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BC KOLÍN
Basketbalový Club Kolín je extraligový tým, který byl založen roku 1941. V sezoně 
2006/2007 vybojoval postup do nejvyšší soutěže v České republice a od té doby je   
tradičním účastníkem této soutěže. Náš tým se probojoval devětkrát do play-off,  
kde největším úspěchem bylo vybojované 3. místo z ročníku 2020/2021 a 2. místo  
v Českém poháru z ročníku 2020/2021. Dalším skvělým úspěchem je, že se v se-
stavě A-týmu objevují odchovanci kolínského klubu, kteří prošli všemi mládež- 
nickými  kategoriemi.

V našem klubu se trenéři věnují dětem a mládeži od 3 let do 19 let. Rozděleni jsou  
do 13 družstev všech věkových kategorií. Kromě mládežnických zápasů se týmy 
účastní řady domácích a zahraničních turnajů, příměstských basketbalových kempů 
a dalších doprovodných akcí klubu.



CO NABÍZÍME?

Hlavní náplní tréninku v tomto věku je především všeobecný pohybový a do-
vednostní rozvoj dívek i kluků - obratnost, hbitost, rychlost, samostatnost 
spolu s rozvojem dovedností s míčem. Rozvoj těchto dovedností zajišťují naši 
trenéři takovou formou, která děti baví, motivuje a celkově vytváří pozitivní 
vztah ke sportu a pohybu.

 kvalifikovaní trenéři
 přibližně 20 lekcí (dle domluvy s vedením školy)
 pohybové hry jednou týdně, délka 45 min
 termín po domluvě
 překvapení v průběhu roku od našeho klubu
 vlastní pomůcky
 lekce formou hry
 každý účastník je povinen zaplatit roční příspěvek 400 Kč 

Po zapsání a zaplacení poplatku je automaticky uzavřené úrazové pojíštění pro účastníka kroužku!



Michal Vlček 
Trenér mládeže 
      dlouhodobý hráč 
     

      

tel.: 728 930 980, E-mail: vlcek@bckolin.cz

foto

 Všichni jsou profesionální a licencovaní trenéři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s trénováním dětí. 

David Machač
Šéftrenér mládeže - chlapecká složka 
          dlouhodobý hráč nejvyšší basketbalové soutěže  
          13. historický nejlepší střelec 
          3x 3. místo v nejvyšší basketbalové soutěži

tel.: 777 206 987, E-mail: machac@bckolin.cz 

Lucie Vetorová
Šéftrenérka mládeže - dívčí složka
          kvalifikovaný pedagogický pracovník 
          dlouhodobé vedení nejmladších týmů klubu
          držitelka mnoha certifikátů ČBF 
          držitelka certifikátu Coach 4 future  
  – vzdělávací program tréninkového procesu minibasketbalu 

tel.: 720 434 577, E-mail: vetorova@bckolin.cz

TRENÉŘI
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AKCE KLUBU
Vánoční basketbalový maraton

Streetball cup a Dětský den

Basketbalové odpoledne

Dětský tábor

Příměstský tábor

Vánoční basketbalový maraton je každoroční charitativní akce. Výtěžek putuje pro Dětské centrum Kolín  
a konkrétní dítě, které pomoc potřebuje. 

Letos se bude konat již 20. ročník. Streetball cup a Dětský den pořádáme v areálu Vodní svět Kolín.  
Účastnící zde hrají basketbal 3x3 a pro menší děti je připraven v celém areálu Dětský den s mnoha  
atrakcemi a soutěžemi o ceny. 

Každoroční oblíbená akce, kde se děti mohou těšit na bohatý program, řadu dovednostních soutěží a her. 
Vyvrcholením tohoto odpoledne je společný zápas s hráči A-týmu. 

Klub pořádá letní tábor mimo město Kolín. Zde se potkávají členové klubu všech kategorií  
a v průběhu týdne soutěží v celotáborové hře. Všechny soutěže probíhají v družstvech, kde se děti učí  
spolupracovat a fungovat v kolektivu. 

Tato akce je ve velké oblibě u basketbalových i nebasketbalových dětí. Koná se v našem sportovním  
areálu v Sendražicích.

SPONZOŘI



www.bckolin.cz




