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Stručné hodnocení činnosti za rok 2014 
 

BK do kterého od podzimu 2014 vstoupilo i omlazené družstvo mužů, za které hraje 
nadpoloviční většina hráčů v dorosteneckém věku, a které už nepůsobí jen jako sdružení 
dětských a mládežnických družstev basketbalu mělo v roce 2014 čtyři družstva, která hrála 
druhou polovinu sezóny 2013/2014 a posléze pět družstev hrajících první polovinu sezóny 
2014/2015. Kromě pravidelných tréninků družstev, účasti v soutěžích pořádaných Českou 
basketbalovou federací a její středočeskou odnoží, děti jezdí na letní soustředění (LTS), které 
se uskutečnilo ve dvou termínech v roce 2014. 

BK pokračovalo v chlapecké složce spolupracovat s BA Nymburk, zastoupeným Mgr. 
Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce se konalo letní soustředění mladších dětí 
v Jičíně, kde byl trenérský tým posílen nymburským trenérem Jakubem Růžičkou. Někteří 
mladší dorostenci se 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 a díky spojenému úsilí se letos tým 
mladšího dorostu Českého Brodu dostal do ligy U17, což je v ČR druhá nejvyšší soutěž. Další 
brodští hráči hráli za Nymburk ligu mladších žáků (U14) a na jaře 2014 i 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. Dále BK podpořilo – 
stejně jako v předcházejícím roce - získání čtyř licencí rozhodčích z členů družstva U17 
(Koudela, Tejček, Polák a Křešťák).  

Členové výboru se účastnili činnosti TJ v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch). Novým 
členem výboru TJ Slavoj se stal Martin Dušek. Podařilo se jim získat sponzorské dary v rozsahu 
160 000 Kč, část z nich v naturálním plnění (míče), 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 2014 BK rovněž zorganizoval schůzky s rodiči 
členů všech družstev.     
 
 Ekonomická bilance (příjmy, výdaje, příspěvky, obrat) 
 

Rozsah hospodaření BK v roce 2014 se oproti roku 2013 opět mírně snížil, dosáhl výše 
obratu cca 1,2 milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující 
tedy nejen výdaje, ale i závazky – bylo mírně přebytkové, především díky úspoře nákladů na 
dopravu ligového týmu U17 díky asymetrickému rozlosování domácích a venkovních zápasů 
mezi podzimní a jarní (2015) částí sezony. Stručný přehled hospodaření přináší následující 
tabulky: 

 

Struktura nákladů BK 2014 
 

Náklady celkem: 585.876,- Kč 
 

Hlavní nákladové položky Údaje v Kč Údaje v % 
Hala (nájem) 218.325,- 37 % 
Rozhodčí 55.166,- 9 % 
DPP trenéři 86.140,- 15 % 
Náhrady trenérům 22.000,- 4 % 
LTS vč. trenérů 125.101,- 21 % 
Doprava na zápasy 37.839,- 7 % 
Další nákladové položky 41.305,- 7 % 
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Další nákladové položky celkem: 41.305,- (7 % celkových nákladů) 
 

Další nákladové položky  Údaje v Kč 
materiál, trička, lékárnička 17.591,- 
licence, kurzovné rozhodčí, startovné, SW 3.790,- 
platby ČBF 5.050,- 
telefon 7.002,- 
b. poplatky 4.722,- 
kolektivní členství Slavoj 3.150,- 

 
Struktura příjmů BK 2014 

 

Příjmy celkem: 631.360,- Kč 
 

Druh příjmu Údaje v Kč Údaje v % 
Členské příspěvky 349.160,- 56 % 
Příspěvek ČBF 4.000,- 0,5 % 
Dotace Město Český Brod 76.000,- 12 % 
Dary 72.000,- 11,5 % 
Členské příspěvky - LTS 130.200,- 20 % 

 
 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 2013/2014 byla proto tělocvična využívána hráči BK 
jen výjimečně.  
 
 Počet členů k 31. 12. 2014 
 

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

Družstvo mužů a starších dorostenců 9 (plus tři příležitostní dřívější hráči) 
Družstvo kadetů U17 10 (plus šest hostujících) 
Družstvo mladších minižáků U12 18 
Družstvo nejmladších minižaček U11 21 
Družstvo přípravky 27 

 
Celkem má  BK 82 mládežnických členů (včetně šesti starších dorostenců v družstvu 

mužů) a tři muže. Oproti roku 2013 se tak jedná o nárůst o 20 členů a to přes fakt, že několik 
bývalých mladších dorostenců ukončilo činnost. 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 basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce 2014 
se vyvíjela následujícím způsobem. 
 
a) Družstvo mladších dorostenců data narození 1997 a mladších 

Tým vedený Stanislavem Šarochem zvítězil ve všech zápasech jarní části sezony 
2013/2014 a vyhrál (s jedinou porážkou za celou sezonu) krajský přebor. Přehled přináší 
následující tabulka: 
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U17 druhá polovina sezony 2013/2014 – krajský přebor 
 

Tabulka 
1. TJ Slavoj -BK Český Brod 17  18 17 1 1717:1088 35 

2. Basketball Nymburk U17 B  18 16 2 1494:999 34 

3. Basket Poděbrady o. s. U17  18 12 6 1363:1042 30 

4. BA Sparta Praha "B"  18 11 7 1257:1059 29 

5. ŠSK při3.ZŠ Slaný  18 10 8 1462:1280 28 

6. BK R&J EBC Mělník  18 9 9 1213:1112 27 

7. TJ Slovan Varnsdorf U17  18 6 12 1327:1420 24 

8. Basketbal Pečky U17  18 5 13 1021:1399 23 

9. BC Benešov U17  18 4 14 1032:1340 22 

10. AŠ Mladá Boleslav U17  18 0 18 610:1757 18 
 

Poté bylo spojeno s družstvem U15, opustili jej hráči ročníku 1997 (do družstva mužů) 
a takto omlazené družstvo ročníků narození 1998 a 1999 posíleno o některé hráče týmu U17  
BCM Nymburk a odehrálo v květnu a červnu kvalifikaci o ligu U17 (druhá nejvyšší soutěž). 
V prvním kole kvalifikace porazilo tým Lions Jindřichův Hradec, a podlehlo družstvu Kolína, 
ve druhém kole potom přešlo vítězně přes tým Šumperka a postoupilo do ligy U17. V kvalifikaci 
vedl tým jako hlavní trenér Martin Milbach, který družstvo již od února na tuto událost 
připravoval. V září 2014 pak převzal tým nový trenér s licencí B Michal Kocián a družstvo 
začalo hrát západní konferenci ligy U17.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cyklistický výlet na společném letním soustředění U15+U17 
 

 Do konce roku 2014 družstvo U17 v lize odehrálo 14 utkání, ze kterých se mu jich 
podařilo vyhrát 5. Družstvo se v této části pohybovalo mezi 8. až 11. místem. I přes několik 
těsných výsledků s favority (Vyšehrad, Chomutov) to vypadá, že vysněné 7. a lepší místo 
zaručující setrvání v soutěži již po základní části se nepodaří obsadit. Do dalších zápasů bude 
potřeba zlepšit obranu (75 obdržených bodů na utkání je vysoké číslo). Celé družstvo věří, že 
i ve zbývajících utkáních základní části několik zápasů vyhrají a v dalších fázích soutěže se 
podaří ligu udržet. 
 

b) Družstvo starších žáků U15  rok narození 1999  
 V jarní části roku 2014 si družstvo vedené Pavlem Holoubkem v krajské soutěži vedlo 
velice dobře, protože část hráčů se také účastnilo tréninků se zkušenými trenéry v Nymburce 
a hrálo za ně ligu U15. V základní části se umístnil tým na první příčce. 
 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_9668_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9662_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9661_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9664_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9665_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9666_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8691_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9667_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8585_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9660_soutez_992.html?area=2


4/8 

U15 základní část sezony 2013/2014 – krajský přebor 
 

Tabulka 
1.  TJ Slavoj Český Brod U15  16  14  2  1492:738  30  

2.  BK Beroun U15 16  12  4  1175:885  28  

3.  BK Brandýs n. L., o. s. U15 16  8  8  908:1081  24  

4.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný U14 16  6  10  1030:1135  22  

5.  TJ AŠ Mladá Boleslav U15 16  0  16  664:1430  16  
 

V druhé části soutěže měly proti sobě hrát znovu první tři týmy o umístnění na 1.-3. 
místě, ale protože družstvo BK Brandýs odstoupilo, hrálo se pouze proti Berounu, s kterým 
jsme si dvěma výhrami upevnili první pozici. 
 

U15 druhá polovina sezony 2013/2014 – krajský přebor 
 

Tabulka 
1.  TJ Slavoj Český Brod U15  18  16  2  1663:865  34  

2.  BK Beroun U15 18  12  6  1302:1056  30  
 
Chtěli bychom proto všem hráčům poděkovat za jejich nasazení a výkony, i těm méně 
zkušeným, kteří si proti silným soupeřům moc nezahráli. Dostali však spoustu příležitostí proti 
družstvům z dolní části tabulky, kde ukázali, že také umí dávat koše a že jsou nedílnou 
součástí týmu. 
 

 

    Družstvo starších žáků U15  
 
c) Družstvo mladších minižáků (ročník 2002 a mladších)  

Tým U 12 dokončil sezonu 2013/14 na předposledním místě v kraji, když jsme za celý 
rok vyhráli jen 3 zápasy (dva proti Boleslavi a jeden proti děvčatům z Kolína). Výkony ovlivnily 
dva faktory. Prvním byl věk, většina hráčů byla o rok až dva mladší než 12 let a druhým byla 
marodka. Nejlepší hráči se sešli spolu jednou za sezonu. Úzký kádr také zapříčinil, že dvakrát 
jsme odjížděli k zápasům v počtu menším než 8 hráčů! Výsledky sezony 2013/2014 přinášíme 
v následujících tabulkách: 
 
 
 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_9668_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9662_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9661_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9664_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9665_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9668_soutez_992.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9662_soutez_992.html?area=2
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Krajská soutěž minižáků U12 2013/2014 
 

Tabulka 
1. BCM Nymburk  18 16 2 1319:657 34 

2. Sokol Pražský  18 14 4 1561:669 32 

3. ŠSK při 3. ZŠ Slaný  18 14 4 1576:708 32 

4. TJ Tatran Kostelec nad Černými Lesy (mix)  18 13 5 1255:961 31 

5. PORG Basket U12B  18 11 7 1089:816 29 

6. BA 2006´Roudnice n Labem  18 8 10 1127:926 26 

7. BC Kolín (ch)  18 6 12 833:1093 24 

8. BK Brandýs n. L. U12  18 5 13 834:1219 23 

9. TJ Slavoj - BK Český Brod  18 3 15 534:1482 21 

10. AŠ Mladá Boleslav  18 0 18 243:1840 18 
 
Krajská soutěž minižáků U12 3 na 3 2013/2014 
 

Tabulka 
1.  Sokol Pražský  18  16  2  174:44  34  

2.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  18  14  4  158:62  32  

3.  PORG Basket U12B  18  13  5  142:80  31  

4.  BCM Nymburk  18  11  7  132:80  29  

5.  TJ Tatran Kostelec nad Černými Lesy (mix)  18  11  7  127:95  29  

6.  BA 2006´Roudnice n Labem  18  9  9  111:107  27  

7.  BC Kolín (ch)  18  8  10  92:116  26  

8.  BK Brandýs n. L. U12  18  5  13  81:135  23  

9.  TJ Slavoj - BK Český Brod  18  3  15  44:160  20  

10.  AŠ Mladá Boleslav  18  0  18  17:199  18  
 

V srpnu jsme vyjeli na soustředění do Jičína. Zúčastnilo se ho 10 chlapců.  
Do sezony 2014/15 jsme přihlásili opět soutěž U12. V ní hrají 4 týmy každý s každým 

osmkrát. Zatím jsme na třetím místě s bilancí 4 výhry a 10 proher. Většina zápasů je 
vyrovnaná a myslím si, že pro chlapce je to dobrá basketbalová škola. Bohužel ani letos jsme 
se nevyhnuli situacím, kdy na zápas dorazí méně hráčů než na trénink. V družstvu je 
18 chlapců a 1 děvče. Na tréninky se scházíme dvakrát v týdně (pondělí a středa) a zúčastňuje 
se jich 10-13 dětí. K oporám týmu patří David Vomáčka, David Budín a Pavel Benák. Výsledky 
týmu z podzimu 2014 přináší následující tabulka: 
 
Krajská soutěž minižáků U12 2014/2015 
 

Tabulka 
1.  BK R&J EBC Mělník U12  14  12  2 753:648  26  

2.  BA Nymburk U12 (mix)  14  10  4 875:630  24  

3.  BK Český Brod U12 (mix)  14  4  10 751:896  18  

4.  BK Brandýs n. L. U12  14  2  12 603:808  16  
 
 
 
 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_8885_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9684_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9254_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9256_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9848_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8819_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8872_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8879_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9683_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9875_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9684_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9254_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9848_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8885_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9256_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8819_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8872_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8879_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9683_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9875_soutez_1017.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8886_soutez_1288.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_10559_soutez_1288.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_10558_soutez_1288.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8879_soutez_1288.html?area=2
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d) Smíšené družstvo nejmladších minižáček (ročník 2003 a mladší) 
  

První polovinu roku 2014 jsme měli spojené družstvo U11 a přípravky. Na tréninky 
dvakrát týdně chodilo až 30 dětí.  Z nichž ti zdatnější dohrávali Krajský přebor ročníku 
2013-2014, smíšenou soutěž nejmladšího minižactva. Ze šesti družstev v základní skupině jsme 
skončili na pátém místě se dvěma výhrami a osmi porážkami a mohli bojovat o konečné 
9. až 11. místo. V této skupině jsme již nenalezli přemožitele a skončili na celkovém 9. místě. 
Stejné umístění jsme obsadili i v soutěži 3 na 3, která byla v minulé sezóně testována, ale 
v ročníku 2014-2015 se již tato hra neprosadila a soutěž se navrátila k tradiční u formátu dvou 
zápasů 5 na 5. 
 

          Družstvo U11 při zápase na podzim 2014 
 
Společné působení jsme završili na srpnovém soustředění, které bylo předzvěstí dalšího 

fungování dětí v nejmladší kategorii. Děti byly rozděleny na chlapce a dívky. Nově se tedy 
ustanovilo družstvo dívek, které zůstalo v nejmladší kategorii U11. Kluci narození v roce 2014 
posílili chlapecké družstvo U12 a kluci mladší byli zařazeni do nově vzniklé přípravky. 
Na podzim trénují děvčata dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod. Přihlásilo 
se nám další 5 holek, takže máme v družstvu celkem 20 hráček. Nejmladší kategorie krajského 
přeboru U11 umožňuje hrát smíšeným družstvům chlapců a děvčat narozených v roce 2004 
a později, přesto jsme se rozhodli nejen trénovat i hrát soutěž jen s holkami. Pravidelně 
na zápasy jezdí kolem 12 basketbalistek, což je velice solidní a obejdeme se bez výpomoci 
chlapců, kteří ještě mohou tuto kategorii hrát.  V krajském přeboru kategorie U11 je celkem 
10 celků, z toho 6 chlapeckých a 4 dívčí. Po polovině soutěže jsme na 7 místě, když jediné 
lepší holčičí družstvo je suverénní Sadská. Po rozpačitém začátku se postupně zlepšujeme 
a na jaře se pokusím urvat výhru i nad některým chlapeckým mužstvem. Tuto soutěž však 
bereme jako přípravu na vstup do nejnižší ženské složky basketbalové federace Krajský přebor 
mladších minižákyň U12, kterou bychom od roku 2015 chtěli hrát. 
 

Tabulka 
1. ŠBK Sadská U11 (D) 20 20 0 1910:335 40 
2. BA Nymburk U11 (ch) 20 16 4 1164:558 36 
3. AŠ Mladá Boleslav U11 (mix) 20 15 5 1075:476 35 
4. Basket Poděbrady o. s.U11 (mix) 20 12 8 617:832 32 
5. BC Benešov "A"U11 (mix CH) 18 12 6 820:441 30 
6. BC Kolín U11 (mix) 20 10 10 785:761 30 
7. BK Český Brod U11 (mix) 22 6 16 626:1112 28 
8. BK Brandýs nad Labem o. s.U11 (D) 22 4 18 447:1068 26 
9. BC Benešov "B" U11 (mix D) 20 5 15 355:1111 25 
10. Basket Pastelka MB U11(mix) 18 0 18 160:1265 18 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_9710_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9264_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_10562_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8654_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9870_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8616_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8617_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8600_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_10561_soutez_1334.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_10560_soutez_1334.html?area=2
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e) Družstvo přípravky (pouze podzimní část) 
 

V září 2014 byla založena nová basketbalová přípravka, do které nastoupilo 14 chlapců 
a 13 dívek rok narození 2004 a mladší. Pod vedením několika zkušených trenérů zastřešených 
vedoucím družstva Petrem Fischerem, mají děti tréninky dvakrát v týdnu, a celý podzim se 
seznamují se základními prvky basketbalu. 

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 nezkušenost většiny dětí, nebyla tato skupina v letošní sezoně zařazena 
do soutěže. Děti si v klidu užívají všechny nápady trenérů na průpravu basketbalových základů. 
 

  Společná fotografie družstva přípravky 
 
f) Družstvo mužů (pouze podzimní část)  

 

 Družstvo mužů prošlo na začátku sezóny 2014/2015 velkou generační obměnou. Řada 
“třicátníků” ukončila aktivní kariéru a mužstvo bylo doplněno teprve sedmnáctiletými 
dorostenci. To se silně projevilo na výsledcích v první části sezóny KP-II. Většina sehraných 
zápasů bylo vyrovnaných a to včetně domácího utkání s vedoucím týmem soutěže Berounem B 
63:74 (39:41). Zamrzí také těsná domácí porážka s Příbramí 79:84 (45:39). Žádný zápas se 
na podzim bohužel vyhrát nepodařilo. Nutno ovšem podotknout, že hned pětkrát hrál tým 
venku a pouze třikrát doma. Do druhé části soutěže ale mužstvo vstoupilo hned třemi výhrami 
doma za sebou a nyní má tak bilanci 3 vítězství - 8 porážek. 
 Tým mužů trénuje pouze jedenkrát týdně a to ve čtvrtek 20:00-21:30. Pozitivní je, že 
na trénincích se schází 10 a více hráčů. Největší problém je absence “nehrajícího” zkušeného 
trenéra, který by vedl zápasy i tréninky.  
 

 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 BA Nymburk, které v hale 
probíhají každé první pondělí v měsíc v čase 15:30 – 18:30 a vzorové kondiční tréninky Michala 
Kociána, který pracuje s malými dětmi každý čtvrtek střídavě od 15:30 a od 17:00. 
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 Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské 
zápasy dětských družstev.  
 

 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 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 2015 
 

 Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2015 a už nyní 
můžeme dvě věci slíbit. 
 Letní soustředění dětí, které právě připravujeme, se uskuteční pro všechny dětská 
družstva v termínu 15. – 22. srpna 2015 v areálu sportovních zařízení Města Jičín. Dorostenci 
budou s největší pravděpodobností trénovat společně s Nymburkem.  
 Druhý slib se týká toho, že v květnu 2015 si družstvo dorostenců zahraje kvalifikaci 
o ligu U19.  
 Od září 2015 bychom chtěli hrát soutěž mužů a dále soutěže ročníků 1997(starší dorost) 
2002(mladší žáci), 2004 (mladší minižákyně) a 2005 (mix nejmladších dětí). 

 
Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů BK Český Brod 
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