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BK Český Brod v roce 2011 

 
1. Stručné hodnocení činnosti za rok 2011 

 
BK jako sdružení dětských a mládežnických družstev basketbalu mělo v roce 2011 pět družstev, 
která hrála druhou polovinu sezóny 2010/2011 a posléze první polovinu sezóny 2011/2012. 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 
2011. 
BK začalo v chlapecké složce spolupracovat s BCM Nymburk, zastoupeným Mgr. Michalem 
Ježdíkem. V rámci této spolupráce byl jeden turnus letního soustředění společný, trenéři Nymburka 
začali poskytovat pravidelnou metodickou podporu trenérům Brodu (vedou za účasti domácího 
trenéra v Č. Brodě čtvrteční tréninky chlapeckých družstev), od podzimu si oddíly vyměňují hráče a 
díky spojenému úsilí se dostaly do žákovské ligy a divize v kategorii starších žáků U15. 

 
2. Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
 
            Vedle již výše zmíněné činnosti členů výboru, která vedla mj. k rozvoji spolupráce s BCM a 
zabezpečení pravidelné činnosti oddílu, uspořádalo BK – opět ve spolupráci s Michalem Ježdíkem - dva 
trenérské semináře. Seminářů v českobrodské hale vedených formou vzorových cvičení se staršími a 
mladšími žáky se dohromady zúčastnilo přes jednu stovku trenérů z celé ČR. 
 Členové výboru se účastnili činnosti TJ v ekonomické a stavební komisi, jakož u v komisi rozvrhové. 
Podařilo se jim získat sponzorské dary v rozsahu 120 000 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 a během podzimního náboru.      
 
3. Ekonomická bilance ( příjmy, výdaje, příspěvky, obrat) 
 
Rozsah hospodření BK oproti roku 2010 opět narostl o cca 20%. Vykázal sice v běžném roce zápornou 
hodnotu v rozsahu 60 000 Kč, ale to bylo způsobeno systematickým zkreslením (platba za cvičební hodiny 
v ZŠ a pr.Š z velké části věcně náležela k roku 2010, kdy pro ni BK mělo příjmy). Hospodaření – vedené 
v podvojném účetnictví a zohledňující tedy nejen výdaje, ale i závazky – bylo se zohledněním této 
skutečnosti – téměř vyrovnané. 
 

 



Ze soustředění v Nové Bystřici 2011. 
 

Stručný přehled hospodaření přináší následující tabulky, podrobný výkaz je připojen jako příloha 
zprávy. 

 
Struktura nákladů BK 2011 

 
Náklady celkem: 738.920,- Kč 
 
Hlavní nákladové položky:   
                                                                        Kč                                     v procentech           
Hala + ZŠ a PRŠ (nájem)               217.510,- 

                  
                 30% 
                   

Odměny + náhrady rozhodčím 
Odměny trenérům 
 

                28.905,- 
                98.060,-  
 

                  4%                  
                 13%   
                                                     

Dresy 
Míče – nákup z daru           

               25.488,- 
               20.000,-  
 

               3,5% 
                  3% 

LTS               270.382,- 37% 
 
 
Ostatní nákladové položky:  celkem 78.585,-                                               9,5% 
             z toho:                                      

• platby ČBF                                                          12.450,- 
• poplatky za vedení účtu                                        4.503,- 
• poštovné                                                                   300,- 
• telefon                                                                  11.475,- 
• ceny, graf. zakázky,rozlišováky, lékárnička        12.133,- 
• doprava  zápasy                                                    13.884,- 
• licence a startovné                                                12.930,- 
• semináře pro trenéry                                            10.900,- 

         
 

Struktura příjmů BK 2011 
 

Příjmy celkem: 678.449,16 Kč 
 
Druh příjmu                                                     Kč                                      v procentech    
Členské příspěvky                     319.700,- 48% 
Dotace: 
       Město Český Brod 
       ČBF – příspěvek  
 
Dary:   

 
                 30.000,- 
                   8.000,- 
                  
               100.000,- 
  

 
                     5 % 
                    1,5% 
                                      
                   14,5% 

LTS (hrazeno rodiči)                211.000,- 31% 
 
 
 
4. Prostory pro činnost 
 
Družstva BK nacházejí azyl ve sportovní hale TJ, nadstandardní vztahy, včetně toho, že BK vybavilo 
tělocvičnu konstrukcemi pro basket s nastavitelnou výší obroučky jsou vůči Základní a praktické škole 



v Žitomířské. BK zde má zároveň po dohodě s ředitelstvím školy umístěnu skříň s inventářem (část 
minimíčů). 
Tělocvična však nemá plně vyhovující rozměry ani prostor pro diváky a tak ji lze používat jen jako 
tréninkovou pro nejmladší děti. Na podzim 2012 se všechna družstva BK podařilo vměstnat do rozvrhu haly.  
 
5. 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 kluků U15 …………….16  
Družstvo kluků U13 …………….21 
Družstvo dívek U13……………..13 
Družstvo přípravky………………20 
Torzo družstva dívek U16………...2 
 
Celkem má tedy BK 71 mládežnických členů, faktický stav – zejména díky začínajícím dětem, u kterých 
dochází k častým změnám, kolísá okolo čísla 70 již od loňského roku.  
 
 
 
6. – 7. Přehled hraných soutěží: výčet a umístění  družstev 
 
     Základna dětského basketbalu v  Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce 2011 se vyvíjela 
následujícím způsobem. 
 

a) Družstvo dívek data narození 1996 a mladší, vedené Stanislavem Šarochem a Martinem Duškem, 
se scházelo na trénincích v nízkých počtech a tomu odpovídaly i výsledky dosahované ve sdružené 
soutěži mladších a starších žákyň. Ačkoliv věk týmu odpovídal věku starších žákyň, jediné družstvo, 
které jsme v této kategorii byli schopni porazit bylo družstvo SK Zemanky, dívek věkově o tři roky 
mladších, které hrálo soutěž jen pro doplnění vedle celostátní soutěže ve své věkové kategorii. 
Z důvodu velmi nízkého počtu hráček družstvo ukončilo soutěž po základní části a v průběhu jara 
postupně přestalo i trénovat. Vybrané 4 hráčky z družstva úspěšně hostují nebo po přestupu hrají 
v kategoriích 1996, 1997 a 1998 soutěže žákovských lig. 

b) Oproti tomu družstvo chlapců data narození 1997 a mladších vedeného Stanislavem Šarochem a 
Dušanem Ďurčem porazilo v krajském přeboru mladších žáků U14 alespoň jednou všechny soupeře 
a ve finálové části skončilo druhé za vítězným Nymburkem. 

Výsledné tabulky krajského přeboru kluků U14 uvádíme zde: 
 

1. Basketball Nymburk a.s.  20 19 1 0 0 2062 : 956 (1106) 39 

2. TJ Slavoj Český Brod  20 14 6 0 0 1857 : 1199 (658) 34 

o 4. až 6. místo 

4. TJ Sokol Žižkov  20 15 5 0 0 1297 : 1086 (211) 35 

5. BA Sparta Praha o.s. B 20 8 12 0 0 961 : 1165 (-204) 28 

6. Basketbal Pečky  20 6 14 0 0 1055 : 1303 (-248) 26 

o 7. - 9. místo 

7. BK EBC Mělník  20 5 15 0 0 892 : 1440 (-548) 25 4 3 1 7 +19 

8. BK Kladno  20 6 13 0 1 982 : 1423 (-441) 25 4 1 3 5 -19 

9. ŠSK při 3.ZŠ Slaný  20 3 17 0 0 653 : 1659 (-1006) 23  



základní část 

1. Basketball Nymburk a.s.  16 16 0 0 0 1656 : 690 (966) 32 

2. TJ Slavoj Český Brod  16 13 3 0 0 1591 : 793 (798) 29 

3. BK Brandýs nad Labem  16 12 4 0 0 1246 : 774 (472) 28 

4. TJ Sokol Žižkov  16 11 5 0 0 1038 : 878 (160) 27 

5. BA Sparta Praha o.s. B 16 7 9 0 0 764 : 951 (-187) 23 

6. Basketbal Pečky  16 5 11 0 0 829 : 1043 (-214) 21 

7. ŠSK při 3.ZŠ Slaný  16 3 13 0 0 479 : 1394 (-915) 19 

8. BK Kladno  16 3 12 0 1 726 : 1228 (-502) 18 

9. BK EBC Mělník  16 2 14 0 0 655 : 1233 (-578) 18 

pořadí sloupečků v tabulce: pořadí, družstvo, počet utkání, výhry, prohry, kont. s bodem, kont. bez bodu, skóre, rozdíl ve skóre, body 

Po sezoně 2010/2011 došlo v kategorii U14 k dohodě s klubem BCM Nymburk a jedno spojené silné 
družstvo se probojovalo v rámci kvalifikace pod hlavičkou BCM Nymburk do žákovské ligy, družstvo 
Českého Brodu rovněž odehrálo s posilami z Nymburka kvalifikaci o ligu a pak se zařadilo do nově 
ustavené divize v rámci žákovských lig. 
V létě obě družstva (Brod, Nymburk) společně absolvovala letní soustředění a v podzimní části soutěží 
2011/2012 získala obě dobrá umístění ve svých soutěžích kategorie U15. Družstvo Českého Brodu skončilo 
těsně druhé v divizi B. Družstvo Nymburka páté z osmi účastníků ve své skupině žákovské ligy. 
 
Konečná tabulka divize B U15 z podzimu 2011 je zde: 
 

1.  Sokol Žižkov  6  5  1  471:361  11  

2.  Slavoj Český Brod  6  5  1  501:389  11  

3.  SKB Strakonice  6  2  4  368:437  8  

4.  Basketbal Pečky  6  0  6  291:444  6  

   
 
 
Vítěz skupiny postoupil v polovině sezony do druhé skupiny žákovské ligy, družstvu Českého Brodu postup 
unikl při rovnosti bodů a vzájemných výsledků se Sokolem Žižkov pouze o minimální rozdíl v podílu 
nastřílených a obdržených bodů, který nakonec rozhodoval o postupu. 
 
c)  Družstvo mladších minižákyň  rok narození 1999 a mladší vedené Martinou Rokytovou a Jaroslavou 
Ševčíkovou kopírovalo svými výsledky družstvo svých starších kolegyň. Tréninková účast však byla slušná 
a rozdíly ve výkonnosti s dalšími družstva spíše minimální. Po skončení sezony 2010/2011 družstvo 
absolvovalo letní soustředění a v nové sezoně 2011/2012 se zapojilo do soutěže starších minižákyň U13. 
 
Tabulky s umístěními družstva dívek 1999 a ml. Uvádíme zde: 
Sezona 2010/2011 
1. Basket Pastelka MB  12 11 1 0 727 : 333 (394) 23 

2. BK Kralupy Junior  12 6 6 0 0 529 : 442 (87) 18 

3. BC Kolín A 12 5 7 0 0 516 : 493 (23) 17 

http://www.cbf.cz/souteze/detail_8089_soutez_582.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8164_soutez_582.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8451_soutez_582.html
http://www.cbf.cz/souteze/detail_7358_soutez_582.html


4. TJ Slavoj Český Brod  12 2 10 0 0 254 : 758 (-504) 14 

  
 
Sezona 2011/2012 
starší minižákyně U13, Krajský přebor skupina B 
 

tabulka 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s.  20  20  0  1688:271  40  

2.  Basket Pastelka MB  18  13  5  875:659  31  

3.  Basketbal Pečky  18  11  7  831:635  29  

4.  Basket Poděbrady o.s.  20  8  12  782:988  28  

5.  TJ Slavoj Český Brod  18  4  14  555:1134  22  

6.  Basketball Nymburk  18  0  18  283:1327  18  

 
 
d)  Družstvo minižáků data narození 1999 a mladších vedeného Pavlem Holoubkem, Janem Benákem a 
Karlem Rosensteinem skončilo v sezoně 2010/2011 na pátém místě z 9 účastníků v krajském přeboru – viz. 
tabulka:  
 

1. Basket Poděbrady  12 9 3 0 0 587 : 458 (129) 21 

2. ŠSK při 3.ZŠ Slaný  12 8 4 0 0 735 : 409 (326) 20 

3. Basketball Nymburk a.s. A 12 4 8 0 0 573 : 609 (-36) 16 

4. BK EBC Mělník  12 3 9 0 0 357 : 776 (-419) 15 

o 5. - 7. místo 

5. TJ Slavoj Český Brod  8 6 2 0 0 447 : 263 (184) 14 

6. BK Kladno  8 4 4 0 0 328 : 416 (-88) 12 

7. Basketball Nymburk a.s. B 8 2 6 0 0 306 : 402 (-96) 10 

o 8. - 9. místo 

8. BC Kolín  4 4 0 0 0 398 : 25 (373) 8 

9. BK Brandýs nad Labem  4 0 4 0 0 25 : 398 (-373) 4 

 
První část sezony 2011/2012 kluci začali intenzivněji (třikrát týdně) trénovat a stejně jako starší žáci mají 
trénink jednou týdně s metodikem ze skupiny Michala Ježdíka. 
To se projevilo i na výsledcích, ve své skupině krajského přeboru U13 byli průběžně druzí hned za týmem 
Poděbrad.  
Průběžná tabulka sezony 2011/2012 je zde: 
 

http://www.cbf.cz/souteze/detail_8598_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8683_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8630_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8653_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8605_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8663_soutez_665.html?area=2?area=2


1.  Basket Poděbrady o.s.  14  14  0  1285:337  28  

2.  TJ Slavoj Český Brod  14  11  3  910:555  25  

3.  Basketball Nymburk B  16  7  9  870:893  23  

4.  Basketball Nymburk A  14  4  10  743:814  18  

5.  TJ AŠ Mladá Boleslav  14  0  14  215:1424  14  

 
 
Kluky basket velmi baví, pokud skončí v nadstavbové finálové části soutěže do třetího místa, zahrají si 
kvalifikaci o ligu U14. 
 
e) S vervou se pustilo do nově otevřené krajské soutěže mixů U11 na podzim  pod vedením trenéra Jana 
Benáka  smíšené družstvo přípravky ročníků narození 2001 – 2004. To trénuje za pomoci „praktikantů“ 
Talacka, Zdražila a Šarocha mladšího od září 2010. 
 
  
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. 
 

 
Z turnaje v Českém Brodě. 
 
8. Akce pro veřejnost 
 
BK – jak je již uvedeno v úvodu zprávy – uspořádalo v roce 2011 dva trenérské semináře s početnou účastí. 
Na semináře byli zváni i zájemci z řad veřejnosti a učitelé TV z českobrodských škol. 
Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské zápasy dětských 
družstev.  
V rámci dohody s BCM Nymburk se v Českém Brodě konají i některé zápasy žákovské ligy U15. 
 
9. 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.  

http://www.cbf.cz/souteze/detail_8652_soutez_663.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8604_soutez_663.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8667_soutez_663.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8666_soutez_663.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8625_soutez_663.html?area=2?area=2


Zdaleka nejvýznamnější finanční podpora (vedle členských příspěvků) je poskytována ze strany firmy BEK. 
Za další finanční i materiální podporu je třeba poděkovat České pojišťovně, firmě Svitok, České 
basketbalové federaci, od které BK díky účasti ve vyšších než krajských soutěžích v roce 2011 získala 
rovněž malé ale milé finanční a materiálové  příspěvky. 
 
10. Stručný výhled činnosti na rok 2012 
 
Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2012 a už nyní můžeme dvě věci 
slíbit. 
 Letní soustředění mládeže, které právě připravujeme, se uskuteční opět ve dvou turnusech a je opět otevřené 
i pro děti z nové přípravky. 
Druhý slib se týká toho, že v září 2012 opět zahájíme doplňovací nábor do přípravky, dětí ročníků narození 
(2001) 2002 – 2004. 
Měli bychom začít navíc hrát přebory chlapců a dívek v kategoriích 2001, v současné době hledáme 
nové trenéry pro tyto kategorie.. Pokračovat bychom chtěli i v hraní soutěže U11, kde budou děti 
narozené v roce 2002 a později. Doufáme, že uspějeme. 
 
 
 
Stanislav Šaroch. 10. 2. 2012 
 
 BK Český Brod 
 
 

 
Ze soustředění v Nové Bystřici 2011. 
 

 
Ze společného soustředění s BCM Nymburk v Nové Bystřici 2011. 
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