
Zápis z jednání VV TJ  

 

Den:   úterý  28.8. 2018   

Místo: klubovna SH 

Čas:    18.00 hod.  
 

Zváni:  P. Janík,  M. Majer, L. Vokáčová,  P. Sobíšek, M. Chuchlová, 
J. Charouzek, 

 
Omluveni: M. Rollo,  S. Šaroch, 
za KRK: J. Eichlerová, I. Chmelík 

 
PROGRAM:  
Možnost doplnění podkladů pro jednání VV TJ je vždy týden před jednáním v  Office 365. 

 

A) VH pověřuje výkonný výbor dalším jednáním o realizaci prodeje pozemků: 

     Informace M. Majera o stavu jednání prodeje pozemku 1HFK Děkanka:  

Pokračují jednání o  právním vymezení moţností a způsobu stavby a následného 
prodeje pozemku.                                                                         Úkol trvá. 

            

 Na aktivitu občanů proti stavbě haly – VV TJ reagoval Vyjádřením výkonného výboru 
(VV TJ) TJ Slavoj k výstavbě sportoviště v lokalitě Na Vyhlídce, které je zveřejněno 

na webu TJ.  
 Informace od občanů ohledně získávání podpisů pod petici, zatím nebyla petice     

nikomu předána – následně bude vyjádřen postoj VV TJ. 

 Hřiště se stává i volebním tématem viz vyjádření ODS a TOP na svých Fb. 
 

 Toto téma bude zařazeno i na jednání s předsedy, místopředsedy a hospodáři oddílů   
VV TJ ukládá zástupcům oddílů seznámení se s dokumentem VV TJ 
 ( www.tjslavojcb.cz).    

 
B) 

a) Info z činnosti VV TJ a pracovních skupin 

Projektová 

Dotace:   

Město  
 K ţádosti do P3 se doplní i ţádosti na P2 ( MR nohejbal a basket – Bosna) 

Opravy: - nohejbal: část dláţděného chodníku, lavičky, zábradlí 
- tenis: výměna nefunkčních bojlerů, úpravy těles vytápění, revize 

komína 

 
Investice:    -     rekonstrukce interiéru na Kutilce ( akce s SK) – zrušeno od SK 

- světla v přetlakové hale na tenise 
                    - nohejbal: lavičky, zábradlí 

Kraj  

 Město podalo ţádost na individuální dotaci na investiční akci na Kutilce 
 

MŠMT  
 19.7. bylo podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace. Finanční prostředky jsou jiţ na 

účtu ( viz Příloha) 



 Výzva na investiční akce na rok 2019 zatím nebyla anoncována.  VV TJ připravuje 2. 

etapu rekonstrukce sítí V+K, VO, parkoviště – viz informace v bodě b) Investiční 
akce. 

  
OPŢP – informace o stavu řešení projektu podal a zápis doplnil M. Majer. 

1) ve středu 25.7. se sešla komise (spec. hasič, projekce elektro, revize elektro, a zástupce 

TJ) která určí soubor vlivů prostředí, čekáme na zápis z jednání 
2) na základě 1) se vypracuje zpráva poţárně bezpečnostního řešení stavby, 

3) na základě 2) se vypracuje projekt elektro vč. podkladů pro soutěţ, 
4) vyhlásíme soutěţ 
5) Financování akce – půjčka z Fondu OPŢP 

                                                                                                    Termín: do konce roku 
 

        b) 
 Stavební a majetková 

 Investiční akce: 

 Kutilka  
– reko atletického stadionu: - 20.8. předáno staveniště, 

-  Za TJ realizaci koordinuje M. Rollo, kontrolních dnů se 
zúčastní i M. Majer.  

-   Kontrolní dny – středa 8.00 hod. 

  Zhotovení banneru s informacemi o realizaci investice – umístění na SH a na 
Kutilce 

 
 Projekt na V+K a komunikaci podán k územnímu souhlasu na OSÚP MěÚ. 

Následně SK ve spolupráci s TJ zpracují ţádost o investiční dotaci na MŠMT na 

rok 2019.                                                                                           Úkol trvá 
 

 Opravy v roce 2018 – realizace viz Příloha 
 

 Vnější vztahy  

 

 Uzávěrka příspěvků do Českobrodského zpravodaje je 3.9. 2018 S článkem je nutné 

zaslat i kvalitní fotky. TJ musí respektovat pravidla ČBZ – 2 články a jeden 

plakát. Článek - nohejbal MČR, 

 Nezapomínejte na adresu zbockova@cesbrod.cz  zasílat rozpisy soutěží a jednotlivé  

akce.  

 

 VV TJ apeluje na oddíly a jejich správce webových stránek na aktualizaci informací a 
fotogalerií na jejich oddílových stránkách. Často jsou zastaralé fotogalerie.  Úkol trvá 

 

 Na weby oddílů  dát odkaz Dokumentace a Zápisy z jednání výborů oddílů. Úkol trvá 

 Na webu TJ aktualizovat složení VV TJ a tabulku se zástupci oddílů. ( Využít 

podkladů z VZ TJ)                                                                                                                                                 

Úkol trvá 

 P. Sobíšek:  Informace o činnosti skupiny zabývající se historií TJ.  

mailto:zbockova@cesbrod.cz


                           Jaké je datum vzniku TJ Slavoj -   z materiálu P. Sobíška: 1953 ( viz                    

Příloha) 
                           Sloţení VV TJ – Úkol trvá 

 
                                               

 Ekonomická  

 

Informace L. Vokáčové: 

  o stavu hlavního účtu a podúčtů oddílů: tenisu, nohejbalu, basketu, atletiky,  

  

  

 Info předsedy a sekretariátu 

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů se shodl VV TJ na tom, že o nich 

bude hlasovat per rollam ( výsledky viz Přílohy zápisu) 

 

 GDPR – VV TJ formou per rollam schválil ( 6.0.0.) uzavření mandátní smlouvy 

s Pavlem Hertlem, který bude pověřencem pro ochranu osobních údajů v TJ. 
                                                  

 

   V pondělí 3.9. proběhnou v rámci Fóra města i náborové akce NNO. Za TJ se 
zúčastní: L. Vokáčová, M. Chuhlová. Prezentaci o TJ zpracuje P.Janík 

 

 Sekretariát obdrţel  ţádost  M´am´alloca na pronájem hřiště Na Vyhlídce za účelem : 
Slámohraní , vystoupení kapel, prezentaci hnutí Starostů a nezávislých. 

Vyjádření VV TJ: viz hlasování per rollam 
 

  Vyjádření VV TJ k mítinkům a prezentacím pol. stran  a  sdruţení v období 

předvolebních kampaní – dokončení z minulého jednání 
Vyjádření VV TJ: viz hlasování per rollam 

 
  SK Český Brod připravuje na víkend 28. -30.9. Oslavy 120 let zaloţení klubu  

kopané. 

 
  Informace  o akci Rock- fest 18.8. na Kutilce. Návrh pro příští rok 17.8.2019 

 
 
 

 Informace z oddílů: 

   

    Tenis: 1) Pohledávky vůči dluţníkům na ubytovně. 
                   VV TJ ukládá VTO projednat s E. Zhřívalovou postup o vyrovnání dluhu 

  

 
Nohejbal:  1) pořadatelství 50. ročníku MR trojic muţů a 17. ročníku singlů ţen           

proběhlo 25.-26.8. 
  

   2) Tribuna na kurtu č. 2 nebude, pouze část zámkové dlaţby 

 
       



  Basket:     1) Prověřit ţádost oddílu na rozvrh pro příští sezónu –  proč žádosti            

předkládají družstva ( zástupce BK nebyl přítomen) 

                           2) Byla podána ţádost o dotaci na SPS. 

 
 
         Atletika:  1) Vše spojeno s reko atletického stadiónu 

2) Darovací smlouvy na rekonstrukci po Rozhodnutí MŠMT aktualizovat a 
propagovat i   v ČBZ. 

 
                 Oddíl atletiky a VV TJ se tímto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám 

na chvíle strávené na Kutilce a na základě darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 
70017- 425397349/0800, variabilní symbol 1111. 

 

Zatím výše darů nepřesáhla 20 tis. Kč 
 

         ASPV:     ţádná informace 
 

 Různé:  

VV TJ schvaluje program jednání VV TJ se zástupci výkonných výborů oddílů: 

 

1)  Plnění usnesení VH, 
2)  Petice občanů proti prodeji pozemku TJ a stavbě SH 

3) Finanční stav TJ ve vztahu k investicím 
4) Informace o komunálních volbách a programech stran a hnutí ve 

vztahu ke sportu a TJ,  
5) Komunikace mezi výbory oddílů a TJ 
6) Plnění dotací 

 
VV TJ úkoluje členy VVTJ a předsedy oddílů zajištěním účasti 3 zástupců z výborů 

oddílu. 

 

Termín dalšího jednání VV TJ s předsedy, místopředsedy a hospodáři 
proběhne  ve čtvrtek 6. 9. 2018 v klubovně nohejbalu. 

 
 
 

 Zapsal: 
 

 Ověřila:  
 

 

 

 

 

 



Přílohy: 

1) Přehled hlasování per rollam 

Body k hlasování: 

1) VV TJ souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s Pavlem Hertlem, která bude specifikovat obsah 
činnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů v TJ Slavoj Český Brod,z.s.  

2)     VV TJ nesouhlasí s realizací politických mítinků na sportovištích TJ  

3)        VV TJ souhlasí s placenou prezentací politických stran a sdružení (plakáty, bannery) na vývěskách a 
plochách TJ dle platného ceníku s tím, že si VV TJ  vymiňuje  seznámení se s žádostí subjektu a 
obsahem prezentace.  

4)      VV TJ souhlasí  návrhem odpovědi na dopis starosty ohledně prodeje pozemku Na Vyhlídce  

5)     VV TJ souhlasí s prezentací SNK – Zájmy Českého Brodu na základě předložených materiálů a s jejím 
umístěním na SH a plotu na Kutilce a plakátu na vývěsce před  SH.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Jméno 1 2 3 4 5  

P. Janík ano ano ano ano ano  

M. Rollo ano ano ano ano ano  

P. Sobíšek ano ano ne ano ne  

M. Majer ano ano ano ano ano  

S. Šaroch ano ano ano ano ano  

J. 

Charouzek 

ano ano ano ano ano  

Výsledek 6:0:0 6:0:0 5:1:0 6:0:0 5:1:0  



2) Dopis starostovi  

V Českém Brodě 30.8.2018 

                                                                                                                                                     Č.j.  58/2018 

Vážený pane starosto, 

k Vašemu dopisu č.j. MUCB 55547/2018 ze dne 27.8. 2018 Vám na základě pověření výkonného 

výboru tělovýchovné jednoty (dále jen VV TJ) Slavoj Český Brod k jednání ohledně návrhu na 

odprodej pozemku č. 966/5 v k.ú. Český Brod ve vlastnictví TJ Slavoj Český Brod, z.s., Vám sděluji  

následující stanovisko VV TJ. 

VV TJ Slavoj Český Brod z.s. podporuje návrh na odprodej pozemku městu Český Brod za 

následujících podmínek: 

Pro další rozvoj činnosti oddílů TJ Slavoj Český Brod, z.s. je nezbytné zajištění potřebných sportovních 

kapacit, zejména halových prostor. Vzhledem k naplnění kapacit sportovní haly v Komenského ulici, 

nárůstu členské základny oddílů TJ v uplynulých letech a předpokládanému navýšení počtu obyvatel 

města považuje VV TJ za nutné vybudování nové sportovní haly v krátkodobém časovém horizontu. Z 

těchto důvodů podmiňuje VV TJ odprodej pozemku splněním následujících podmínek:  

1) prodej za stanovenou kupní cenu bude podmíněn výstavbou sportovní haly o rozměrech herní 

plochy min. 20 x 40 x 9 metrů a kapacitou hlediště min. 300 diváků a její kolaudací do konce roku 

2025 na území města Český Brod; 

2) prodej bude realizován po kolaudaci této stavby; 

3) realizace výstavby sportovní haly nebude mít negativní vliv na finanční prostředky rozdělované na 

podporu volnočasových organizací v rámci Fondu sportu a volného času; 

4) nerealizování záměru výstavby sportovní haly bude smluvně ošetřeno finanční sankcí.  

V případě schválení záměru odprodeje pozemku za těchto rámcových podmínek zastupitelstvem 

města jsme připraveni k dalšímu jednání. 

S pozdravem, 
 

Ing. Milan Rollo v.r. 

         místopředseda VV TJ 

 

Starosta 

Bc. Jakub Nekolný 

Město Český Brod 

Nám. Husovo 70 

282 01 Český Brod 

 

 



 

 

 

 Kontrola stavu oprav: 
  Nářaďovna atletů projde rekonstrukcí do konce roku -  v realizaci 
 Obloţení desek košů na basket – od 06/2017 je objednáno, problém zahraničního 

dodavatele. - Dodáno 
 Výměna dlaţby v chodbě pod saunou 

 Drobné opravy palubové podlahy v hale v prostoru pod koši a brankoviště – 
odřený lak – Kontrola Fikera 

 Drobná oprava podlahy v KBD v prostoru poţárního úniku do ulice Komenského - 

 vrypy na spodní vrstvu pravděpodobně z období rekonstrukce, kdy byl v těchto 
místech sloţený materiál 

 Výměna koberce za dlaţbu v čisté chodbě haly a v recepci 
 Revize kanalizačního systému pod objektem, návaznost na kanalizační přípojku, 

kamerové zkoušky se záznamem a přepojení a zrušení ţumpy  

VV TJ souhlasí s uvolněním částky 20 tis. Kč na zajištění  zmíněné akce . 
Vyřešeno 

 Výměna rozvodů zvonků a komunikačního systému před zateplením. 
 Revitalizace podlahového nátěru v SH. Konzultováno s firmou Fikera 
 

VV TJ bude čtvrtletně kontrolovat stav oprav a tento plán. Dále uţ nebude zmiňován 
v Zápisech VV TJ 

 

 

 

Správa: 

  



              Plán činnosti v období prázdnin: 

 Úklid areálů 
 Mytí oken 

 Inventarizace nářadí, majetku, sportovišť atd. 
 Inventarizace a průběţné kontroly účtů oddílů, vyúčtování atd. 
 Retoping sportovní podlahy KBD (pár poničeních míst s vrypy od 

nepovolených  druhů  treter a od špatné manipulace s nářadím. 
 Retoping podlahy v hale způsobené špatnou manipulací s nářadím a 

zátěţovými místy pod koši. 
 Pravidelná údrţba haly, světel, nářadí a ostatních inventářů. 
 Údrţba zeleně – průběţně. 

 Servis sekačky, servis nářadí , drobné opravy. 
 

Plnění usnesení VH  

 Úkoly VH: 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  

 V řádném termínu schválit výsledek hospodaření, rozvahu a DPPO. Splněno 

 V řádném termínu schválit výroční zprávu za rok 2017. Splněno 
 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase přijímat rozpočtová opatření.  

 Realizací investičních akcí: 
a) Rekonstrukce atletického stadionu, přijetím dotace MŠMT, 
b) Optimalizace energetického hospodaření budovy SH, přijetím dotace OPŽP. 
 

V rámci vlastního spolufinancování uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši  

do 4 mil. Kč. 

 

• realizací směny pozemků: hřiště v ulici Na vyhlídce vlastníka TJ Slavoj Český Brod, zapsáno na 
LV č.3200 – č.parc. 996/5 za pozemek bývalého koupaliště v ulici Sokolská, vlastníka Město 
Český Brod, zapsáno na LV 1001 – č.parc. 523/3, 523/4, 604/3, 2093, 2094, 2095 a 
příjezdovou komunikaci ke koupališti, která je zapsána na LV 3888, č.parc. 521/25 ve 
vlastnictví obou subjektů.  
 

• jednáním se zástupci SK Český Brod o dalším využití výše uvedeného pozemku zapsaného 
na LV 1001 – č.parc. 523/3, 523/4, 604/3, 2093, 2094, 2095 a příjezdovou komunikaci ke 
koupališti, která je zapsaná na LV 3888, č.parc. 521/25, a zmocňuje VV TJ jeho prodejem. 
 

Revokace usnesení VH 29.5. Návrh na změnu využití, pověření jednáním o prodeji 1HFK 

Děkanka. 

Současný stav jednání: - právo stavby a prodej pozemku  po kolaudaci stavby 

- jednání s Městem, - stejné podmínky jako pro 1.HFK 

II. Návrhy činnosti na další období: 



1. Činnost VV TJ a Správy: 

• Plnit body Usnesení VH. 

• Na jednání VV TJ probírat náměty pracovních skupin a VV oddílů, na červnové a prosincové 

jednání přizvat předsedy a hospodáře oddílů. – Viz zápisy VV TJ 

• Realizovat Plán činnosti na rok 2018 v následujících oblastech: 

Sportovní oblast: 

 Podpora trenérů mládeže, jejich odbornému růstu, a podpora mládežnického sportu 

s možností stabilizovaného počtu mladých sportovců a jejich sportovního růstu.  

MŠMT – „Můj klub“: 715 tis. Kč 

Město  P1: 594 500 Kč 

     

 Příprava kvalitních soustředění. 

 Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství 

republiky a mistrovských soutěžích.  

      Corridoor: Mistry s mistry, nohejbal MČR: dorost, ženy, muži  

Sportovní infrastruktura: 

 Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť (dokončení areálů SH, interiér i 

exteriér). 

Dotace:  

Město – zaslána žádost do P 1 – Podpora celoroční činnosti 

                                              P 2 – tradiční akce: 150 tis. Kč ( viz rozpis v Zápisu VV TJ 04-26- 

2018) 

                Synergie finančních prostředků na investiční akci: 3 mil. Kč 

                                       P 3: investice do 30.9. 

 Doplnit žádost na MŠMT na rekonstrukci atletického areálu. 27.4. odesláno na MŠMT 

nové VŘ 12.6. 

 Pravidelné opravy a revize sportovišť. Viz rozpis úkolů Správy v přílohách Zápisech VV 

TJ 

 

Ekonomická oblast: 

 Fundraising a využití dotačních titulů města, kraje, MŠMT, nadací, případně evropských 

fondů. Podúčet na investiční dotaci MŠMT,  

 Důsledná ekonomická evidence, včetně Dohod o provedení práce s dobrovolnými trenéry. 

Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů.  Plněno průběžně 

 Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání. Plněno 

průběžně 

 Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO. DPPO – podáno 26.3.2018 

 Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK. 

 



Právní oblast: 

 Revize dokumentace TJ (Provozní řády, BOZP, PO).  Provozní řád nohejbalu - splněno 

 Zastupování oddílů v právních úkonech. 

 Administrace úvěru s ČS, a.s. 

 Připravit smlouvu o pronájmu s SK Český Brod. Odloženo až do dokončení investice na Kutilce 

Public relations 

 Informovat členy i veřejnost o činnosti TJ a oddílů prostřednictvím: průběžné plnění 

- webu a facebooku TJ a oddílů, - úprava webu, rezervace, GDPR 

- ČBZ a dalších médií,  viz Zápisy VV TJ 

- Výročních zpráv, náborových akcí, 

- dokončit grafický manuál dokumentů TJ, 

- shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů.  

Spolupráce s dalšími subjekty:  

město – realizace společných akcí, účast v komisích, KO 10 Strateg. Plánu – 

Koncepce rozvoje sportu ve městě  

                            NNO ve městě – účast na městských akcích (2018 - FeNeG) – FENEG - splněno 

                            školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce 

                            OTS – činnost ve výboru OTS – informace z jednání 

                            kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

VH ukládá RK: 

 Realizovat kontrolní činnost dle schváleného plánu a respektovat mechanismy kontroly. 
 

 2. VH ukládá oddílům: 

 Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. Neplní se 

 Přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů a zápisy z jednání zveřejňovat. Neplní se 

 Ve spolupráci se Správou TJ upřesnit vždy k 31. 12. stav členské základny včetně rodných 
čísel. Návaznost na GDPR 

 Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. Splněno 

 Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů.  V přípravě 

 Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace. Na rok 
2017 – Splněno. TZ práva zveřejněna na webu TJ i na Justice.cz 

 

 



VH doporučuje oddílům: 

 Sledovat informace na www.tjslavojcb.cz včetně Office 365 a elektronicky zveřejňovaných 
analytických údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích oddílů. 

 

Příloha: 

VZNIK SJEDNOCENÉ TĚLOVÝCHOVY V ČESKÉM BRODĚ PO ROCE 1945 
 

Po osvobození v roce 1945 se všichni sportovci a tělocvikáři pustili s  obrovským nadšením do 
sjednocení tělovýchovy do jednoho spolku, a pro větš inu bylo úplnou samozřejmostí, že to 
bude pod praporem sokolským.  
 

Již 16. dubna 1946 svolává místní MNV pod vedením předsedy MNV Jaromíra Klenky a 
tajemníka MNV Jaroslava Rudolfa  do restaurace u  Ševčíků plenární schůzi s  jediným bodem 

programu – sjednocení tělovýchovy. Byly pozvány následující spolky a organizace: 
Sbor dobrovolných hasičů                    Státní reálné gymnasium 

Aeroklub                                                  Měšťanská škola chlapecká  
Svaz brannosti                                        Měšťanská škola dívčí 

Autoklub                                                  Obecná škola chlapecká       
Turisté                                                      Obecná škola dívčí  

Junák                                                        Rodinná škola 
Tělocvičná jednota Sokol                      Hospodyňská škola  

Orel                                                           F.P.T. ( Federace proletářské tělovýchovy)       

DTJ                                                            O.R.O. 
Svaz české mládeže                                S.K.Český Brod 
Místní rada odborů 
Čs. strana národně socialistická 
Čs. strana sociálně demokratická 
Čs. strana lidová 

Komunistická strana Československá 
 

Jednotlivé spolky na toto zasedání vyslaly své zástupce a za zmínku stojí názor profesorského 
sboru a ředitelství reálného gymnasia, který vyslal na zasedání Gustava Šorma: „... pokládá 

se za naprosto samozřejmé, že o sjednocení  
tělesné výchovy jakožto problému ryze odborném a nesmírně závažném, budou jednat a 

rozhodovat pouze ti nejlepší tělovýchovní odborníci, že budovaná organizace bude 
celonárodní, že bude ušetřena jakýchkoliv vlivů a zásahů stranicko-politických, že se bude 

opírat o věčně živý a geniální program Tyršův, že bude tvořena v  demokratickém duchu a 
v duchu sociálního pokroku. Jedině tak splní nově vznikající organizace svůj dalekosáhlý 

význam v našem národě a státě“.  
                                                                  

Bohužel k tomu nedošlo, nadšení opadlo, nastalo znovu úplné roztříštění a izolování 
jednotlivých sportovních a tělocvičných spolků. 

 
Další aktivity v tomto směru se datují až po únoru 1948.  



V historických pramenech lze hlavně vyčíst aktivitu SOKOLA, který byl hlavním organizátorem 
sjednocení sportovních klubů pod jednu organizaci.  

 
Již 6.3.1948 se koná ustavující schůze akčního výboru tělocvičné jednoty Sokol, kterou svolal 

II. místostarosta Sokola Jindřich Třeštík. Ze zprávy o činnosti akčního výboru lze např. vyčíst: 
„Změnou politických poměrů po únoru 1948 byly vyvolány v činnost Akční výbory, které byly 

provoláním Akčního výboru československé obce sokolské a uvedeny v činnost i v sokolských 
jednotách“.  
 Jejich členové nebyli voleni, ale ustaveni ze zkušených sokolských činovníků. Bratr Třeštík 
oznámil následující jména členů akčního výboru. Byli to tito bratři a sestry: Vladimír Junek, 
Jaromír Klenka, Rudolf Říha, Jaroslav Rollo, Jaroslav Petrásek, Marie Bakulová a Anna 
Koulová. Předsedou byl zvolen Jaromír Klenka a zapisovatelem Jaroslav Rollo.  
 
Úkolem akčního výboru bylo provést „očistu“ v řadách sokolských. Pouze v jednom případě 
byl akční výbor nucen odvolat I. místostarostku jednoty sestru Annu Pařezovou, poněvadž 
byla zbavena funkce člena Místního národního výboru (stavěla se proti duchu lidově 
demokratické republiky). Po stránce sokolské nebylo proti jmenované námitek, naopak její 
činnost byla označena za vzornou. Tím byla očistná akce v naší  jednotě ukončena. 
Rozhodnutí akčního výboru o jejím odvolání nebylo jednoznačné o čemž právě svědčí zápis 

z tohoto jednání. 
8. března 1948 akční výbor na svém zasedání odvolává Annu Pařezovou z funkce a ostatním 

činovníkům TJ Sokol vyslovuje plnou důvěru. 
 

V odvolacím dopise Anně Pařezové se uvádí: „Vaše odvolání je na základě rozhodnutí 
Místního akčního výboru NF.“ 

 
Dalším úkolem akčního výboru bylo provésti sjednocení tělesné výchovy a připravit zdárně 

XI. všesokolský slet. Z toho důvodu byli někteří dosavadní členové akčního výboru svého 
členství zproštěni a akční výbor doplněn a rozšířen o odborné činovníky tělocvičné i správní. 

                                                          
Je zajímavé, jak se zpráva o činnosti  v některých pasážích liší od zápisu z jednání akčního 

výboru konaného dne 6.3.1948. V zápise se objevuje věta,  
která ve zprávě nebyla a která se do zápisu dodatečně doplnila: „bratr předseda přečetl 

dopis Okresního akčního výboru v Českém Brodě, kterým se nařizuje naší jednotě vykonání 
všech předběžných příprav pro sloučení všech tělovýchovných spolků v Sokole.“  
 

Dne 29. března 1948 se koná další zasedání akčního výboru Sokola, na které byli pozváni 
zástupci Místního akčního výboru NF a zástupci tělocvičných spolků a korporací, které budou 

sloučeny v Sokole. Jednání se zúčastnili za NF František Smrčka, za SK Český Brod br. Fr.  
Procházka a br. Lad. Šimáně, za DTJ p. Fenyk. 

Na programu byla příprava manifestačního projevu k sjednocení tělesné výchovy, který by 
měli vyslechnout pozvaní dne 31. března v sokolovně ve večerních hodinách. 

 
Na dalším jednání AV sokola dne 30.března 1948 byl AV doplněn o další 

členy a pro následující období bude pracovat následovně: 
 Jaromír Klenka – předseda 

 Jaroslav Rollo – jednatel a zapisovatel 



Dr. Antonín Černý – komise právní 
František Prokop – komise hospodářská a finanční 

Rudolf  Říha a Marie Přerovská – komise technická 
Gustav Šorm – komise organizační a vedoucí dorostu 

Zdeňka Žaludová – vedoucí dorostenek 
František  Fenyk – za DTJ 

stav.  František Procházka – za SK. Český Brod 
Jaroslav Čermák  – za Klub turistů 
Ladislav Novák – svaz české mládeže (junák) 
Hlavním úkolem rozšířeného AV sokola je příprava XI. Všesokolského sletu a sjednocení 
tělovýchovy. 
 
31.března 1948 se koná další společná schůze AV Sokola se zástupci tělocvičných spolků a 
korporací, na které dostali  zástupci jednotlivých spolků, kteří byli delegováni do AV,  úkol – 
připravit hladké převedení spolku do Sokola z hlediska právních, finančních, hospodářských, 
technických a organizačních záležitostí. Zároveň bylo doporučeno, aby i ostatní spolky a 
korporace si uspořádaly svoje finanční záležitosti a připravily seznamy členstva a inventáře. 
Jako první  tělocvičný spolek, který oznámil vstup do Sokola ústy svých zástupců (Fenyk, 
Dostál, Ota Bureš, Vašáková, Boháčková) byl DTJ. 

                                                    3 
12.dubna 1948 – akční výbor Sokola se zástupci SK Tuchoraz (Michal Volkov),  Svaz české 

mládeže (p. Šafařík) a DTJ (p. Fenyk a Dostál). 
Poprvé se objevuje informace, že br. Lehovec nabízí jednotě Sokol prodat svůj pozemek LTC 

za 60.000,- Kč. 
 

3. května 1948 – AV Sokola se zástupcem SK Český Brod (stav. Procházka) o začlenění do 
Sokola. SK Český Brod má několik odborů – kuželkáři, kteří hrají ve Sportce na soukromém 

pozemku restauratéra p. Tučka, cyklisté, lehkoatletický odbor,  ping – pong, hokejový odbor. 
Většina členů SK Český Brod jsou i členové TJ Sokol. 

Za LTC doporučuje Dr. Kohoutek využít nabídku br. Lehovce na odprodej pozemku kvůli 
budoucím právním záležitostem souvisejících s  pronájmem. 

 
20.května 1948 – výzva AV sokola všem zbývajícím spolkům k ukončení převodu do TJ Sokol. 

 
31. května 1948 – závěrečná schůze AV Sokola – podle jednatele správního výboru br. Šubrta 
odevzdali zástupci jednotlivých sportovních klubů členské přihlášky. Předseda   AV  br. Jar. 

Klenka zrekapituloval činnost akčního výboru,  
očistu v řadách sokolských. Dalším splněným úkolem rozšířeného AV bylo sjednocení 

tělovýchovy do TJ Sokol. I tento úkol byl splněn. 
Matrikář TJ Sokol informuje, že se novými členy TJ Sokol stali: 35 příslušníků bývalé DTJ, 90 

z SK Český Brod, 35 z SK Tuchoraz, 30 z SK Liblice, 3 z SK Štolmíř, 4 z Klubu čsl. Turistů, 12 
z klubu kuželkářů – tím stoupl počet členů TJ Sokol na 1.150 členů. 

Předseda AV Sokola  zkonstatoval, že činnost AV splnila svůj úkol a tím jeho činnost končí. 
Administrativu spojenou s převodem již zajistí správní výbor TJ Sokol. 

 
Rok 1949 – všechny sportovní oddíly v našem městě byly sjednoceny pod společným názvem 

: Sokol Český Brod 



 
Rok 1951 – nový název Sokol HD Český Brod 

 
Rok 1952 – opět změna názvu – Sokol STS Český Brod 

 
Rok 1953 – v tomto roce dochází k zakládání dobrovolných sportovních organizací (DSO). Na 

schůzi zástupců všech oddílů našeho klubu je rozhodnuto zapojit českobrodskou tělovýchovu 
a sport do DSO Slavoj Český Brod. Tento název trvá dosud, jen po roce 1989 ve formě 
občanského sdružení ( o.s.) dle zákona č. 83/1990 a od roku 2015 zapsaného spolku ( z.s.) dle 
zák. č. 89/2012. 
Prvním předsedou nové TJ byl zvolen Václav Novák a v této funkci setrval až do roku 1970. 
                                                                                                        
 
 

 


