
 
 
 
 

Výroční zpráva 
 

BK TJ Slavoj Český Brod za rok 2016 
 
 

 
 
Národní finále 29.4 -1.5.2016 
 
 
 



1/9 

Stručné hodnocení činnosti za rok 2016 
Basketbalový klub měl v roce 2016 na jaře, kdy se dohrávala sezona 2015/2016 čtyři 

družstva, ve druhé polovině roku 2016, kdy začala sezona 2016/2017 potom pět družstev  
(muže, starší minižáky, starší minižačky, nejmladší minižactvo a přípravku). Kromě 
pravidelných tréninků družstev, účasti v soutěžích pořádaných Českou basketbalovou federací 
a její středočeskou odnoží, jezdí družstva na letní soustředění (LTS), které se uskutečnilo ve 
dvou termínech i v roce 2016. 

Oddíl pokračoval v chlapecké složce ve spolupráci s BA Nymburk, zastoupenou Mgr. 
Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce se žáci účastnili letní přípravy na tréninkových 
soustředěních BA Nymburk a od sezóny 2016/2017 společné družstva chlapců U13 a U14 pod 
hlavičkou Nymburka. Trenéři mládeže Nymburka nadále poskytovali pravidelnou metodickou 
podporu trenérům Brodu. Již od podzimu 2011 si oddíly vyměňují hráče.  

Oddíl v roce 20016 materiálně zabezpečil získání 1 trenérské licence kategorie B a 1 
trenérské licence kategorie C a dále zprostředkoval svým trenérům obnovu platnosti 
trenérských licencí kategorie C.  

Členové výboru se účastnili činnosti TJ Slavoj v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch). 
Martin Dušek dále vykonával funkci člena výboru TJ Slavoj.  

Mediálně se prezentujeme zejména na své www stránce basketbalu, pravidelně 
informujeme o své činnosti prostřednictvím pozvánek na domácí zápasy mládeže, články 
v Českobrodském zpravodaji a během podzimního náboru. V roce 2016 jsme rovněž 
zorganizovali pravidelné schůzky s rodiči členů všech mládežnických družstev.     

Hlavní akcí roku 2016 bylo uspořádání Národního finále dívek kategorie U12 za účasti 
nejlepších družstev této kategorie z celé republiky. Akci jsme uspořádali ve spolupráci 
s klubem ŠBK Sadská v termínu 29.4 až 1.5. 2016, kdy se dvě základní skupiny odehrály 
v Sadské a dvě v Českém Brodě. Semifinálová a finálová utkání se závěrečný den uskutečnila 
v českobrodské sportovní hale.    
 
 
 Prostory pro činnost 

Basketbalová družstva nacházejí azyl ve sportovní hale TJ a to v rozsahu 21 cvičebních 
hodin od pondělka do pátku. V hale se samozřejmě konají i domácí zápasy ve všech soutěžích. 

Nadstandardní vztahy, včetně toho, že BK vybavilo tělocvičnu konstrukcemi pro basket 
s nastavitelnou výší obroučky, má vůči Základní a praktické škole v Žitomířské. Klub 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 roce 2016 proto byla tělocvična využívána hráči basketbalu 
jen výjimečně.  
 
 Počet členů k 31. 12. 2016 

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

Tabulka  
Družstvo staších minižaček U13 24 
Družstvo MIX nejmladších minižáků U11 25 
Družstvo přípravky 20 
Družstvo mužů a dorostenců 17 

 
Celkem měl oddíl 77 mládežnických členů včetně 8 dorostenců a 9 mužů.  Oproti roku 

2015 došlo ke změně počtu členů na jedné straně hlavně z důvodů administrativního odchodu 
žáků U13 + U14 do Nymburka a na druhé straně náborem dětí do nového družstva přípravky 
v září 2016. Stav – zejména díky začínajícím dětem, u kterých dochází k častým změnám, 
v průběhu roku neustále kolísá.  
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Přehled hraných soutěží – výčet a umístění družstev 
 Základna dětského a mládežnického basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK TJ 
Slavoj Český Brod se v roce 2016 se vyvíjela následujícím způsobem. 

 
a) Družstvo starších minižáků (ročník 2003 a mladších)  

Tým U 12 dokončil základní část sezóny 2015/16 na čtvrtém místě s šesti vítězstvími a čtrnácti 
prohrami. V nadstavbové části si chlapci udrželi domácí neporazitelnost a uhájili tak celkové 
čtvrté místo v krajském přeboru. Negativem byl úzký kádr. Jen v málo zápasech se stalo, že 
jsme se sešli v počtu větším než 10 hráčů. 
K oporám týmu patřili D.Vomáčka a P.Benák. David Vomáčka se stal nejlepším střelcem celé 
soutěže. Zdatně této dvojici sekundovali J.Přikryl, D.Lorenz a M.Kaifer. Družstvo do konce 
sezóny 2015/2016 trénoval, k zápasům připravoval a odkaučoval Honza Benák, kterému za 
odvedenou práci velmi děkujeme.  
 
Výsledky sezony 2015/2016 přinášíme v následujících tabulkách: 
 
Krajská soutěž starších minižáků U13 2015/2016 

Tabulka 

1. BK R&J EBC Mělník U13B 20 19 1 1237:589 39 

2. BA Nymburk U13B 20 15 5 1255:770 35 

3. BK Brandýs n.L.U13B(ms) 20 13 7 880:664 33 

4. BK Český Brod U13B  20 6 14 826:1175 26 

5. BC Kolín U13B 20 4 16 801:1225 24 

6. BC Benešov U13B 20 3 17 687:1263 23 

 

tabulka 

1. BK Český Brod U13B 28 10 18 1240:1627 38 

2. BC Benešov U13B 28 8 20 1125:1686 36 

3. BC Kolín U13B 28 7 21 1247:1648 35 

 
 
 

 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_8580_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8667_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_7020_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8604_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9235_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9233_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8604_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9233_soutez_1546.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9235_soutez_1546.html?area=2
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Družstvo minižáků U13 
 
Po dohodě vedení klubů BK TJ Slavoj Český Brod a BA Nymburk byly kvůli nízkým 

počtům hráčů spojeny družstva v kategoriích U13 a U14 a od sezóny 2016/2017 
vystupují pod hlavičkou BA Nymburk. V Českém Brodě pak mají chlapci zajištěné 
tréninky 2x týdně pod vedením nymburského trenéra Jana Košaře a další 3 tréninkové 
jednotky týdně pak probíhají v Nymburce. Družstvo U13 nemá v krajském přeboru 
konkurenci a v roce 2017 si zahraje národní finále své kategorie s vítězi dalších 
krajských přeborů. Také žákovské družstvo U14 postoupilo z ligy do extraligy a jelikož 
se umístili v první polovině tabulky, tak i oni si zahrají na nejvyšší republikové akci 
roku 2017. 

 

 
Družstvo žáků U14 Nymburka po spojení s českobrodskými žáky 
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b) Družstvo starších minižákyň (ročník 2004 a mladší) 
Družstvo minižákyň dohrálo v roce 2016 soutěž kategorie U12 a v první části (s možností 

střídat hráče pouze ve dvou čtvrtinách) se s pouhými dvěma vítězstvími nad družstvem 
Brandýsa umístilo na posledním šestém místě a v druhé části (s možností libovolného střídání) 
pak po 2 výhrách nad Brandýsem a 1 nad Poděbrady holky skončily páté. 

Jako pořadatelé jsme se však kvalifikovali na národní finále, avšak soupeři byly nad 
naše síly, a tak po porážkách s USK, Levharty Chomutov, DaBK Plzeň a Basket Ostrava jsme 
skončili na posledním 12. místě. Přesto to byla pro děvčata velice cenná zkušenost, kterou 
zužitkovali již v nadcházející sezóně. 

Dále se holky sehrály několik přátelských utkání a také se zúčastnily dalších 
basketbalových akcí, z nichž za zmínku stojí hlavně 4. místo na silně obsazeném mezinárodním 
turnaji Easter Cup v Ostravě, kde děvčata prohrála v bitvě o třetí místo o jediný bod 
s družstvem Bruntálu. Ve skupině však porazila slovinskou Litiju, slovenskou Spišskou Novou 
Ves a právě Bruntál a nestačila jen Na maďarský Szeget.     

 
 
Krajská soutěž mladších minižákyň U12 2015/2016 

Tabulka 

1. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G 10 10 0 1012:278 20 

2. Basket Poděbrady o.s. U12G 10 7 3 407:440 17 

3. BC Slaný U12G 10 5 5 423:570 15 

4. BK Brandýs n. L. U12G 10 3 7 359:622 13 

5. HB Basket Praha, o.p.s. U12G(MS) 10 3 7 431:496 13 

6. BK Český Brod U12G 10 2 8 391:617 12 

 
 

1. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G 10 10 0 859:316 20 

2. HB Basket Praha, o.p.s. U12G(MS) 10 6 4 458:435 16 

3. Basket Poděbrady o.s. U12G 10 6 4 376:465 16 

4. BC Slaný U12G 10 5 5 480:490 15 

5. BK Český Brod U12G 10 3 7 413:577 13 

6. BK Brandýs n. L. U12G 10 0 10 331:634 10 

 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_8889_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9262_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11323_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8878_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9258_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11322_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8889_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9258_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9262_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11323_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11322_soutez_1616.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8878_soutez_1616.html?area=2
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 Družstvo U13 na mezinárodním turnaji Easter cup v Ostravě 
 
Do sezóny 2016/2017 družstvo nastoupilo do soutěže krajského přeboru starších 

minižákyň. Mimo šesti stabilních středočeských družstev soutěž oživily silné týmy Studánky 
Pardubice a BK Prosek. Českobrodské hráčky se však silné konkurence nezalekly, pohybují se 
ve středu tabulky, kdy jim v nedohrané soutěži aktuálně patří čtvrté místo s bilancí 11/15 
(výhry/prohry).   

Holky trénují třikrát týdně, kdy ke klasickým basketbalovým tréninkům máme ještě 
pohybový tréninky ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením 3RE Renaty Tejnské pod 
vedením Vladimíra Ševčíka (do června 2016) a Michala Švandrlíka (od září 2016). Počet dívek 
se pohybuje pořád kolem dvaceti, kdy několik odchodů zase nahradila nová děvčata. Trenérem 
družstva je Kuba Nekolný a asistentkou pak Anička Stuchlíková.   
 
c) Družstvo MIX U11  

 
Družstvo MIX U11, dokončilo jaro 2016 ještě jako přípravka, kdy trénovali jedenkrát 

týdně všechny děti společně, jedenkrát týdně pouze chlapci a jedenkrát týdně pouze děvčata. 
Od září 2016 mají děti navíc ještě jednu tréninkovou jednotku pohybového tréninku.  

Tým od sezóny 2016/2017 nastoupil poprvé do soutěží, ale jako smíšené družstvo 
chlapců a dívek byl zařazen do přípravné soutěže nejmladších minižáků, kde se střetl 
s tradičními soupeři z Nymburka, Kolína, Brandýsa nad Labem a Mladé Boleslavi. V těžké 
konkurenci družstvo bojuje o celkové čtvrté místo s Mladou Boleslaví.  

O družstvo se stará tým několika zkušených trenérů zastřešených vedoucím družstva 
Petrem Fischerem ve složení Milena Králíková, František Civín, Jan Benák a František Tvrz. 
Asistenty jsou pak dorostenci Jirka Polák, Martin Koudela a Tomáš Tejček. I silným personální 
obsazením se připravujeme na rozdělení družstva na chlapce a dívky v polovině roku 2017. 
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Krajská soutěž nejmladších minižáků U11 2015/2016 

 tabulka 

1. BC Kolín U11B 8 8 0 590:182 16 

2. BA Nymburk U11B 8 6 2 564:226 14 

3. BK Brandýs n.L.,z.s.U11B 8 4 4 260:388 12 

4. TJ AŠ Mladá Boleslav U11B 8 2 6 158:505 10 

5. TJ Slavoj Český Brod U11mix(MS) 8 0 8 144:415 8 

 

tabulka 

1. BC Kolín U11B 8 8 0 485:192 16 

2. BA Nymburk U11B 8 6 2 525:241 14 

3. BK Brandýs n.L.,z.s.U11B 8 3 5 158:383 11 

4. TJ Slavoj Český Brod U11mix(MS) 8 3 5 168:356 11 

5. TJ AŠ Mladá Boleslav U11B 8 0 8 172:336 8 

 
 

 
  Družstvo U11 MIX 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_11804_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11803_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11802_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11806_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11805_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11804_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11803_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11802_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11805_soutez_2032.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11806_soutez_2032.html?area=2
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d) Družstvo přípravky 

Českobrodská přípravka má v letošním roce celkem 20 dětí, kteří se věnují nejen základům 
basketbalu, jako je driblink, přihrávání, střelba na koš a jiné individuální činnosti s míčem i 
bez míče, ale také je zaměřena a to zejména na všeobecný pohybový rozvoj, co nejvíce 
zábavnou a hravou formou. Cílem je v dětech probudit vášeň ke sportu a k pohybu celkově. 
Děti a rodiče mají možnost navštěvovat i vybraná basketbalová utkání "A" týmu mužů v 
Nymburce, což si dětí velmi pochvalují a mohou vidět krásu tohoto sportu na vlastní oči, což 
jim pak dává ještě větší chuť do tréninků, které probíhají každé úterý a pátek pod vedením 
trenéra z basketbalové akademie Nymburk Honzou Košařem a pomocníky z řad Českobrodských 
hráčů Jirkou Polákem a Martinem Koudelou. 

Náboru přípravky – září 2016 

e) Družstvo mužů 
 
 Družstvo mužů postoupilo minulou sezónu ze druhého místa do vyšší krajské soutěže. A 
tak se v sezóně 2016/2017 hrála v Českém Brodě po několika letech opět soutěž KP-I. Z 
celkových šestnácti zápasů se podařilo vyhrát pouze tři utkání doma a tak jsme skončili na 
posledním devátém místě – viz tabulka. Nutno dodat, že družstvo stále patří k nejmladším v 
soutěži a je pravděpodobné, že letos nesestoupí - vhledem k nízkému počtu týmů v KP-I. 
 Z úspěšných zápasů je třeba zmínit domácí výhry nad vítězem základní části Kolínem B 
(76:51) a třetí Mladou Boleslaví (80:73). Sehráli jsme mnoho dalších vyrovnaných zápasů, 
bohužel se ale nedařilo vítězit - snad i díky menší zkušenosti mladého týmu. Někdy možná 
chybělo i trochu pověstného štěstí. Hodně zamrzí zápas s Benešovem, který jsme prohráli až v 
prodloužení 86:87. K zamyšlení je nižší účast zejména starších hráčů na venkovních zápasech, 
kdy se venku nepodařilo vyhrát žádné utkání a tým byl často nucen nastupovat v oslabené 
sestavě. 
 Trénovalo se 2x týdně (úterý a čtvrtek) a tým stále vede bývalý reprezentant a úspěšný 
trenér Jiří Růžička. Koncem srpna před sezónou proběhlo v Českém Brodě krátké soustředění. 
Každý den byly 2 dvouhodinové tréninky – 1. dopoledne, 2. odpoledne. Zaměření bylo na 
kondiční přípravu – rychlost, sílu, posilování, obratnost. Basketbalová příprava pak byla 
věnována individuálním činnostem jednotlivce, herní kombinace jak útočné tak obranné a 
útočné i obranné systémy. 
 Nezbývá než doufat, že příští rok bude pro družstvo mužů úspěšnější a podaří se 
navázat na lepší výkony ze závěru letošní sezóny. 
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Krajský přebor mužů 1. třídy 2015/2016 

tabulka 

1. BC Kolín B 16 13 3 1074:898 29 

2. BC Real Réma Nymburk 16 13 3 1194:946 29 

3. AŠ Mladá Boleslav B 16 12 4 1139:903 28 

4. BK R&J EBC Mělník 16 7 9 979:1012 23 

5. BC Benešov B 16 7 9 995:1038 23 

6. BK Beroun B 16 6 10 1061:1201 22 

7. Basketbal Pečky 16 6 10 1049:1191 22 

8. BK Příbram 2000 16 5 11 1186:1229 21 

9. BK Český Brod 16 3 13 893:1152 18 

 

 
Družstvo Mužů – ilustrační snímek 
 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_8610_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8647_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8620_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8578_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_4780_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8589_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8627_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9642_soutez_1783.html?area=2
http://old.cbf.cz/souteze/detail_8602_soutez_1783.html?area=2
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 Akce pro veřejnost 
 Veřejnosti jsou v českobrodské sportovní hale přístupné i metodické tréninky trenérů 
BA Nymburk.  Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí 
mistrovské i nemistrovské zápasy dětských družstev i družstva dospělých a také každoroční 
turnaj přípravek a další akce klubu. Veřejnosti je přístupný také pravidelný páteční basketbal, 
kdy se večer od 20:00 hod. schází rekreační hráči a poměřují síly v této krásné kolektivní hře 
bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání či politických preferencí. 
 

 Spolupráce s dalšími subjekty  
 Kromě výše uvedené spolupráce s BA Nymburk by náš oddíl nemohl 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. Basketbalový klub byl v roce 2015 
v rámci TJ Slavoj příjemcem podpory města Český Brod, za kterou děkujeme.  Ve stejném 
řádu je finanční podpora (vedle členských příspěvků) poskytována ze strany firmy BEK. Dalšími 
významnými sponzory je několik osob z řad dospělých hráčů a rodičů členů mládežnických 
družstev. Za další materiální podporu je třeba poděkovat České basketbalové federaci, od 
které jsme získali rovněž finanční a materiálové příspěvky. 
 

 Organizační záležitosti 
 Díky nutné transformaci stanov TJ Slavoj i BK Český Brod dle nového občanského 
zákoníku i dalším okolnostem se vedení BK po konzultacích s TJ Slavoj dohodlo, že basketbal 
bude funguje od začátku roku 2016 v rámci TJ Slavoj bez samostatné právní subjektivity 
jako oddíl. 
          Oddíl funguje z hlediska programu pro členy v obdobném rozsahu jako dříve BK. To 
znamená, že vedle zabezpečení soutěží opět, pořádá letní soustředění i další pravidelné akce 
jako Štěpánskou čunču nebo turnaj přípravek. 

 
Jakub Nekolný a kolektiv trenérů BK TJ Slavoj Český Brod 
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