 
             z toho:                                      

• platby ČBF                                                              14.650 ,- 
• poplatky za vedení účtu                                            4.702,- 
• poštovné                                                                      420,- 
• telefon                                                                     10.650,- 
• materiál, graf. zakázky,rozlišováky, lékárnička       9.628,- 
• doprava  zápasy                                                      19.794 ,- 
• licence a startovné                                                    2.228,- 
• kolektivní členství Slavoj                                       10.800,- 

         
Struktura příjmů BK 2012 
 
Příjmy celkem: 753 832,06 Kč 
 
 
Druh příjmu                                                     Kč                                      v procentech    
Členské příspěvky                     380.820,- 50,00% 
Dotace: 
       Město Český Brod 
         
 
Dary:   
 

 
                 40.000,- 
                    
                  
               90.000,- 
  

 
                     5% 
                     
                                      
                   12% 

LTS                243.000,- 33,00% 
Úroky :   12,06 K 
 
 
 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 pěti 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 2012/2013 se tam střídavě odehrávají tréninky dívek U15 a 
kadetů U17.  
 
Počet členů:  
 
BK v současné době zabezpečuje pouze činnost mládežnických družstev. Všichni hráči a 
hráčky jsou ve věku do 18 let v této struktuře: 
 
Družstvo kadetů U17(16)               …………………..  
Družstvo mladších žáků U14 ………………………… 
Družstvo dívek   U15………………………………….. 
Družstvo mladších minižáků U12……………………. 
Družstvo nejmladších minižáků a přípravky U11…… 
 
Celkem má tedy BK 66 mládežnických členů, faktický stav – zejména díky začínajícím 
dětem, u kterých dochází k častým změnám, kolísá okolo čísla 75 již třetím rokem. Zároveň 
kolísá i díky častým výměnám podle potřeby vyšších soutěží v kooperaci s Nymburkem  
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U14 – zápas proti USK 
  
7. Přehled hraných soutěží: výčet a umístění  družstev 
 
     Základna dětského basketbalu v  Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce 
2012 se vyvíjela následujícím způsobem. 
a) družstvo chlapců data narození 1997 a mladších vedeného Stanislavem Šarochem, 
Dušanem Ďurčem a Davidem Šťastným skončilo ve druhé polovině sezony 2011/2012 
v divizi B2 hráné v rámci žákovských lig na druhém místě za družstvem Strakonic. Divize se 
bohužel nespojila s divizí A - kluby to ve většině odmítly z důvodů vysokých nákladů na 
dopravu k zápasům. Znamenalo to tak, že tým už hrál jen dvoukolově se dvěma soupeři. 
 
U15 druhá polovina sezony 11/12 - divize B2   

tabulka 

1.  SKB Strakonice  12  9  3  864:768  21  

2.  Slavoj Český Brod  12  7  5  879:808  19  

3.  Basketbal Pečky  12  2  10  657:824  14  

 
Vybraní hráči týmu roku narození 1998 – Lupínek, Malec, Polák, Výborný po odehrání divize 
přestoupili do Nymburka, aby jej posílili v kvalifikaci o ligu U15.  
Nymburk v kvalifikaci uspěl a opět s pomocí brodských hráčů do ligy U15 - tentokrát na 
sezonu 12/13 po druhé v řadě postoupil.   
Protože neexistuje kategorie U16, kam by tým na další sezonu patřil, byl pro sezonu 12/13 
přihlášen do krajské soutěže kadetů - U17. Ta byla ovšem pro malý počet družstev spojena 
se soutěží U19 a tak od září 2012 tým hrál proti soupeřům, někdy až o 4 roky starším. Přesto 
se mu podařilo některé z nich porazit, zejména pokud se jako hostující hráči účastnili zápasů 
odchovanci, hrající ligové soutěže v Nymburce : Lukáš Kosík (liga U17), Dominik Výborný, a 

http://www.cbf.cz/souteze/detail_8451_soutez_582.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8164_soutez_582.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_7358_soutez_582.html
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Vít Lupínek liga (oba liga U15.) Leoš Malec, který Nymburku vystřílel postup z kvalifikace, 
přestoupil zpět do Českého Brodu. 
 Ve své věkové kategorii tým prohrál pouze venkovní utkání s Nymburkem B, ale doma stačil 
i na U19 Brandýsa a Kutné Hory. Stav společné soutěže k lednu 2013 přináší následující 
tabulka: 
 
U17 (bývalá 15) první polovina sezony 12/13 spojená soutěž kadetů (17) a 
juniorů (U19) – krajský přebor   

tabulka 

1.  BK Příbram 2000 U19  13  10  3  1134:722  23  

2.  BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. U19  13  10  3  1036:716  23  

3.  BC Benešov U19  13  10  3  927:672  23  

4.  Sokol Vyšehrad U19 B  12  9  3  1015:691  21  

5.  Basketball Nymburk U17 B  12  7  5  915:796  19  

6.  Sokol Kutná Hora U19  13  4  9  856:895  17  

7.  TJ Slavoj - BK Český Brod U17  13  4  9  842:991  17  

8.  Basketbal Pečky U17  13  2  11  598:1283  15  

9.  BK R&J EBC Mělník U17  10  0  10  410:967  10  

 
b)  Družstvo starších minižákyň  rok narození 1999 a mladší vedené Martinou Rokytovou 
a Jaroslavou Ševčíkovou v druhé polovině sezony nabralo dech a obsadilo druhé místo ve 
skupině o 9 – 11 místo krajského přeboru, když porazilo oba soupeře vysokými rozdíly, i 
když s Příbramí před tím prohrávalo. 
 
Tabulky s umístěními družstva dívek 1999 a ml. Uvádíme zde (konečné umístění ve 
skupinách): 
 

tabulka 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s.  6  6  0  464:70  12  

2.  HB Basket Praha, o.p.s.  6  4  2  236:234  10  

3.  Basket Pastelka MB  6  2  4  198:315  8  

4.  ŠBK Borotín  6  0  6  149:428  6  

 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_9253_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8641_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8583_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8917_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9200_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9201_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9203_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9202_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9204_soutez_774.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8598_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8687_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8683_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8679_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
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tabulka 

5.  Basketbal Pečky  6  4  2  290:191  10  

6.  BK Beroun  6  4  2  289:228  10  

7.  Basket Poděbrady o.s.  6  4  2  340:217  10  

8.  BC Benešov  6  0  6  92:375  6  

 
 

tabulka 

9.  ŠSK při 3.ZŠ Příbram  6  5  1  306:216  11  

10.  TJ Slavoj Český Brod  6  4  2  354:228  10  

11.  Basketball Nymburk  6  0  6  144:360  6  

 
Pro sezonu 2012/2013 bylo družstvo posíleno několika hráčkami z Kostelce, zároveň se na 
hostování vrátily tři odchovankyně roku narození 1998, které hrají ligu U15 za Brandýs. Tým 
tak byl přihlášen do krajského přeboru U15 – a dlouho v něm neprohrál. Jediné porážky na 
podzim 2012 si odvezl z Benešova, ale zvítězil například i na hřištích soupeřů - v Kralupech, 
Poděbradech, či Příbrami. 
Tabulku s dosavadními výsledky týmu v sezoně 12/13 přinášíme zde: 
 

tabulka 

1.  BC Benešov  14  14  0  1162:479  28  

2.  BK Kralupy Junior  16  7  9  866:795  23  

3.  ŠSK při 3.ZŠ Příbram  16  7  9  933:942  23  

4.  ŠBK Borotín  14  7  7  738:724  21  

5.  TJ Slavoj - BK Český Brod  12  8  4  689:594  20  

6.  Basket Poděbrady o.s.  14  6  8  622:944  20  

7.  Basketbal Pečky  10  7  3  647:377  17  

8.  Basketball Nymburk  16  0  16  455:1257  16  

  

http://old.cbf.cz/souteze/detail_8630_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8592_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8653_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8587_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8689_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8605_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8663_soutez_665.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9315_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9317_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8688_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8678_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9318_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8650_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8629_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9316_soutez_745.html?area=2?area=2?area=2
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Na momentálním pátém místě je tým jen proto, že odehrál o 4 zápasy méně, než někteří 
soupeři. Má však třetí nejmenší počet proher, hned po Benešově a Pečkách. 
c) družstvo starších minižáků (ročník 1999 a mladších) vedeného Pavlem Holoubkem,  v 
sezoně 2011/2012 skončilo  v krajském přeboru na  U13 na 4. místě z 8. účastníků (což 
znamenalo zlepšení jedno místo oproti předchozí sezóně). 
 

 
 Přihlásili jsme se také do kvalifikace o účast v lize mladších žáků U14. V této 
dvoukolové kvalifikaci, která proběhla v květnu jsme získali poslední postupové místo. 
Dostali jsme se tedy mezi 32. nejlepších týmů v ČR (v této věkové kategorii), z čehož měli 
všichni hráči i trenéři obrovskou  radost. 
V sezoně 2012/2013 družstvo na podzim odehrálo skupinu B ligy U14. Potýkalo se 
s kolísavou účastí některých hráčů, ale pokud se sešlo kompletní, bylo důstojným soupeřem i 
pro týmy z čela tabulky, jak se o tom přesvědčily na brodské palubovce i hráči USK Praha, se 
kterými odehrál domácí tým naprosto vyrovnanou partii a kteří nakonec zvrátili vítězství na 
svou stranu jen díky širšímu kádru. 
I když tým v podzimní části zvítězil jen jednou – v Liberci, účast v lize pro něj byla a je 
obrovskou školou, věříme, že ve druhé polovině soutěže ještě nejedno vítězství přibude. 
Dosavadní umístění a přehled soupeřů přináší výsledná tabulka skupiny B. Dále bude 
družstvo pokračovat v lize družstev, která ve skupinách A a B ligy skončila na 5. – 8. místě. 
 

1.  Sokol pražský  14  14  0  1541:785  28  

2.  USK Praha  14  12  2  1081:776  26  

3.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  14  8  6  973:937  22  

4.  Basket Poděbrady  14  7  7  805:1074  21  

5.  BCM Nymburk  14  6  8  964:1089  20  

6.  BK Kondoři Liberec  14  4  10  955:939  18  

http://www.cbf.cz/souteze/detail_6305_soutez_747.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_2695_soutez_747.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_9073_soutez_747.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8907_soutez_747.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_6370_soutez_747.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_6956_soutez_747.html
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7.  Slavoj BK Litoměřice  14  4  10  915:1077  18  

8.  TJ Slavoj - BK Český Brod  14  1  13  682:1239  14  

 

d) smíšené družstvo mladších minižáků (ročník 2001 a mladší) 
    vedené J.Benákem zasáhlo v sezoně 2011/12 poprvé do krajského přeboru nejmladších 
minižáků a vzhledem k věku dětí (většina týmu ročníky 02,03) si nevedlo špatně a skončilo na 
konečném 6.místě (z osmi účastníků) s bilancí 10 vítězství a 18 porážek. Oporami týmu byli 
v jarní části sezony M.Holubek, J.Kaifer, Š.Němeček . 
 

tabulka 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s. A  28  23  5  1646:720  51  

2.  Basket Poděbrady o.s.  28  21  7  1161:725  49  

3.  TJ Tatran Kostelec nad Černými Lesy  28  18  10  1760:950  46  

4.  BK Brandýs nad Labem, o.s. B  28  17  11  1563:858  45  

5.  BC Kolín A  28  15  13  1299:1052  43  

6.  TJ Slavoj - BK Český Brod  28  10  18  973:1309  38  

7.  BC Slaný  28  5  23  443:1751  33  

8.  BC Slaný B  28  3  25  499:1979  31  

 
Pod vedením Pavla Holoubka začala v sezoně 2012/2013 starší část družstva hrát soutěž U12. 
Sezona začala vlastně už letním soustředěním v Nové Bystřici předposlední srpnový týden. 
Od září trénují hráči a hráčky 2x týdně a to v pondělí od 17:00 a ve čtvrtek od 15:30. Po 
zářijovém náboru dětí přibyli v našem týmu dva noví hráči. V polovině soutěže jsou v 
krajském přeboru na 7. místě z 8. Výsledky družstva U12 přináší následující tabulka: 
 

tabulka 

1.  BC Kolín  18  16  2  1602:889  34  

2.  BK R&J EBC Mělník  16  16  0  1292:829  32  

3.  BCM Nymburk  18  11  7  1155:1098  29  

4.  BK Brandýs n. L.  16  10  6  1057:817  26  

http://www.cbf.cz/souteze/detail_8187_soutez_747.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_9076_soutez_747.html
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8600_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8654_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8639_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8601_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8616_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8617_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8805_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8636_soutez_660.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8872_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8886_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8885_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8879_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2


. 

5.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  18  5  13  971:1268  23  

6.  Basket Poděbrady o.s.  18  5  13  826:1242  23  

7.  TJ Slavoj - BK Český Brod  16  4  12  679:1060  20  

8.  TJ Tatran Kostelec n. Č. L.  16  1  15  795:1174   

 
 
e) mladší přípravka chlapci a dívky – družstvo U11 (2002 a mladší) 
        V září 2012 proběhl nový nábor, ve kterém jsme získali 20 nových dětí a posilu na 
trenérském postu, kterou se stal J.Nekolný. V podzimní části soutěže 2012/2013 si vede nový 
tým opět úspěšně a na konci roku 2012 byl v   tabulce  na 4.místě s bilancí 8 vítězství a 6 
porážek. 
   Přípravka trénuje dvakrát v týdnu v pondělí a ve středu od 15.30 do 17.00 hodin. Hráči 
přípravky se také   účastnili letního soustředění v Nové Bystřici. Dosavadní umístění družstva 
ukazuje i následující tabulka: 
 

tabulka 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s. A  16  13  3  1250:449  29  

2.  BCM Nymburk  14  13  1  1200:278  27  

3.  BC Kolín A  14  10  4  960:426  24  

4.  TJ Slavoj - BK Český Brod  14  8  6  776:695  22  

5.  Basketball Nymburk  16  6  10  485:1017  22  

6.  BK Brandýs nad Labem, o.s. B  14  2  12  411:982  16  

7.  BC Kolín B  16  0  16  121:1356  16  

 
  
Všechna dětská družstva trénují 2-3 krát týdně a v hodinách pro oddíly (od 15:30) spolu 
s družstvy basketbalu dospělých vyplňují většinu času cvičebních hodin v nově 
zrekonstruované hale TJ Slavoj. 
 
                 
 
 
Akce pro veřejnost 
 
BK – jak je již uvedeno v úvodu zprávy – uspořádalo v roce 2012 oslavy 80 let basketbalu v 
Českém Brodě. 
Veřejnosti jsou přístupné i metodické tréninky trenérů BCM, které v hale probíhají každý 
čtvrtek. 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_9254_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9257_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9255_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9256_soutez_873.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8600_soutez_839.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9263_soutez_839.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8616_soutez_839.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8617_soutez_839.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9264_soutez_839.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8601_soutez_839.html?area=2?area=2?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8870_soutez_839.html?area=2?area=2?area=2


. 

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

 
U17 v zápase s Kutnou Horou 
 

 Spolupráce s dalšími subjekty  
 
Kromě výše uvedené spolupráce s BCM 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 je – jako samostatné občanské sdružení fungující v rámci TJ Slavoj – také příjemcem 
podpory města Český Brod.  
Zdaleka nejvýznamnější finanční podpora (vedle členských příspěvků) je poskytována ze 
strany firmy BEK. Za další materiální podporu je třeba poděkovat  České basketbalové 
federaci, od které BK díky účasti ve vyšších než krajských soutěžích v roce 2012 získala 
rovněž malé ale milé finanční a materiálové  příspěvky. 
 
 Stručný výhled činnosti na rok 2013 
 
Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2013 a už nyní 
můžeme dvě věci slíbit. 
 Letní soustředění mládeže, které právě připravujeme, se uskuteční pro všechny dětská 
družstva v termínu 17. – 24. Srpna  2013 v Areálu sportovních zařízeních Města Jičín. Starší 
děti a kadeti opět budou trénovat společně s ligovým Nymburkem.  
Druhý slib se týká toho, že v květnu  2013 si družstva žáků a kadetů zahrají kvalifikaci o ligu 
a u U17 očekáváme, že by do ní měli postoupit. 
Od září 2013 bychom chtěli hrát soutěže ročníků 1997, 1999, 2001 a 2003. Doufáme, že 
uspějeme. 
 
                                                                                   Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů 
                                                                                                 BK Český Brod 
 
 

 


