
NEROVNÝ   
BOJ
Dnes jsme sehráli další dva 
zápasy se silným soupeřem, 
kterým byli chlapci z 
Brandýsa.
První utkání jsme zahájili v 
pravdě katastrofálně, 
protože po dvou minutách 
svítil na tabuli stav 0:12. 
První čtvrtinu jsme 
přetrpěli a prohráli ji o 17 
bodů. Pak se hra vyrovnala 
hlavně zásluhou našich 
“zkušených” Budína, 
Kaifera a Němečka. první 
zápas jsme nakonec čestně 
prohráli o 21 bodů.
Ve druhém utkání jsme měli 
naopak nástup do “říše 
snů”. Ve třetí minutě jsme 
vedli 8:0, ale soupeř se ještě 
rychleji zvedl a utkání 
nakonec dovedl k pohodové 
výhře. 

Gorily - Brandýs A

       GORILY
MINIBASKETBAL	 	 24.3.2012

 BK SLAVOJ ČESKÝ BROD / SOUTĚŽ U11 / SEZONA 2011-12

1. utkání     30 : 51 

2. utkání     33 : 60

Soupiska:

Kaiferovi J. a D., Budín D., Němeček Š., 
Trča T., Benákovi P. a V., Cook L., Cara M., 
Tožička J., Vomáčka D., Jíchová Z., 
Najmanová A., Nekolný D., Řepková K., 
Krajíčková M., Polák M., Baťchová M.



• • •

Naše hra trpěla tradičními neduhy - 
neproměňování vyložených šancí v 
útoku a mezerami v koncentraci v 
obraně. Trenér by s tím měl už něco 
dělat ...
Za dnešní výkon chci vyzdvihnout 
Davidy Budína a Vomáčku, Šimona 
Němečka a Jendu Kaifera. Opět 
děkujeme našim příznivcům, kteří 
vytvořili sportovní atmosféru.
Gorilám Zdar!

Statistika

2. utkání

1. 	
 Kaifer J. ... 12

2. 	
 Budín ... 8

3. 	
 Vomáčka ... 5

4. 	
 Baťchová  ... 2

5. 	
 Cook ... 2

6. 	
 Němeček ... 2

7. 	
 Cara ... 2

8.          

1. utkání

1. 	
 Trča ... 6

2. 	
 Kaifer J. ... 6

3.            Němeček ... 6

4.                     Benák P. ... 5	


5.                    Vomáčka ... 4	


6.                         Budín ... 3	


7. 	


8. 

My jsme Brodské Gorily,
vyhrajeme za chvíli.
My koše dáváme,
soupeřům to nandáme.



Velikostní tabulka - převlečníkNové dresy
Jak jste si mohli na 
posledních třech zápasech 
všimnout, má naše mužstvo 
novou sadu dresů. Zachovali 

jsme dominantní zlatavě 
žlutou barvu, abychom je, v 
případě plné lavičky, mohli 
kombinovat i se starší 
sadou. Jen jsme vyměnili 

černé lemy za veselejší 
modré. 
.....................................................
Nové logo
Další novinkou je “logo” 
našeho týmu - modrá 
driblující gorila, jejíž autorem 
je australský ilustrátor 
dětských knížek s kořeny v 

ČR Adam Wallace, od 
kterého jsme získali svolení 
tento obrázek dále používat. 
Finální podobu naší gorile 
dodala paní Zdena 
Kolmanová z grafického 
studia K.O.H. Doufám, že se 
Vám všem líbí :-).

Nové převlečníky
Poslední novinkou jsou 

převlečníky s gorilou na 
prsou a nápisem BK Český 
Brod na zádech. Jsou to 
vlastně trička přes dres, 

které mohou nosit děti i na 
trenink. Tyto převlečníky by 
už ale nebyly majetkem BK, 
proto v případě zájmu si je 

každý hráč musí hradit sám, 
my pouze můžeme zařídit 
hromadnou objednávku.
Cena: 514Kč.
Velikostní tabulku najdete 
vpravo. 
Objednávky přijímám do 
8.4.2012.
.....................................................

FA BISON - VÝROBCE SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ - WWW.BISON.CZ

1. Více než 14 let tradice
2. Vyrábíme ročně více jak 20 tisíc dresů
3. Přes 100 variant dresů a kombinací v přehledném on-line katalogu
4. Možnost objednání dresů přes internet v pohodlí Vašeho domova či kanceláře
5. Poradenský servis, včetně zpracování komplexní cenové nabídky
6. Grafické návrhy a úpravy dresů provádíme zdarma
7. U nás se cena nemění v  závislosti na počtu reklam, čísle a nápisů.  Vše je již 

obsaženo v ceně
8. Dresy  vyrábíme za pomoci nejmodernějších výrobních technologií, 

zaručujících nejvyšší kvalitu
9. Tisk dresu provádíme na špičkovém digitálním stroji,  díky  kterému dosahujeme 

věrné zobrazení barev dle vzorníku
10. Pro tisk používáme pouze nejkvalitnější inkousty, což je zárukou barevné 

stálosti dresů
11. Získáte absolutní barevnou shodu dresů, trenýrek, štulpen, ...
12. Používáme pouze kvalitní,  ověřené materiály, které vyhovují současným 

vysokým nárokům 
13. Termín dodání je možné dohodnout individuálně, vyjdeme vstříc Vašim 

požadavkům
14. Kvalita, serióznost a spolehlivost jsou 

u nás samozřejmostí Poděkování
Za finanční příspěvek na nové 

logo a dresy děkujeme:

JŠ Carpinus              8.000Kč
Trčovi                      5.000Kč
Kaiferovi                  1.000Kč

Zapsal: trenér Jan Benák




