Výroční zpráva
Basketbal klub Český Brod za rok 2013

Stručné hodnocení činnosti za rok 2013
BK jako sdružení dětských a mládežnických družstev basketbalu mělo v roce 2013 pět
družstev, která hrála druhou polovinu sezóny 2012/2013 a posléze čtyři družstva první
polovinu sezóny 2013/2014. Kromě pravidelných tréninků družstev, účasti v soutěžích
pořádaných Českou basketbalovou federací a její středočeskou odnoží, děti jezdí na letní
soustředění (LTS), které se uskutečnilo v jednom hromadném termínu i v roce 2013.
BK pokračovalo v chlapecké složce spolupracovat s BCM Nymburk, zastoupeným Mgr.
Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce bylo letní soustředění v Jičíně společné
s Nymburskými hráči a trenéry, trenéři mládeže 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 opět do žákovské ligy U15 (Nymburk posílený brodskými hráči).
Ze soustředění v Jičíně



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 zprostředkovalo vedení BK
v květnu svým trenérům obnovu platnosti a získání nových trenérských licencí kategorie C,
kdy se řádnými trenéry poprvé stal Jakub Nekolný, Petr Fischer a Beáta Jirešová. Dále BK
podpořilo získání čtyř licencí rozhodčích z členů družstva U17 (Kosík, Slavík, Šaroch ml. a
Výborný).
Členové výboru se účastnili činnosti TJ v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch). Podařilo se jim
získat sponzorské dary v rozsahu 160 000 Kč, část z nich v naturálním plnění (dresy),
peněžní plnění bylo čerpáno na nákup materiálu (trička letního soustředění) a úhradu části
.

nákladů cvičebních hodin v hale a dopravu k zápasům mikrobusem do vzdálenějších
destinací.
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 2013 BK rovněž
zorganizoval schůzky s rodiči členů všech družstev.



Ekonomická bilance ( příjmy, výdaje, příspěvky, obrat)

Rozsah hospodaření BK v roce 2013 se oproti roku 2014 mírně snížil, dosáhl výše obratu
cca 1,3 milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující tedy
nejen výdaje, ale i závazky – bylo mírně přebytkové, především díky úspoře nákladové části
letního soustředění. Stručný přehled hospodaření přináší následující tabulky:

Struktura nákladů BK 2013
Náklady celkem:

630.731,-Kč
Kč
218.140,42.263,107.000,26.212,145.780,33.262,-

Hlavní nákladové položky:
Hala (nájem)
Rozhodčí:
DPP trenéři:
Náhrady trenérům:
LTS
Doprava na zápasy

Další nákladové položky:
z toho:

celkem:

58.074,-

licence, kurzovné rozhodčí, startovné, SW
platby ČBF
telefon
materiál, trička, lékárnička
poplatky za vedení účtu

v procentech
34,5%
6,5%
17%
4%
23%
5%

10%

19.101,18.750,10.586,5.092,4.545,-

Struktura příjmů BK 2013
Příjmy celkem: 684.908,10 Kč
Druh příjmu
Členské příspěvky:
Dotace:
Město Český Brod
Příspěvek ČBF na činnost
Dary:
Členské příspěvky - LTS



Kč
322.206,10
60.000,8.000,80.000,214.702,-

v procentech
47%
8,5%
1,2%
12%
31,3%

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 ……………………………10
Družstvo starších žáků U15 ……………………….10
Družstvo mladších minižáků U12………………… 11
Družstvo nejmladších minižáků a přípravky U11 31……
Celkem má tedy BK 62 mládežnických členů, faktický stav – zejména díky začínajícím
dětem, u kterých dochází k častým změnám, 70 již čtvrtým rokem. Zároveň kolísá i díky
častým výměnám podle potřeby vyšších soutěží v kooperaci s Nymburkem.
U15

Přehled hraných soutěží: výčet a umístění družstev
Základna dětského basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce
2013 se vyvíjela následujícím způsobem.
a) družstvo chlapců data narození 1997 a mladších vedeného Stanislavem
Šarochem, Dušanem Ďurčem a Davidem Šťastným.
Od září 2012 do ledna 2013 hrál tým proti soupeřům, někdy až o 4 roky starším, protože
z důvodu malého počtu družstev byly spojeny soutěže mladšího a staršího dorostu. 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
Vít Lupínek liga (oba liga U15.) Ve své věkové kategorii tým prohrál pouze část utkání
s Nymburkem B, ale doma stačil i na U19 Brandýsa a Kutné Hory. Od února 2013 už se
soutěž rozdělila a tým hrál pouze s družstvy své věkové kategorie. Výsledky přináší
následující tabulka:

U17 druhá polovina sezony 2012/2013 – krajský přebor
tabulka
1.

Basketball Nymburk U17 B

12

11

1

989:705

23

2.

TJ Slavoj - BK Český Brod U17

12

7

5

911:783

19

3.

Basketbal Pečky U17

12

0

12

637:1049

12

.

Poté bylo družstvo posíleno o některé hráče týmu U17 B BCM Nymburk a odehrálo v květnu
a červnu kvalifikaci o ligu U17 (druhá nejvyšší soutěž). V prvním kole kvalifikace prohrála
pouze s týmem Lions Jindřichův Hradec, ale porazilo „Tygry“ z Chomutova a B-tým Sokola
Vyšehrad. Postoupilo tak do druhého kola kvalifikace, kde v domácím zápase porazilo o 5
bodů Thermii Karlovy Vary, aby ve Varech pak o 12 bodů prohrálo a do ligy jen těsně
nepostoupilo. Ironií osudu pak dodatečně v rámci dohod mezi kluby do ligy postoupil
Chomutov, který družstvo Brodu již v prvním kole kvalifikace vyřadilo. (Jak Chomutov, tak
Karlovy Vary hrály později ve své ligové skupině o střed tabulky.) Nymburští hráči tak
přestoupili zpět do Nymburka a tým Brodu byl přihlášen do krajského přeboru, kde kraloval a
udržel si v podzimní části průměr více než 100 vstřelených bodů na zápas. Výsledky týmu
v krajském přeboru na podzim 2013 ukazuje následující tabulka:

Krajský přebor U17 – podzimní část 2013/2014
1.

TJ Slavojˇ-BK Český Brod 17

10

9

1

1002:589

19

2.

Basketball Nymburk U17 B

9

8

1

743:480

17

3.

Basket Poděbrady o.s.

10

7

3

735:555

17

4.

ŠSK při3.ZŠ Slaný

10

6

4

813:649

16

5.

BA Sparta Praha "B"

10

6

4

676:589

16

6.

BK R&J EBC Mělník

11

4

7

657:738

15

7.

Basketbal Pečky U17

10

4

6

577:718

14

8.

TJ Slovan Varnsdorf

10

3

7

717:812

13

9.

BC Benešov

9

3

6

505:661

12

10.

AŠ Mladá Boleslav

11

0

11

408:1042

11

Na jaře 2014 si tým znovu (už bez hráčů ročníku 1997) zahraje kvalifikaci o ligu na
následující sezonu.

.

b) Družstvo starších žákyň rok narození 1998 a mladší vedené Martinou Rokytovou
v druhé polovině sezony krajského přeboru, podávalo především díky vlastním
odchovankyním Adéle Kynclové a Kláře Kunešové, které do týmu hostovaly
z ligového Brandýsa hrálo o střed tabulky.
Tabulku s umístěními družstva dívek 1998 a ml. uvádíme zde:

Krajský přebor starších žákyň U15, sezona 2012/2013
1.

BC Benešov

28

28

0

2253:831

56

2.

Basketbal Pečky

28

20

8

1571:1077

46

3.

BK Kralupy Junior

28

14

14

1568:1388

42

4.

ŠBK Borotín

28

14

14

1489:1495

42

5.

TJ Slavoj - BK Český Brod

28

14

14

1511:1622

42

6.

ŠSK při 3.ZŠ Příbram U15

28

13

15

1579:1651

41

7.

Basket Poděbrady o.s.

28

9

19

1253:1900

37

8.

Basketball Nymburk

28

0

28

828:2088

27

Tabulky s umístěními družstva dívek 1998 a ml. uvádíme zde:
Pro sezonu 2013/2014 se družstvu nepodařilo za odcházející Martinu Rokytovou zajistit
trenéra a bylo tak spojeno s družstvem Peček (resp. většina hráček tam přestoupila). Tým
dívek Peček si – doplněný o brodské hráčky – rovněž zahrál kvalifikaci o ligu, do té
nepostoupil a od podzimu hraje divizi U15.

c) družstvo mladších žáků (ročník 1999 a mladších)

.

V sezoně 2012/2013 pod vedením Davida Šťastného a Pavla Holoubka hráli kluci
poprvé nejvyšší soutěž ve své věkové kategorii (liga U14) kde bylo celkem 32 týmů
z celé republiky rozdělených do čtyř základních skupin po osmi týmech. V naší
skupině jsme porazili pouze jednou družstvo z Liberce. Další tým, se kterým jsme
hráli vyrovnané zápasy byl Poděbrady, ale chybělo nám vždy trochu toho štěstí.
Největším problémem našeho týmu byl nízký počet hráčů, který se pohyboval mezi
8-10 (8 hráčů bylo minimum), oproti soupeřům, který měl většinou spoustu hráčů na
střídání.
Tabulka s umístněním v základní skupině ‚B‘ ligy U14:

V druhé části ligové soutěže (kam se z naší skupiny ‚B‘ dostali poslední čtyři týmy),
jsme sehráli už jen zápasy proti posledním čtyřem týmům ze skupiny ‚A‘. Zde se nám
podařilo porazit pouze tým z Klatov, takže jsme celkově skončili před nimi na
předposledním místě.
Tabulka s umístněním v druhé části ligové soutěže U14:

V sezoně 2013/2014 pod vedením Pavla Holoubka hrají kluci krajský přebor U15.
Někteří hrají zároveň ligu U15 za BCM Nymburk, takže občas bojujeme o hráče, za
.

který tým budou hrát. V plné sestavě hravě porážíme všechny týmy, pouze dvakrát
nebyli k dispozici všichni potřební hráči, takže jsme těsně prohráli (jednou proti
družstvu BK-Beroun a jednou proti BK-Brandýs). I přes tyto dvě porážky jsme stále
neztratili šanci na nejlepší umístnění.
Tabulka s průběžným umístněním v krajském přeboru U15:

d) smíšené družstvo mladších minižáků (ročník 2001 a mladší) pod vedením
Pavla Holoubka hrál v sezoně 2012/2013 krajský přebor U12. V tomto týmu hráli
pouze tři kluci ročník 2001, zbytek byl o rok až dva mladší, což bylo znát i na
výkonnosti. I přesto se nám podařilo 5x zvítězit (2x nad Poděbrady, 2x nad
Kostelcem a 1x nad Brandýsem).
Umístění družstva U12 na jaře 2013 přináší následující tabulka:

V podzimní části roku 2013 již tým ve věkové kategorii 2001 a mladší nepokračoval.
Hráči roku narození 2001 byli spojení s družstvem roku narození 1999 a mladších, a
nebo hostují do družstva U13 Nymburk. Ostatní (narození 2002 a mladší)
pokračovali od podzimu opět v družstvu U12,.

.

e) chlapci a dívky – družstvo U11 resp. U12 (2002 a mladší)
Tabulka U11 2012 - 13
1. BCM Nymburk
24 21 3 2128:514 45
2. BK Brandýs nad Labem, o.s. A 24 20 4 1827:625 44
3. BC Kolín A
24 17 7 1477:707 41
4. TJ Slavoj - BK Český Brod
24 13 11 1077:1196 37
5. Basketball Nymburk
24 8 16 765:1519 32
6. BK Brandýs nad Labem, o.s. B 24 4 20 693:1759 28
7. BC Kolín B
24 1 23 248:1895 25
Družstvo nejmladšího minižactva se v sezóně 2012/2013 umístilo na solidním čtvrtém místě
v KP s příznivou bilancí vítězství a porážek 13 – 11. V dresu Českobrodských Goril se
objevilo celkem 28 chlapců a děvčat z ročníků 2002 až 2005. Oporami týmu byli Tomáš Trča,
David Vomáčka , David Budín a Pavel Benák.
V této sezóně 2013/2014 jsme v kategorii nejmladších přihlásili do soutěží hned dva týmy
U11 a U12.
V kategorii U 12 hrají hráči ročníků 2002, 2003 a 2004. Kádr je poměrně úzký ( 15 dětí) a
mladý ( převaha hráčů ročníku 2003) , takže výsledky první části soutěže U12 nejsou příliš
dobré . Vyhráli jsme pouze v Mladé Boleslavi.
Tým U12 trénuje dvakrát v týdnu, v pondělí 17.00-18.30 a ve středu 15.30-17.00 .
f) chlapci a dívky – družstvo U11 (2003 a mladší)
Děti trénují dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Celkem máme přihlášeno 32 dětí, ale
některé chodí na tréninky s U12. Na podzim děti odehráli 10 klasických zápasů a 10 zápasů 3
na 3. Jelikož nejlepší děti jezdí na zápasy s U12, začátek v první polovině jsme zápasy spíš
prohrávali. Ale děti bojovaly a snažily se soupeřům výhru nedat zadarmo. Jelikož se poslední
zápasy se již nekryly se zápasy U12, mohli nastoupit všichni, kdo mohou hrát v této věkové
skupině. Proto jsme hráli vyrovnané zápasy s týmy Nymburka a Poděbrad, jednoznačně
porazili Kolín A a Sadské uštědřili prohru o 70 bodů. Vyzvednout je potřeba hlavně výkony
Davida Vomáčky, který vévodí statistikám nejvíce bodů v zápase (79 proti Sadské), průměru
bodů na zápas (29,6) i celkovém počtu bodů (237). Na to mu stačilo jen 8 zápasů (4 klasické a
4 při hře 3 na 3). Po základní části jsme skončili na pátém místě a budeme hrát s celky Sadské
a Brandýsa B o celkové 9-11 místo. Většina dětí je narozena v roce 2004, proto má tým
perspektivu si své postavení v tabulce ještě vylepšit.
Tabulka umístění po podzimní základní skupině krajského přeboru:
tabulka
1.

BCM Nymburk

10

9

1

641:329

19

2.

Basket Poděbrady o.s.

9

8

1

708:212

17

3.

BC Kolín A

10

5

5

420:479

15

4.

BC Kolín B

9

4

5

316:382

13

5.

TJ Slavoj - BK Český Brod

10

2

8

351:673

12

6.

ŠBK Sadská U11

10

1

9

318:679

11
.

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
Veřejnosti jsou přístupné i metodické tréninky trenérů BCM, které v hale probíhají každý
čtvrtek mezi 15:30 – 20:00
Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské zápasy
dětských družstev.



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 získalo rovněž malé ale milé finanční a materiálové příspěvky.



Stručný výhled činnosti na rok 2014

Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2014 a už nyní
můžeme dvě věci slíbit.
Letní soustředění dětí, které právě připravujeme, se uskuteční pro všechny dětská družstva
v termínu 9.- 16. srpna 2014 v areálu sportovních zařízeních Města Jičín. Dorostenci budou
s největší pravděpodobností trénovat společně s Nymburkem.
Druhý slib se týká toho, že v květnu 2014 si družstvo kadetů zahraje kvalifikaci o ligu a u
U17 očekáváme, že by do ní měli postoupit.
Od září 2014 bychom chtěli hrát soutěže ročníků 1998, 2003 a 2004. Doufáme, že
uspějeme.
Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů
BK Český Brod

.

