Čas Vánoc, nového roku i ohlédnutí za rokem starým
Rok 2017 byl na události v TJ rokem štědrým, než jsme se nadáli, jsme znovu na prahu letošních Vánoc
a nového roku.
Díky dotačním příspěvkům města a programu přímé práce s mládeží MŠMT měly letos oddíly
dostatek finančních prostředků na mistrovské soutěže, soustředění i na trenéry. To vše přispělo
k nárůstu počtu členů této kategorie na takřka 600. Prostředky od MŠMT na provoz a od
Středočeského kraje na vzduchotechniku do haly jsme bohužel nezískali. V samém závěru jsme
obdrželi finanční příspěvek od ČUS.
Jak uplynulý rok hodnotí v oddílech? Připojujeme několik postřehů z oddílů:
Letošní rok začal dokončením investiční akce, která nohejbalistům přinesla nová hřiště a především
důstojné sociální zázemí, včetně šaten a klubovny za sportovní halou. Nohejbalisté tak získali pro
svoji činnost areál, který mohli v průběhu roku obdivovat při extraligových, ligových zápasech i
mistrovstvích republiky i ostatní nohejbalové kluby. Nadšení z areálu se přeneslo i do soutěží, z nichž
máme všichni radost. Muži nehráli o sestup, ale play off. Ženy jsou opět vítězkami ligového ročníku a
v Nymburce 18. – 19.11. obhájily tituly mistryň světa ve dvojicích a trojicích.
Tenis: Na jaře jako každoročně proběhly soutěže smíšených družstev, ve kterých nás naše „A“ týmy
reprezentovaly v nejvyšších soutěžích. Dospělí ve 2. lize bohužel skončili na sedmém místě a díky
smolné prohře ve vzájemném zápase s Bohnicemi jsou prvními sestupujícími. „B“ tým skončil na
druhém místě v I. třídě. „A“ tým dorostu skončil v krajské lize na skvělém druhém místě a stejně
dopadl i „B“ tým v I. třídě. „A“ tým starších žáků skončil v krajské lize na 4. místě a „B“ tým byl v I.
třídě na 6. pozici. V mladších žácích jsme v soutěžích měli dokonce tři týmy. „Áčko“ skončilo v krajské
lize třetí, stejně jako „Béčko“ ve II. a „Céčko“ ve III. třídě. V kategorii babytenisu jsme byli opět velmi
úspěšní, protože v krajské lize naše týmy skončily na druhém a třetím místě. Martin Kratochvíl a Lucie
Švejcarová pořádali příměstské tábory, kterých se zúčastnilo čtyřicet dětí, chtěli bychom pogratulovat
Romanovi Poštolkovi, který skončil na 3. místě na Pardubické juniorce, která je zároveň Mistrovstvím
ČR dorostu.
Celkově se tedy jednalo o velmi povedenou sezónu, s malou kaňkou v podobě sestupu dospělých.
Na závěr sezóny se konala volební valná hromada oddílu, kde za účasti 78 zúčastněných členů byl
zvolen výbor oddílu ve složení Novák-předseda, Blažek-místopředseda, Kratochvíl, Pučálka, Koc,
Sobíšek a Mlázovský.
Atletika:
V uplynulém roce se členové oddílu atletiky zúčastnili několika desítek závodů, přičemž náš oddíl
uspořádal závodů jedenáct – několik závodů atletických přípravek, veřejných halových závodů, dvě
kola oblastního přeboru mužů a žen a veřejný závod rodičů s dětmi. Sportovci z atletické přípravky se
po dvaceti různých soutěžích zúčastnili i finále přípravek konaného ve Staré Boleslavi. Oddíl postavil
pro tuto soutěž dvě družstva, která se umístila na patnáctém a sedmadvacátém místě.
Starší žáci a žákyně závodili v krajském přeboru družstev Středočeského kraje. Družstvo žáků dosáhlo
po třech uskutečněných kolech na 11. místo (z 13 družstev). Družstvo žákyň se vyšplhalo až na
sedmou příčku (z 14 družstev).

Z výkonů jednotlivců stojí za zmínku zdolání devítiboje starším žákem Vojtěchem Vopařilem s
bodovým ziskem 3893 bodů, což mu ve Staré Boleslavi vyneslo třetí místo. Dále se v halovém
krajském přeboru jednotlivců umístil na třetím místě v běhu na 800 metrů s časem 2:28,59. U naší
mladší žákyně Veroniky Sedlákové je již skoro pravidlem dosažení nejvyšší příčky stupňů vítězů ve
vrhu koulí. V letošním roce dosáhla na tuto pozici dokonce i na únorovém přeboru jednotlivců
Středočeského kraje výkonem 11,40 m. Výkon je zároveň jejím osobním rekordem. Výkony našich
dalších úspěšných atletů jsou veřejně dostupné na atletika.cz.
Basket:
Do sezóny 2017/18 vstoupilo celkem 5 českobrodských družstev a dále mladší chlapci nastupují za
celky Nymburka. Družstvo mužů, které je složené hlavně s mladých hráčů v dorosteneckém a
juniorském věku, získává ve Středočeské basketbalové lize hlavně zkušenosti. Na podzim zatím
zvítězilo pouze nad celkem Příbrami, ale je v jeho silách se ještě ve zbytku soutěže poprat o postup
do play off. Hlavně kvůli kolizím s jinými sporty totiž českobrodští basketbalisté hráli na hřištích
soupeřů a představení před vlastním publikem je teprve čeká. Chlapci ročník narození 2003 a 2004
nastupují za družstva Nymburka. Mladší chlapci bez porážky vedou svou skupinu a postup do
extraligy jim již neunikne. O podobný úspěch musí ještě zabojovat starší chlapci, kteří jsou zatím ve
své skupině na třetím místě. Mládežnickou ligu hrají i děvčata narozená v roce 2004 a mladší. Svou
základní skupinu již zakončila na pátém místě ze sedmi družstev a po novém roce je čekají zápasy o
umístění. Holky a kluci narození v roce 2006 a mladší hrají středočeský krajský přebor. Obě dvě
družstva se zatím ve svých tabulkách shodně drží na třetích místech. Do soutěží se zapojilo i nejmladší
minižactvo, které hraje tzv. ligu Šmoulinka turnajovým způsobem a přestože patří v soutěži k
nejmladším dětem, mají už na svém kontě první úspěchy. Přejeme všem mladým basketbalistům, ať
je pořád basketbal baví.
Co nás čeká ve 2018
Ještě do konce tohoto roku musíme napsat žádost do nového neinvestičního programu MŠMT – Můj
klub, ze kterého bychom měli získat finanční prostředky na práci s mládeží, provoz a trenéry.
Investiční akce „Rekonstrukce atletického stadionu“ byla MŠMT doporučena k financování, takže do
30. 4. příštího roku musíme stihnout všechny administrativní podmínky, abychom obdrželi
Rozhodnutí o finanční podpoře projektu a přes prázdniny zrekonstruovali atletickou část Kutilky,
která se tak zbaví prašné dráhy. S městem dohledáme i další řešení, co s areálem koupaliště. Koncem
listopadu jsme podali žádost na OPŽP na dokončení zateplení fasády SH a tunelu. Na vyhlášení grantu
pro podporu sportu z Fondu hejtmana a z Fondu pro podporu sportu, kultury a volného času města si
počkáme do února. Ještě před tím nás ale čeká mimořádná valná hromada TJ, která musí projednat a
schválit řešení „směny“ pozemků Na Vyhlídce a areálu koupaliště a především úvěr na investiční akci
na atletickém stadionu.
Všem členům TJ, jejich příznivcům i podporovatelům přejeme do dalšího roku hodně zdraví, úspěchů
i fanouškovské radosti na akcích TJ.
Za VV TJ – Pavel Janík, předseda
Za TJ Slavoj Český Brod
P. Janík, Z. Pučálka, J. Čokrtová, J.Nekolný

