Výroční zpráva za sezonu
2013/2014

HB Basket Praha o.p.s.
Petržílkova 2261/24
Praha 5
IČ : 24846511
Obecně prospěšná společnost byla zapsána dne 11.5.2011 v rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 810.
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Vedení obecně prospěšné společnosti
Ředitelka : Hana Brejlová
Správní rada :
předseda: ing. Jiří Geissler
členové : Petra Michálková , Martin Brejla
Dozorčí rada :
předseda : Dušan Provazník
členové : Stanislav Vošahlík, Jan Žíla
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K 11.5.2014 skončilo funkční období členům správní rady – ing. Jiří Geissler, p.Martin Brejla, pí.Petra
Michálková a členům dozorčí rady – p.Dušan Provazník a p.Jan Žíla.
Nově byli jmenováni zakladatelkami společnosti do správní rady : Jana Geisslerová, Kateřina Brejlová
a na další funkční období ing.Jiří Geissler. Ten byl zvolen předsedou správní rady. Do dozorčí rady byl
jmenován p.Michal Vácha a František Brokeš. Dále zůstal členem dozorčí rady p.Tomáš Halátek.
Předsedou dozorčí rady byl zvolen p.František Brokeš. Ve funkci ředitelky společnosti zůstává pí.Hana
Brejlová.
Složení nového vedení obecně prospěšné společnosti od 11.52014 :
Ředitelka : Hana Brejlová
Správní rada :
předseda: ing. Jiří Geissler
členové : Jana Geisslerová, Kateřina Brejlová
Dozorčí rada :
předseda : František Brokeš
členové : Tomáš Halétek, Michal Vácha

Úvod
HB Basket Praha byl založen v květnu 2011. Hlavní náplní obecně prospěšné společnosti je
poskytování obecně prospěšné služby spočívající v organizování a provozování basketbalového klubu
– vytváření podmínek pro sportovní činnosti především pro děti a mládež, návazně pak i pro dospělé,
jež vzešly z mládežnických kategorií. Jedná se o zajištění tréninkových prostor, sportovních soutěží,
tréninkového procesu a dalších aktivit směřujících k rozvoji sportovní činnosti. Dále pak zajištění
materiálního vybavení, zajištění kvalitních trenérů a zvyšování jejich vzdělání a v neposlední řadě
zajištění sportovně-společenských akcí podporujících morální, společenský a zejména sportovní vývoj
členů HB Basketu.

Členská základna
HB Basket se jako sportovní klub zaměřuje na děvčata. Kromě družstva žen, kde je 12 hráček, měl HB
Basket v sezoně 2013/2014 v soutěžích pořádaných Českou basketbalovou federací (ČBF) celkem
zhruba 70 hráček v kategoriích minižactva, žactva a dorostu. V přípravkách trénovalo přibližně dalších
cca 100 dětí, z čehož je asi 20% chlapců. Celkový počet hráčů a hráček se pohybuje mezi číslem 150 –
170 osob. Členská základna je pohyblivá, je zde neustálý pohyb hráčů a hráček – přicházejí noví a
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někteří odcházejí. Aktuální počet k 15.5.2014, tedy z pohledu basketbalových řádů k poslednímu dni
sezony 2013/2014, je členská základna v počtu 158 hráčů a hráček.

Místo a podmínky realizace
HB Basket pro své členy zajistil pro období 09/13 – 06/14 veškeré požadované tréninkové podmínky.
Byly zajištěny tréninkové prostory (hala Radlice a Zličín, pro školní přípravky školní tělocvičny), byl
zajištěn vhodný počet trenérů, kteří se pravidelně doškolují a dalším dvěma zájemcům dal HB Basket
možnost si udělat základní trenérskou licenci „C“. Jeden z trenérů v následujícím školním roce zahájí
studium na FTVS s cílem získat nevyšší licenci „A“. Na tréninkovém procesu a zajištění soutěží se
podílí celkem 6 licencovaných trenérů. HB Basket všem členům zajistil kromě dostatečného
tréninkového prostoru také prostor herní. Pro hráčky bylo zajištěno celkem 8 soutěží pro mládež,
jednu soutěž pro dospělé a jednu neoficiální soutěž pro nejmladší hráčky. Všechny hráčky
nastupovaly ve dvou soutěžích a každá odehrála během sezony zhruba 50 utkání. Většina soutěží se
odehrála v hale v Jenči a i díky tomu byly sníženy náklady na nájmy. Pražské soutěže musel klub
pořádat v hale na Zličíně a zapůjčené tělocvičně od USK Praha.

Zpráva o činnosti
V červnu 2013 byly jednotlivé kategorie přihlášeny do soutěží pořádaných ČBF a bylo provedeno
první kolo náborů na základních školách. Na konci června pak proběhla rozlučka se sezonou za
přítomnosti všech hráček a jejich rodičů. Zde by, kromě sportovní a společenské části, předložena
zpráva o činnosti za uplynulou sezonu.
V srpnu 2013 HB Basket pořádal pro děti letní soustředění v Táboře. Zúčastnilo se ho zhruba 80
hráček. Ty, rozděleny do skupin, vedeny trenéry HB Basketu, se pak připravovaly na nastávající
sezonu. Hlavní náplní byla kondiční a herní příprava. Kromě toho bylo cílem podpořit klubového
ducha, společné nasazení a kolektivní soudržnost. Tyto cíle byly naplněny a to i díky společenskosportovním aktivitám, které doplnily program soustředění. Děvčata měla zajištěnou i regeneraci.
Trenéři důsledně připravili program přípravy a dík patří i asistentkám z řad bývalých hráček, které
pomohly s organizací a zejména s pomocí u nejmladších dětí.
V září 2013 se hráčky účastnily několika přípravných turnajů, které jsou nedílnou součástí přípravy,
navazující na základní přípravu během soustředění. Během první školního týdne proběhlo i druhé
kolo náboru na základních školách, kde klub od počátku své existence provozuje a zajišťuje školní
přípravky. Tyto přípravky zahájily činnost koncem září. Nastoupilo zhruba 60 dětí, ale počet zájemců
během sezony přibýval a nakonec v přípravkách bylo cca 100 dětí.
Během října se rozběhly všechny soutěže, které probíhaly do května 2014.
Ženy nastoupily do II.třídy Pražského přeboru, kam v předchozí sezoně sestoupily. Jde o nejnižší
soutěž a tým se věnuje basketbalu již jen rekreačně. I tak se týmu podařilo postoupit do I.třídy
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Pražského přeboru a v následujících letech družstvo žen začnou doplňovat nejstarší odchovankyně
klubu.
Kadety / mladší dorostenky / U17, tedy naše nejstarší hráčky. V této sezoně vstoupily do kategorie
dorostu a to do druhé nejvyšší soutěže ČR. K týmu přišel nový trenér a svoji práci zahájil na letním
soustředění. I přes problémy s počtem hráče, které mnohdy ovlivnily výsledky utkání, se družstvu
podařilo soutěž udržet pro další sezonu a další ročníky.
St.žákyně / U15 nastoupily do soutěže ŽL U15. Tým bojoval v této soutěži o postup do extraligové
nadstavby. Bohužel postup utekl o pověstný krůček a družstvo dohrávalo sezonu v ligové části. Zde se
ale dařilo a hráčky obsadili 3.místo v závěrečné části soutěže.
Ml.žákyně / U14 si účast v ŽL U14 zajistily účastí na MČR U13 v předchozí sezóně. Postoupily ze
základní skupiny do extraligy a v této nadstavbě soutěže vyhrály svojí skupiny. Na MČR postoupily
jako jeden z favoritů. Bohužel zde se hráčkám nedařilo a obsadily konečné 8.místo v ČR.
Minižákovské kategorie v ČBF hrají pouze regionální soutěže.
Starší minižákyně / U13 HB Basketu se zúčastnily soutěže Pražského přeboru a Krajského přeboru.
V Pražském přeboru hráčky obsadily 1.místo a tím se kvalifikovaly předkolo Mistrovství České
republiky (16 týmů). Hráčkám se podařilo vyhrát svojí skupina předkola a získat postup na finálový
turnaj Mistrovství republiky (8 týmů). Po výborných výkonech se tým utkal o bronz s Ostravou, kde
už docházely síly a na MČR obsadil 4.místo !!! Pro družstvo toto umístění bylo velkým úspěchem,
neboť během sezóny se potýkalo s velkým počtem zranění.
V Krajském přeboru nastupovaly především mladší hráčky a protože se řada utkání termínově kryla
s Pražským přebor, byl mnohdy problém sestavu naplnit a ani výsledky nebyly uspokojující. Nicméně
tato soutěž je pro klub tzv.druhá a jejím cílem je především získávat zkušenosti a herní minuty pro
hráčky.
Mladší minižákyně / U12 hrály Pražský přebor. V této soutěži obsadily 1.místo a zajistily si tak
postup na Národní finále (v minižactvu název pro MČR). V loňském roce tým obsadil v konkurenci
nejlepších celků celé republiky 2.místo. V této sezoně družstvo potvrdilo svoji výkonnost a ve finále
podlehly soupeři až v prodloužení. Obhájily tak 2.místo na NF.
Nejmladší minižákyně / U11 nastupovaly v soutěži Pražského přeboru. Při své herní premiéře
skončily na 1.místě. I tyto hráčky si ve své první sezoně vybojovaly účast na Národním finále a zde se
probojovaly až do boje o 3.místo. Tyto hráčky byly ve svém posledním utkání sezóny úspěšné a
obsadily na NF 3.místo.
Soutěž o pohár předsedy Pražského svaz 3x3 měla v sezóně 2013/14 svoji premiéru. Cílem soutěže
je zapojení všech hráček do hry, neboť v menším počtu se musí zapojit všechny hráčky. V této soutěži
nastupovaly dohromady chlapecké, mixované i dívčí týmy. Naše děvčata v této konkurenci obstála na
výbornou a pohár si za vítězství si převzala na Dni přeborníků organizovaným Pražským basket.
svazem.
Tím jsme obhájily zlatý hattrick + jedno zlato navíc.
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Hráčky kategorie U11, doplněny o mladší a postupně se zařazovaly i nově příchozí, získávaly herní
zkušenosti v neoficiální soutěži Šmoulinka.
Kromě sportovního programu – tréninků a vlastních soutěží, HB Basket pro hráčky pořádal během
sezony další aktivity. Kromě tradiční vánoční besídky a zakončení kalendářního roku se hráčky
zúčastnily několika turnajů a na závěr proběhlo slavnostní zakončení sezony s předáním cen
nejlepším hráčkám.
Pro školní přípravky HB Basket od října 2013 pořádal Turnaje Nadějí. Zde měly děti možnost změřit
síly mezi jednotlivými školami. Turnaje byly zahájeny dovednostními soutěžemi, následně se přešlo
k vlastním basketbalovým utkáním. Turnajů během sezony proběhlo celkem 7 a tato naše „HB
soutěž“ byla zakončena celodenní turnajem v Jenči, kde jednotlivá utkání byla doplněna o
individuální soutěže a byl vyhlášen celkový vítěz tohoto ročníku Nadějí. Jím se stala ZŠ Socháňova.
Pozitivní je, že min.polovině hráček z přípravek začala postupně docházet na druhý trénink na Zličíně
a tím se připravovat na sezónu 2014/15, kdy tyto hráčky vstoupí do soutěží ČBF.
Klub na konci sezóny, tedy v 06/14 ukončil spolupráci s USK Praha. Během uplynulých let se tato
spolupráce pro náš klub stala nevýhodnou. V dalších letech si klub dává za cíl se probojovat do
nejvyšších dorosteneckých soutěží samostatně a to na základě dostatečné počtu hráček a herních
úspěchů mladších ročníků. Rozvázání spolupráce by nemělo mít vliv na vyloučení z center Sportovně
talentované mládeže (SpS). Na základě vyhlášených pravidel pro zařazení do SpS splňujeme všechny
podmínky. Zařazením do centra SpS dostáváme finanční podporu z ČBF. V letošní sezoně byl náš klub
na základě rozhodnutí komise pro mládež ČBF zařazen, z nevysvětlitelných důvodů, do SpS „B“ s nižší
částkou dotace.

Vyúčtování rozpočtu v sezoně 2012/2013
Hlavní položkou příjmové stránky jsou příspěvky členů, dary, sponzorské dary, granty a dotace.
Granty a dotace klub dostává od Magistrátu hlavního města Prahy, od Městských částí Praha 5 a
Praha 13. Dále pak jako centrum sportovně talentované mládeže (SpS) od České basketbalové
federace a Pražského basketbalového svazu.
Hlavní položkou výdajové stránky jsou nájmy za tělocvičny a haly, náklady spojené se soutěžemi
(rozhodčí), odměny trenérům, materiální vybavení, kancelářské potřeby, licenční poplatky, startovné,
ubytování a další, drobnější jednorázové položky

Vyúčtování rozpočtu za 06/2013 – 05/2014:
VÝNOSY (1.859.195,51 Kč celkem)
Tržby z prodeje služeb: 18.002,76 Kč (reklama, provize, výpůjčky)
Úroky z b.ú. : 32,25 Kč
Ostatní výnosy : 14.496,50 Kč (časové rozpuštění dotace na stahovací koše)
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Přijaté dary a příspěvky: 176.500,- Kč
- 156.500,- Kč dary
- 11.000,- Kč příspěvek od ČBF
- 9.000,- Kč vklady do turnaje, výchovné, příspěvky na náklady
Přijaté členské příspěvky: 1.137.100,- Kč
Provozní dotace: 513.064,- Kč
- 315.864,- dotace od Hlavního města Prahy na trenéry
- 117.200,- Kč dotace ze SR ČR – SSA na trenéry a pronájmy tělocvičen
- 80.000,- Kč dotace na pronájem tělocvičen
NÁKLADY (1.869.389,18 Kč celkem)
Sportovní vybavení : 13.658,00 Kč
Sportovní dresy : 31.049,00 Kč
Spotřeba materiálu - lékárna 11.056,80 Kč
Spotřeba materiálu - kanc.režie 16.136,42 Kč
Spotřeba materiálu - ost.režie : 15.070,50 Kč
Ceny do soutěže 11.435,96 Kč
Cestovné na soustředění - 180,00 Kč
Náklady na pronájmy: 811.650,00 Kč
Pronájem tělocvičny Zličín 335.340,00 Kč
Pronájem tělocvičny FZŠ Otokara Chlupa 16.400,00 Kč
Pronájem tělocvičny ZŠ generála Fr. Peřiny 13.500,00 Kč
Pronájem tělocvičny SK Motorlet 272.200,00 Kč
Pronájem tělocvičny Rudná 4.800,00 Kč
Pronájem tělocvičny Tábor 24.330,00 Kč
Pronájem haly Jeneč 115.044,00 Kč
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Pronájem tělocvičny FZŠ Barrandov 14.725,00 Kč
Pronájem haly FZŠ PeDF UK Stodůlky 10.411,00 Kč
Pronájem tělocvičny ZŠ TGM 4.900,- Kč
Prezenční poplatek sporťáček - 2 000,00 Kč
Poštovné, kolky – 5.236,00Kč
Ostatní služby - rozhodčí - 73.320,00 Kč
Ubytování na soustředění – 111.300,00 Kč
Strava pro účastníky soustředění - 117.312,00 Kč
Vstupné bazén - 4.790,00 Kč
Ostatní služby -3.742,,00 Kč
Ostatní služby - trenérská činnost 280.000,00 Kč
Školení trenérů - 3.300,00 Kč
Mzdové náklady - DPP 268.600,00 Kč
Správní poplatky za převod soutěže - 10.000,00 Kč
Poplatky ČBF, pokuty - 7.950,- Kč
Přestup hráček - 150,00 Kč
Hráčské licence - 1.050,00 Kč
Převod práv soutěže - 20.000,00 Kč
Odpisy stahovací koše - 19.296,00 Kč
Odpisy aparatura (ozvučení) – 3.978,- Kč
Příspěvky - vklad do turnaje / startovné 20.913,00 Kč
Ostatní služby - účetnictví 1 500,00 Kč
Finanční poplatky 4.715,50,00 Kč
Stav pokladny k 31.5.2014 : 8.824,- Kč

Stav účtu k 31.5.2014 : 266.933,47 Kč
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Dozorčí rada schválila účetní závěrku za hospodářský rok 2013/2014 a rozhodla o tom, že ztráta za
rok 2013/2014 ve výši 10.193,67 Kč bude v plné výši hrazena z rezervního fondu.

Rozpočet na sezonu 2014/2015
Vzhledem k nárůstu členů HB Basketu, je třeba počítat s navýšením tréninkových jednotek, počtu
soutěží a aktivit.
Předpokládané příjmy :
Granty, dotace – 200tis
Sponzorské dary – 50tis
Členské příspěvky – 750tis

Předpokládané výdaje :
Náklady na pronájem tělocvičen – 850tis
Náklady na soutěže – 250tis
Ostatní náklady (startovné, poštovné, licence apod.) – 50tis
Odměny a platy trenérů – 100tis

Poděkování
Poděkování patří všem zúčastněným.
Hráčkám, které se aktivně svojí prací a zodpovědným přístupem podílely na úspěších v sezoně
2013/2014. Trošku pod očekáváním skončily kategorie žactva, ale všechny minižákovské kategorie
byly účastníky finálových turnajů o Mistra republiky. Obsadily 4., 3. a 2. místo. Všechny minižákovské
kategorie jsou Přeborníky Prahy.
Poděkování patří všem rodičům, kteří podporovali své děti nejen morálně na zápasech, ale dali jim
prostor se zúčastnit všech aktivit a zároveň se finančně podíleli na chodu klubu. Kromě stanovených
příspěvků řada z nich dala, či zajistila finanční dar.
Poděkování patří i státním a soukromým organizacím, které finančně naši činnost podpořili.
Poděkování patří i členům správní a dozorčí rady, kteří se během roku aktivně podíleli na činnosti
klubu, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Poděkování patří i všem trenérům a asistentům, kteří vedli družstva během sezony.
Bez podpory všech výše uvedených, ať už morální, ale především finanční, by nebylo možné sport
provozovat a děti by tak nedostaly šanci se prosadit. Sport rozvíjí nejen tělo, ale i ducha a je
smysluplnou přípravou pro další život. Doufáme, že i v letech dalších, za podpory nás všech, dostanou
děti šanci se věnovat sportu a něco dokázat. Všem patří obrovský dík.
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Výroční zpráva byla projednána a schválena správní a dozorčí radou na své výroční schůzi dne 15.září
2014.

Vypracovala

Hana Brejlová
ředitelka o.p.s. HB Basket Praha

V Praze dne 7.9.2013
Příloha :
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce za 1.6.2013-31.5.2014
Rozvaha pro nevýdělečné organizace
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