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1 Základní údaje 
 

Název organizace TJ Slavoj Český Brod, z.s. 

IČO 00663191 

 
 

Forma právní subjektivity 

Spolek TJ Slavoj Český Brod byl založen jako sdružení 
občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
Byl zaregistrován MV ČR dne 23. 10. 1990 pod čj. VSP/1- 
2874/90-R a od 1. 1. 2014 je zapsán ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1243. 

Registrace organizace - č.j. podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

Registrace organizace - datum zapsána 1. ledna 2014 

Název banky Česká spořitelna 

Číslo účtu 425397349/0800 

 

Sídlo organizace  

Ulice a čp Komenského 516, PSČ: 282 01 

Město Český Brod 

Kraj Středočeský 

Telefon 321 622 015 / +420 602 343 366 

E-mail info@tjslavojcb.cz 

www www.tjslavojcb.cz 

Datová schránka ID: 8i7nezk 

 

Statutární zástupci  

Mgr. Pavel Janík předseda 

Ing. Milan Rollo místopředseda 

 

Správa  

Marcela Chuchlová tajemnice 

Lucie Vokáčová účetní 

Monika Vorlická správce sportovní haly 

Bohuslav Filoun správce sportovní haly 

Jiří Papoušek správce sportovní haly 

Jiří Havlín správce tenisového areálu 

Monika Vorlická   správce ubytovny 

Martin Kratochvíl Správce tenisového areálu 

David Kropáč Správce sportovní haly 

Helena Kachelová Recepce sauny 

mailto:info@tjslavojcb.cz
http://www.tjslavojcb.cz/
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VALNÁ HROMADA TJ 
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Výkonný výbor, 
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1.1 Organizační struktura TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
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Tajemník TJ 

  
SPRÁVA TJ 

Ekonom TJ, Správa TVZ 

  

TVZ, 
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2 Úvodní slovo    

Rok 2017 byl na události v TJ Slavoj Český Brod, z.s. (dále jen TJ) velmi bohatý, ať jde o sportovní 
výsledky, kdy naše nohejbalistky obhájili tituly na domácí půdě ať již ty republikové či v Nymburce tituly 
světových mistryň. Proto i výroční zpráva za rok 2017 bude ve svém výčtu bohatá především na 
sportovní výsledky, ale na druhé straně i informacemi o investičních akcích, zkvalitnění trenérské práce 
i nárůstem členské základny díky programu VIII MŠMT – přímé práci s dětmi a mládeží. 

 

Ve výroční zprávě TJ v souladu s přijatým usnesením valné hromady najdete ucelený přehled o činnosti 
výkonného výboru (dále jen VV TJ), hospodaření TJ, činnosti pracovních skupin, Správy TJ a o jejich 
projektových, administrativních, sportovních a společenských aktivitách. Ve druhé části výroční zprávy 
jednotlivé oddíly prezentují svoji činnost v roce 2017 s příslušnou fotodokumentací. 

 
Úvodem lze říci, že rok 2017 byl v oblasti získávání prostředků z dotačních titulů velmi úspěšný, s 
výjimkou Fondu hejtmana na podporu sportu, kde jsme neuspěli. V závěru roku jsme obdrželi od  
MŠMT příslib dotace se synergií fin. prostředků města na rekonstrukci atletického stadionu, který se 
konečně dočká umělých povrchů, zavlažování a protipovodňových opatření. Tato investiční akce 
zaměstná atlety i Správu TJ po celý rok 2018.  
Díky finanční dotaci z města a zejména Programu VIII. MŠMT jsme se mohli zaměřit na podporu 
dobrovolných trenérů, všeobecné přípravě dětí a podpoře stále rostoucí základně dětí a mládeže, která 
v roce 2017 činila 916 členů. 
 
Opětovně bychom chtěli tímto vyjádřit městu Český Brod a MŠMT poděkování za jejich podporu 
činnosti TJ. 

 

Naši sportovci v uplynulém roce dosáhli významných úspěchů, o nichž se více dočtete ve zprávách 
oddílů. Další možností jak se více zapojit do sportovního dění je práce předsedy TJ ve výkonném 
výboru Okresního tělovýchovného sdružení a tajemnice v Komisi pro sport a volný čas rady města. 
Díky spolupráci s dalšími sportovními a zájmovými spolky se sportovní činnost ve městě dobře 
koordinuje a prostřednictvím Fondu podpory sportu, kultury a volného času se activity s dětmi a mládeží 
rozšiřují  a rovněž díky synergii finančních prostředků se rekonstruují sportovní areály, které jsou v 
majetku spolků. 

 
Nejdůležitější aktivitou TJ jsou především sportovní činnosti. Zde patří uznání sportovcům, z nichž 
mnozí dosáhli ve svých oblastech významných životních úspěchů, jmenujme mistrovské tituly domácí i 
světové nohejbalistek, účast  v  p lay-of f  nohejbal istů v extral i ze, či nejlepší nohejbalistku MS  
L. Cibulkovou, úspěchy družstev v tenisu a basketbalu, či individuální výkony atletů. Potěšitelným 
faktorem je i nárůst členské základny v mládežnických kategoriích a jejich úspěchy byť jen zatím na 
krajské úrovni (nohejbal, tenis, BK, atletika).  

 
Znovu naše poděkování patří všem trenérům, rodičům a sponzorům především za jejich čas a 
finanční prostředky, které věnovali na podporu sportovní činnosti oddílů TJ. 

 
Jednotlivé zprávy komisí a oddílů jsou podrobněji zpracovány v následujících částech Výroční zprávy 
TJ   Slavoj   Český   Brod,   z.s.   na   nichž   se   podíleli   všichni   členové   Správy   TJ,   VV   TJ  a 
předsedové oddílů a odborů. Pro zpestření textové části jsou součástí výroční zprávy i fotografie. 

 

Díky práci VV TJ, činnosti Správy, získaným finančním prostředkům, mistrovským titulům, spolupráci s 
ostatními neziskovými sdruženími ve městě, můžeme o roku 2017 říci: Byl to rok dobře finančně 
zajištěný, s realizovanými investičními akcemi, s dobrou předzvěstí investiční akce na Kutilce,  
a výbornými sportovními výsledky včetně  sportovní přípravy dětí a mládeže. 
  
Rok 2018 bude volebním i v TJ, a proto přejme nové garnituře vedení TJ hodně úspěchů v naplňování 
vytýčených trendů TJ.  

za TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
Pavel Janík - předseda VV TJ 
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3 Usnesení valné hromady TJ Slavoj Český Brod 
 

Datum: 18. 5. 2017 
Účast na VH: 27 delegátů (z 35) - VH je usnášeníschopná 
Hosté: 1 
 
Jednání řídil:  M. Rollo 
 
I. Procedurální otázky 
 

• VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 
 

• VH zvolila mandátovou komisi ve složení: M. Dušek, J. Charouzek  

• VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, J. Benák 
 
VH schvaluje: 
 

• Výroční zprávu VV TJ za rok 2016 a Návrh činnosti TJ na rok 2017 

• Zprávu o hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 

• Výsledek hospodaření za 2016 

• Zprávu KRK za uplynulé období 

• Výši členských příspěvků jednotlivých oddílů (viz příloha) 

• Kandidaturu p. Pivoňky jako člena KRK 
 
VH bere na vědomí: 

• Zprávu o činnosti Správy TJ 

• Rezignaci p. Šarocha z KRK 
 
II. Návrhy činnosti na další období: 
 
VH pověřuje výkonný výbor ve spolupráci s pracovními komisemi a Správou realizovat činnost 
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. 

• Příprava kvalitních soustředění 

• Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství republiky a 

mistrovských soutěžích.  

Sportovní infrastruktura: 

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

exteriér). 

• Podat znovu žádost na MŠMT na rekonstrukci atletického areálu. 

• Pravidelné revize sportovišť. 

 
Ekonomická oblast: 

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

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

podklady od oddílů, sledování podúčtů. 
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• Zpracování ekonomických podkladů pro žádosti o dotace a jejich vyúčtovávání.  

• Včasné podklady pro FÚ, včetně DPPO. 

• Informace na VV TJ a půlroční kontrola KRK. 

Právní oblast: 

• Revize dokumentace TJ (Provozní řády, BOZP, PO). 

• Zastupování oddílů v právních úkonech. Příprava volební VH v roce 2018. 

Public relations 

• Informovanost veřejnosti o činnosti TJ a oddílů prostřednictvím:  

- webu a facebooku TJ a oddílů, 

- ČBZ a dalších médií, 

- 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 

                            NNO ve městě –  účast na městských akcích 

                             školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce 

                              OTS – činnost ve výboru OTS 

                              kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

 
VH ukládá KRK: 
 

• Realizovat kontrolní činnost dle schváleného plánu a respektovat mechanismy kontroly. 
 
VH ukládá oddílům: 
 

• Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 

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

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

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

• Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů. 

• Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace. 
 
VH doporučuje oddílům:  
 

• sledovat informace na www.tjslavojcb.cz včetně GS a elektronicky zveřejňovaných analytických 
údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích oddílů. 

 
 
Valná hromada hlasovala o usnesení: PRO 27      PROTI 0       ZDRŽEL 0 
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Usnesení VH TJ bylo přijato 
 
 
 
 
Zapsal: předseda návrhové komise M. Majer v.r. 
 
Ověřil: předseda TJ Slavoj Český Brod, z.s. Pavel Janík v.r. 
 
 
 
 
Příloha: 
Program jednání VH: 

Uvítání a úvodní informace    

1. Volba mandátové a návrhové komise  

2. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2016 výhled na rok 2017 

3. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období 

4. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 

5. Zpráva revizní komise  

6. Diskuse 

7. Přestávka + příprava usnesení 

8. Zprávy mandátové a návrhové komise 

9. Usnesení a závěr                                  
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4 Činnost TJ v roce 2017 

 

4.1 Složení výkonného výboru (VV TJ) 
 
 

Výkonný výbor Funkce / Oddíl 

Charouzek Jakub ASPV 

Janík Pavel Předseda / Volejbal 

Majer Milan Nohejbal 

Rollo Milan Místopředseda / Atletika 

Dušek Martin ml. Basketbal 

Sobíšek Pavel Tenis 

Kokeš Jaroslav Tenis 

Filoun Bohumil Biliár 

 

Zaměstnanci Funkce 

Lucie Vokáčová účetní 

Marcela Chuchlová tajemnice 

 

Revizní komise Oddíl 

Jana Eichlerová Volejbal  - předseda 

Lenka Cibulková Nohejbal 

Stanislav Šaroch Basketbal – BK do 18.5.2017 

Radslav Pivoňka Basketbal – BK od 18.5. 2017 

 
4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ 

 
Výkonný výbor TJ měl 10 jednání a jedno tradiční vánoční setkání s předsedy a hospodáři oddílů. 
Předsedkyně revizní komise se pravidelně účastnila jednání VV TJ. Statutární zástupci měli každý 
týden operativní provozní porady s tajemnicí a účetní. Pro informovanost širší veřejnosti jsou základní 
dokumenty, Usnesení VH a zápisy z jednání VV TJ zveřejňovány i na www.tjslavojcb.cz. V závěru roku  

  začala pro vnitřní komunikaci TJ využívat i Office 365. 
 
Jednání VV TJ vycházela z předem zaslaných podkladů k jednání VV TJ, což při obsažnosti bodů 
jednání a struktury jednání značně urychlilo a zpřehlednilo projednávání. Revizní komise ani členská 
základna na žádný zápis oponentně nereagovaly.  

 

Zápisy z jednání byly rozeslány dle rozdělovníku na všechny předsedy oddílů a odborů TJ, jejich 
hospodářům a členům revizní komise.  

 
 

Pracovní skupiny, jako poradní orgány VV TJ pro dané oblasti činnosti TJ se scházely dle potřeby, byť 
šlo někdy jen o členy výboru, kteří jednali a řešili otázky k dané oblasti činnosti. V uplynulém roce to 
byla především projektová a majetková skupina realizující investiční akce a dale I finanční, která pro VV 
TJ připravovala kritéria rozdělení finančních prostředků pro činnost oddílů. Výstupy z těchto jednání 
byly projednávány na VV TJ. Lze konstatovat, že tento systém zefektivňuje rozhodovací řízení VV TJ. 

http://www.tjslavojcb.cz/
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Na druhé straně je však nutné přiznat, že činnost jednotlivých pracovních skupin není srovnatelná a liší 
se v potřebné úrovni a nasazení. To lze posoudit i četností jednání těchto skupin a jejich výstupy, které 
projednává VV TJ. 

 
TJ si svým přístupem k dalším subjektům (Město, školy, NNO, OTS apod.) udržuje pověst seriózního 
partnera v oblasti sportovního využití volného času, školní TV a naplňování Strategického plánu rozvoje 
Města, na jehož realizaci v podobě akčního plánu na období dvou let se podíleli při jednání Komise pro 
sport a volný čas i zástupci TJ. Pro oblast podpory sportu ve městě je důležité využití Fondu podpory 
kultury, sportu a volného času, jehož rozpočtové navýšení stabilizuje podmínky provozu, činnosti a 
investičních akcí nejen v TJ ale i v ostatních spolcích ve městě. 

 

VV TJ projednával zejména: 

• Dokončení a vypořádání s investiční akcí Rekonstrukce nohejbalového areálu a jeho soc. 
zázemí, 

• podání žádosti na investiční akci – Rekonstrukce atletického stadionu 

• podání žádostí na MMR a OPŽP na dokončení zateplení SH a úpravu prostranství před SH, 

• přípravu projektů a realizaci neinvestičních akcí (z prostředků MŠMT a investičního fondu TJ a 
Fondu podpory sportu, kultury a volného času – Programy č. 1-3), 

• přípravu a realizaci akcí souvisejícími se Správou a činnostmi oddílů, zejména v oblasti 

financování, 

• přípravou nové smlouvy mezi TJ Slavoj Český Brod, z.s. a SK Český Brod v případě vlastnických 
práv areálu Na Kutilce, 

• přípravou možné směny pozemků s městem ( areál Na Vyhlídce za areál  bývalého koupaliště) 

• ukončení nájmu oddílu nohejbalu v areálu HZS a předání prostorů ve Wolkrově ulici, 

• otázky vnějších vztahů: jednání s městem, HZS, školami, NNO, Technickými službami města 
Český Brod, pojišťovnami apod. 

• propagaci činnosti TJ a její medializace, zejména v Českobrodském zpravodaji, 

• přípravu žádostí o dotace na MŠMT, kraj, město, 

• informace z OTS a dalších střešních orgánů. 

 

Správa TJ v uplynulém roce měla následující priority: 

• plnění úkolů VV TJ ( včetně provozních porad se statutáry) 

• administrace a vyúčtování projektové činnosti a dotací ( viz tabulka), 

• příprava žádostí pro grantová řízení MŠMT, Města Český Brod, OTS, ČUS a Krajský úřad 

Středočeského kraje, OPŽP a MPSV 

• příprava projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce atletického areálu, projektu Zateplení 

sportovní haly a projektu Revitalizace veřejného prostranství před sportovní halou 

• příprava podkladů pro KRK a kontrolní orgány FÚ a MŠMT, 

• personalistika oddílů ve vztahu k Programu VIII, 

• koordinace rozvrhu v hale a ostatních prostorách s ohledem na efektivitu provozu 

• realizace plánu oprav, 

• bezpečnostní zařízení v objektu SH a nohejbalu 

• kamerový systém v objektu nohejbalu a na pozemcích u vstupu do sportovní haly, 

• smlouvy se školami, 

• zabezpečení revizí a úpravy provozních řádů, 

• vedení ekonomické agendy ( trojí podpis na fa), 

• dokončení grafického manuálu TJ ( je v připomínkách), 

• zavedení OFFICE 365 

• Public relations TJ ( správa webu a facebooku) 

 

 
Z uvedených priorit vyplynula potřeba pravidelných provozních porad (pondělí/čtvrtek), kterých se 
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účastnili i statutární zástupci TJ (P. Janík a M. Rollo). Úkoly pro Správu z těchto porad byly projednány 
na VV TJ a jsou přístupny na médiích TJ. 

 

Závěrem lze konstatovat, že VV TJ ve spolupráci s oddíly / odbory a Správou TJ naplňuje Usnesení 

VH o dalším rozvoji sportovní činnosti TJ, s dobrým administrativním a materiálním zajištěním. 

 

4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2017 
 
 

 

Znak ČUS 

 

oddíl 

 

Celkem 

 

Muži 

 

Ženy 

 
Dospělí 

celkem 

 

Dorostenci 

 

Dorostenky 

 

Žáci 

 

Žačky 

 
Mládež 

celkem 

 
Počet 

Oddílů 

1 atletika 206
205 

5 2 

 

7 10 16 77 97 199
1 

 

3 basketbal 141 18 

 

2 20 

 

14 

 

 

9 46 52 

 

      121 

 

 

 

61 billiard 6 6 0 6 0 0 0 0 0  

7 fotbal 9 9 0 9 0 0 0 0 0  

26 nohejbal 102 28 23 51 13 2 25 

 

11 51 

 

 

 
 

45 

sport pro 
všechny 
odbor 
ČASPV 

 
 

54 

 
 

1 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

0 

 
 

1 

 

 
 

2 

 
 

32 

 
 

35 

 

37 tenis 204 57 14 71 14 8 63 48 133  

 badminton 18 6 6 12 0 0 4 2 6  

51 triatlon 5 2 1 3 0 2 0 0 2  

38 turistika 129 15 13 28 29 19 24 29       101  

40 volejbal 22 15 7 22 0 0 0 0 0  

 Jiná odvětví 20 0 0 0 0 0 5 15 20 

 

 

Celkem    916 
 

 162 
 

 86  248 
 

 80  57  241 271  648  11 

 
Dospělí od: 26 let, Dorost od: 15 let do 26 let 

 

Početní stav nemusí odpovídat počtu členů v oddílech, protože oddíly neřeší duplicitní členství. 
Fyzických členů je 822. 

 

5 Výsledky hospodaření  

 
 Hlavní 

činnost 
Hospodářská 
činnost 

Daňová  
úleva 

Úroky Příspěvk
y 

Dary Dotace 

Výnosy 5099970,22 1077631,12 0 319,39 168450 649685,13 1640900 

Náklady 5329802,81 705041,19 57000 61,03 168450 649685,13 1640900 

Výsledek 
hospodaření 
před 
zdaněním 

 
-229832,59 

 
372589,93 

 

 
-57000 

 
258,36 

 
0 

 
0 

 
0 

Daň z příjmů 0 13680 0 0 0 0 0 

Výsledek 
hospodaření 
po zdanění 

 
-229832,59 
 

 

 
358909,93 

 
 

 
-57000 

 

 
258,36 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
Pozn.:  Tabulková část Výkazu zisků a ztráty, rozvaha jsou v příloze Výroční zprávy. 
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V roce 2017 TJ podala žádosti na následující projekty: 
 

Vyhlašovatel Dotační titul Název projektu Výsledek /částka 

Město Český 
Brod 

Program č.1 
Provoz a celoroční 
činnost 

podpořeno 

ve výši 450 tis. Kč 

Program č. 2 sportovní akce 

podpořeno 

ve výši 156 tis. Kč 

Finanční podpora 
invest. projektů 

Rekonstrukce sauna, 
tenisové kurty a 
nohejbalový areál 

podpořeno ve výši 
190 tis. Kč 

Středočeský 
kraj 

   

Fond hejtmana 
Rekonstrukce střechy 
KBD včetně sport. 
zázemí 

nepodpořeno 

MŠMT 

Program IV. podaný 
prostřednictvím OTS 
–  

Narovnávací 
příspěvek ČUS 

provoz a opravy 

zrušený MŠMT 

0 Kč 

45 tis. Kč 

Program č. 8 Podpora mládeže 940 tis. Kč 

Program investice 
Revitalizace atletického 
stadionu 

Návrh na 
financování v roce 
2018  

10 786 tis. Kč 
 
 

 

U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně 
zveřejněna na webu a v ČBZ. 

 

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala následující dary ve výši  20.000 Kč a více. 

 
Finanční dary (v Kč) od: 
Přehled o přijatých a poskytnutých darech.Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala 
následující finanční dary nad 20 000.  
Finanční dary: BEK reality s.r.o., Kobra formy cz, TOP DISTIBUTION, MUDr. Jiřina Sýkorová   

             Jatky Český Brod a.s.,V+T mat s.r.o.,Fincentrum,Ing. Bc. Jana Brabencová  
 

Všem,  kteří  TJ  v uplynulém  roce  věnovali  finanční  podporu,  mnohokrát  děkujeme     a 
věříme v jejich přízeň i v následujícím roce. 

 
Rádi bychom také poděkovali MŠMT, Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční 

příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.  
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6 Projektová činnosti a její realizace 

Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:  
 

Kolaudace a slavnostní otevření areálu nohejbalu 
 

 
 

Příprava rekonstrukce atletického stadionu – projektová dokumentace 
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7 Činnost pracovních skupin 

 

7.1 Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising 

 
Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising vyhledávala Výzvy jednotlivých 
vyhlašovatelů dotačních titulů ( MŠMT, Středočeský kraj, Město Český Brod,) pro investiční i 
neinvestiční projekty, které směřovaly k podpoře investičních i neinvestičních záměrů TJ. Zpracovala 
projekty, které konzultovala s dalšími pracovními skupinami. V roce 2017 se podařilo získat podporu 
investic od Města Český Brod ve výši 190.000 Kč, s příslibem synergie finančních prostředků na 
investici v roce 2018 ( areál Kutilka); na pravidelnou činnost 450.000Kč a na akce pro veřejnost 
156.000Kč. Z MŠMT na přímou práci s dětmi ( P VIII) 912.000Kč a příslib investiční akci Rekonstrukce 
atletického stadionu 10.786.000Kč a prostřednictvím ČUS jsme obdrželi 43.900 Kč na provoz a údržbu. 

 
V oblasti fundraisingu získávala podporu jiných subjektů pro kofinancování projektů či rozvoji sportovní 
činnosti TJ, zejména od Města Český Brod a sponzorů, kdy TJ zastupovala oddíly v rámci jejich smluv 
se sponzory. Výše sponzorských darů a přehled donátorů viz výše. 

 

Na rok 2017 byly na základě usnesení Valné hromady z 26. 5. 2017 podány projekty, jejichž přehled je 
v tabulce na str. 10. 

 
 

7.2 Skupina pro správu majetku 

 
V roce 2017 stavební komise probírala tyto body: 

• Dokončení investičních akcí: Kolaudace nového sportovního areálu pro nohejbal, rekonstrukce 

sauny. 

• Likvidaci stavebních buněk na pozemku HZS ve Wolkrově ulici a předání areálu HZS. 

• Rekonstrukce antukových hřišť na tenise. 

• Kácení stromů a náhradní výsadba v areálu na tenise.  

• Realizaci plánu oprav TVZ. 

• PD na rekonstrukci atletického stadionu. 

 
 

7.3 Skupina pro vnější vztahy 

 
Oblast vnějších vztahů lze rozdělit na následující kategorie: 

• Prezentace činnosti TJ v Českobrodském zpravodaji, webových stránkách TJ a Facebooku TJ. 

• Zastupování TJ v městských komisích a dalších organizacích - OTS, MAS. 

• Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů, zejména: SK a městem 

• Činnost pracovní skupiny “Kutilka”. 

•     Jednání  s ostatními sportovními a volnočasovými spolky ve městě – SK, T.J. Sokol, 
Corridoor, skautská střediska, TJ Liblice. 

• Partnerské smlouvy a jednání – MAS, Svaz nohejbalu, atletiky,basketbalu, ZŠ Tyršova, ZŠ 

Žitomířská. 

• Jednání s právními subjekty - úřadem práce, Kooperativou a UNIQUA, TS, školami, HZS, 

Městem. 

 

Zastupování TJ v městských komisích a dalších organizacích OTS, MAS 
P. Janík a M. Chuchlová zastupovali TJ v Komisi pro sport a volnočasové aktivity a dále v komisích pro 
klíčové  oblasti  Strategického  plánu  Města   Český  Brod;   Klíčová  oblast   10   –   rekreace,   sport   
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a volnočasové aktivity. 
Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů 

V průběhu roku 2017 probíhala intenzivní jednání s následujícími partnery: 

• Město Český Brod – využití hřiště u ZŠ Žitomířská, 

• HZS- ukončení nájmu a úprava areálu ve Wolkrově ul. do původního stavu 

 

Jednání pracovní skupiny “Kutilka” 
Správa TJ a Milan Rollo stále řeší přípravu smlouvy o využívání sportovního areálu SK, zejména s 
ohledem na plánovanou rekonstrukci atletického areálu. 
V daném období řešila následující problémy: 

• nákladovost na areál a řešení jeho ztrátovosti, 

• principy pro uzavření smlouvy s SK, 

• projekt rekonstrukce atletického oválu, 

• projekt rekonstrukce osvětlení areálu, 

 

Jednání s ostatními spolky ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, T.J.Sokol, Junák 
V roce 2017 se realizovala oslava města “580 let povýšení Města na královské” Do oslav se zapojily i 
oddíly TJ. Dále TJ spolupracovala na dílčích akcích (Kutilka v pohybu, Drakiáda, Ukliďme Pošembeří 
apod.) 

 

Partnerské smlouvy a jednání – MAS, svaz nohejbalu, ZŠ Tyršova a Žitomířská, gymnázium, 
Město 
Pro nohejbalový svaz oddíl nohejbalu uspořádal v červenci mistrovství ČR v kategorii dvojice a trojice 
dorostu a v září mistrovství ČR v kategorii singlů žen. Jednání s právními subjekty - Uniqua, Bohemia 
energy, TS, školy, městem vyplývala z provozních potřeb. 

 

S jednotlivými subjekty byly projednány následující otázky: 

• TJ uzavřela novou sdruženou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Uniqua, 

• TJ uzavřela s Bohemia energy smlouvu o nákupu energií na další kalendářní rok 2017, 

• TJ uzavřela smlouvu o ochraně objektu sportovní haly a KBD se společností Jablotron s.r.o. na       
6 měsíců bezplatně, 

• TJ se školami uzavřela smlouvy o pronájmu sportovišť a na jednání s vyučujícími TV byly 
projednány směrnice o sportovištích a formy možné spolupráce mezi školami a TJ, 

• Jednání s městem byla již zmíněna v předcházejících kapitolách. 

 
 

7.4 Skupina ekonomiky je složena ze zástupců oddílů a Správy TJ 

 
V průběhu roku se k ekonomickým otázkám scházeli členové komise před jednáním VV TJ k řešení 
následujících okruhů: 

• Čerpání rozpočtu v návaznosti na přidělené dotace. 

• Kritéria přerozdělení dotací pro oddíly. 

• Rozpočtová kázeň oddílů (součást zápisů z VV TJ). 

• Financování projektů. 

• Odsouhlasení výkazů na ČUS a svazy. 

 
V prosinci proběhlo tradiční jednání VV TJ s předsedy a hospodáři oddílů. 

 Skupina spolupracuje s kontrolní a revizní komisí. 
 
 
 
 
 
 



15  

 

7.5 Skupina public relations 

V oblasti   public   relations   se   TJ   a oddíly 
zaměřily především na propagaci aktivit oddílů 
a TJ prostřednictvím internetových stránek TJ, 
Města Český Brod, případně Českobrodského 
zpravodaje, Kolínského deníku. TJ  a  oddíly    
využívají  i Facebookové stránky. Této oblasti 
se VV TJ i oddíly stále více věnovaly, o  čemž 
svědčí i  články v ČBZ.  Díky P. Sobíškovi 
začala TJ shromažďovat informace o historii  
TJ. Vždy spolehlivým partnerem v oblasti PR je 
správce našeho webu Lucie Kašparová. 

 

 Mezi výrazné aktivity PR lze řadit: 
pravidelná prezentace činnosti TJ v ČBZ (24 
článků), osobnosti roku a jejich 
prezentace,pravidelná úprava internetových 
stránek (aktuality – výroční zpráva, fotogalerie 
– fotky zařízení, historie – opravy 2008 – 
2016),kompletace výroční zprávy,přehledy o 
akcích ve sportovních zařízeních TJ,správa 
facebooku. Facebookových stránek TJ i oddíly 
využívají především k obrazovému 
zpravodajství a rychlé názorové výměně po 
skončených zápasech. 

 

 

Office 365 se stal sdíleným prostředím 
především pro práci výkonného výboru a 
Správy. 

                  Přehled příspěvků  
        do Českobrodského zpravodaje  

 

         
TJ/oddíl 

počet článků 

rok 2016           2017 

Správa 5                  3 

Atletika 3                  3 

Nohejbal 5                  5 

Basket 3                  2 

Tenis 3                  0 

ASPV 0                  0 

Volejbal 1                  0  

Triatlon 4                  2  
 
 

Článek v  
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7.6 Skupina sportovně – metodická 

 
Koordinací rozvrhu cvičebních hodin na sebe v uplynulém období převzala Správa TJ. TJ podporovala  
organizaci seminářů s trenéry basketbalu, které přesahují i do problematiky ostatních sportů a 
technické a kondiční přípravy dětí a mládeže vůbec. Za pořádání těchto seminářů patří dík především 
BK Český Brod, který se při TJ Slavoj Český Brod věnuje mladým basketbalistům. 
Z grantu města a MŠMT TJ pořádala cvičení základních pohybových dovedností pro nejmladší členy 

TJ  a metodický seminář s p. Tejnskou.  

 

8 Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod 

V následující kapitole představujeme dílčí zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v uplynulém roce. 

 
 

8.1 Atletika 
 

8.1.1   Stručné hodnocení 

Oddíl atletiky v roce 2017 dále rozvíjel svou 
bohatou činnost. Opět narostla členská 
základna, počet členů k 31.12. 2017 dosáhl 
211, což je nejvíce v novodobé historii 
oddílu. S tím souviselo i navýšení počtu 
závodů, kterých se naši členové účastnili, a 
to jak v jednotlivcích tak družstvech. 
Postupně také nasazujeme družstva ve 
starších kategoriích, které jsme v minulých 
letech pro nedostatek závodníků 
nepřihlašovali. Přestože nemáme dostatek 
závodníků pro obsazení plného počtu 
možných členů družstev a tím pádem 
nemůžeme dosahovat v celkovém hodnocení 
na přední příčky, už jen účast v závodech 

těchto věkových kategorií je významným krokem v činnosti oddílu. 
Oddíl uspořádal na atletickém stadionu Na Kutilce závody dětí s rodiči a veřejné závody družstev 
přípravek. V KBD pak oddíl uspořádal čtyřboj atletických přípravek a pět kol atletických závodů pro 
veřejnost. V průběhu letních prázdnin jsme se opět vydali na soustředění oddílu do Hostinného. 
Ve spolupráci s Městem Český Brod, školami a dalšími neziskovými organizacemi jsme se podíleli na 
organizaci řady akcí pro veřejnost, jmenujme např. oslavy 580 let založení města či akci Kutilka 
v pohybu. 
 
8.1.2  Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 

Výbor oddílu pracoval ve složení Milan Rollo, Stanislav Kosík, Jana Čokrtová, Kateřina Čokrtová, David 
Machorek, Zdeněk Pala a Lukáš Veselý. Výbor se scházel dle potřeby a řešil hlavně organizační otázky 
související se zabezpečením běžné činnosti oddílu, organizací závodů a přípravou podkladů pro dotační 
výzvy. 
Oddíl o své činnosti pravidelně informuje na webových stránkách, prostřednictvím profilu na síti 
Facebook a články v Českobrodském zpravodaji. Na jaře jsme se podíleli na natáčení pořadu Lvíčata 
České televize, zaměřeného na propagaci sportu mezi dětmi a mládeží. 
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8.1.3 Prostory pro činnost 

Pro tréninkovou činnost v zimním období 
využívá oddíl krytou běžeckou dráhu a v 
letním období atletický stadion Na Kutilce. 
Členové se před začátkem letní sezony 
podíleli brigádnickou činností na úpravě 
běžecké dráhy a zprovoznění sektorů. Po 
ukončení sezony byly zazimovány sektory 
skoků a hodů. V letním období oddíl při 
nepříznivém počasí využívá tělocvičnu v 
areálu Na Kutilce. 
 
V průběhu letních měsíců byl zpracován 
projekt na rekonstrukci atletického stadionu, 
který byl prostřednictvím TJ podán do 
investiční výzvy MŠMT. Koncem listopadu 
jsme se dozvěděli, že tato akce byla 

vybrána k podpoře. V současné době intenzivně pracujeme na dokončení projektové dokumentace a 
administrativní přípravě akce. 

 
8.1.4  Členská základna  

Oddíl atletiky měl 31.12.2017 211 členů, včetně trenérů a rozhodčích. 
 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 199 

19 - 26 let 4 

27 - 65 let 2 

nad 65 let 1 

Celkem 206 

   
 
 
 
8.1.5 Přehled atletických soutěží 
Oddíl se účastnil celkem 44 závodů, z toho 11 pořádal a na dalších 2 se organizačně podílel. 
Závodníci oddílu se zúčastnili krajských přeborů jednotlivců na dráze, v hale a v přespolním běhu, kde 
vybojovali 6 medailí. 
Na mistrovství České republiky se nikdo ze závodníků neprobojoval. 
Oddíl měl v soutěži 6 družstev na úrovni Středočeského kraje. 
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Přípravka se účastnila mnoha závodů, 17 určených 
přímo pro tuto věkovou kategorii a dalších 7 
otevřených pro všechny kategorie. Jednotlivci 
vybojovali mnoho medailí, medailová umístění jsou 
vypsána níže.  
Finále družstev přípravek se konalo 23. září ve Staré 
Boleslavi. Za každý oddíl mohla startovat dvě 
družstva v celkovém maximálním počtu 20 
závodníků. Oddíl sestavil dvě družstva. 
Trenéři přípravek: David Machorek, Jana Čokrtová, 
Kateřina Čokrtová, Zdeněk Pala.  
 
 

 
 
 

Starší žactvo mělo družstvo dívek a družstvo 
chlapců, která soutěžila v krajském přeboru. Za 
družstvo může závodit maximálně 20 závodníků. 
Tuto kvótu jsme i po sloučení kategorií mladšího a 
staršího žactva nedokázali naplnit. Každý 
závodník může startovat maximálně ve třech 
disciplínách. Ve 2. kole družstvo starších žáků 
nezískalo ani jeden bod. Důvodem byla 
nepřítomnost žáků narozených v letech 2003 a 
2002, přičemž ze žáků ročníků 2004 a 2005 se 
nikdo nedokázal umístit do bodovaného 10 místa. 
V letošním roce soutěžila družstva v 1. a 3. kole o 
přeborníka Středočeského kraje. Ve 2. a 4. kole 
soutěžila družstva (včetně hostujících závodníků) 

o postupová dvě místa na mistrovství Čech. Závody 4. kola pořádané 1. září v Kolíně se vinou špatného 
počasí nebodovaly. Někteří vedoucí družstev se obávali nachlazení závodníků, za 14 dnů se konalo 
mistrovství Čech. V této soutěži se náš oddíl nemůže rovnat družstvům Kladna, Kolína a Staré Boleslavi, 
které mají sportovní třídy nebo SCM. V soutěži mohou vyniknout jen jedinci, ale ti se na těchto závodech 
nevyhlašují. Z mistrovství Čech postupují první čtyři družstva na mistrovství České republiky, kde se 
oddíly Kladna a Kolína ze Středočeského kraje umístily na předních místech. 
 
 
Družstva mužů a žen soutěžila ve 4 kolech v krajském přeboru „B“. Náš oddíl byl pořadatelem 4. kola ve 
Staré Boleslavi. Za družstvo mohlo závodit maximálně 20 závodníků. Závodníci nemusí být registrováni u 
ČAS, a mohou být různých věkových kategorií. Rovněž není omezen počet startů u jednoho závodníka. 
Vítězné družstvo má možnost v následném roce postoupit do krajského přeboru A. 
Trenéry od mladšího žactva až po dorost jsou: Stanislav Kosík, Jana Čokrtová, Zdeněk Pala, Lukáš 
Veselý. 
Středočeský pohár družstev mládeže hochů a dívek se uskutečnil v Praze na Strahově za přítomnosti 
obou našich družstev. Tato soutěž byla vypsána pro ročníky 1998 až 2004. Nás oddíl reprezentovala 
družstva chlapců a dívek v minimálním počtu tří závodníků, když maximálně mohlo nastoupit 20 
závodníků. Každý člen družstva mohl závodit maximálně ve třech disciplínách. 
Výsledky jednotlivců a družstev  
Umístění závodníků do šestého místa na přeborech Středočeského kraje jednotlivců: 

1.(h) Sedláková Veronika     2004    koule 2 kg       11.40    18.02.   Praha-Strahov 

1. Sedláková Veronika     2004    koule 2 kg       10.66    21.05.   Kladno 

3.(h) Vopařil Vojtěch      2003    800 m          2:28,59   05.02.   Praha-Strahov 

3. Vopařil Vojtěch      2003    tyč          220    21.05.   Kladno 

3. Vopařil Vojtěch      2003    200 m pře.       2:02    21.05.   Kladno 
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4. Vopařil Vojtěch      2003    800 m          2:29.59   21.05.   Kladno 

5. Dusová Natálie      2004    koule 2kg        9.45    18.02.   Praha-Strahov 

6. Vopařil Vojtěch      2003    60 m pře.        10:62    05.02.   Praha-Strahov 

6. Dusová Natálie      2004    výška            133    21.05.   Kladno 

6. Potměšilová Bára      2004    pětiboj          1898    14.05.   Kolín    

 
Reprezentace za Středočeský kraj. 
Sedláková Veronika dne 28.9. 2018 obsadila 1. místo ve vrhu 2 kg koulí výkonem 11.27 m při 
mezikrajovém utkání družstev mladšího žactva, skupiny jihozápad ČR. 

 
Závodníci umístěni v mistrovských disciplínách v tabulkách ČAS. 

9.     Sedláková Veronika   2004  koule 2kg        11.27         28.09.   Vlašim 

32.   Vopařil Vojtěch 2003   1000 m     2:59.71 08.10.    Stará Boleslav 

34.   Vopařil Vojtěch 2003   devítiboj           3393 08.10.    Stará Boleslav  
46.   Eichlerová Šárka 2002 3000 m chůze  23:45.53 09.06.    Kladno 

50.   Novotná Kristýna 2003 3000 m chůze  29:47.77 09.06.    Kladno 

 
 
Medailová umístění jednotlivců přípravky 

04.02.2017 Veletov 
  3.  Nováková Ilona (2007) trojboj (60 m, dálka, medicinbal  10,31 s, 315 cm, 621 cm 

2.   Rosmarin, Urban, Černá, Starý štafeta 

3.  Nováková, Bergmanová, Havlíčková, Dočkalová štafeta 

05.03.2017 Nymburk 
  3.  Pačesová Rozálie (2006) medicinbal (2 kg) 660 cm 

3.  Vašina Jakub (2007) 60 m  9,9 s 

2.   Vašina Jakub (2007) dálka 356 cm 

3.  Vašina Jakub (2007) medicinbal (2 kg) 640 cm 

1.  Nováková Ilona (2007) medicinbal (2 kg) 570 cm 

23.04.2017 Zruč nad Sázavou 
  3.  Króliczková Michaela (2008) 60 m 10,66 s 

1.  Nováková Ilona (2007) míček 24,2 m 

2.   Tománek Šimon (2006) dálka 396 cm 

1.  Tománek Šimon (2006) míček 33,2 m 

1.  Vopařil Tomáš (2006) štafeta mix 
 07.05.2017 Čáslav 

  1.  Pačesová Rozálie (2006) výška 123 cm 

3.  Pačesová Rozálie (2006) 60 m překážek 12,0 s 

20.05.2017 Kutná Hora 
  2.  Gyarfaš Jiří (2006) 60 m 9,52 s  

1.  Tománek Šimon (2006) míček 36,70 m 

2.  Vašina Jakub (2007) 60 m  9,72 s 

3.  Króliczková Michaela (2008)  50 m 9,05 s  

28.05.2017 Český Brod 
  1.  Vaněk Daniel (2008) dálka  369 cm 

1.  Vaněk Daniel (2008) raketka 28,64 m 

1.  Vašina Jakub (2007) dálka 370 cm 
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1.  Tománek Šimon (2006) raketka 39,57 m 

3.  Botková Veronika (2009) dálka 303 cm 

3.  Vaňková Anežka (2010) raketka 15,73 cm 

1.  Říhová Kateřina (2008) dálka  350 cm 

3.  Pešavová Sofie (2007) 800 m  3,17,0 min 

2.   Pešavová Sofie (2007) dálka  345 cm 

1.  Pačesová Rozálie (2006) dálka  392 cm 

1.  Pačesová Rozálie (2006) raketka  33,32 m 

3.  Štafeta B (2007) Štafeta 4x 180 m 2:15,0 min 

11.06.2017 Nymburk 
  3.  Černá Bára (2006) dálka 367 cm 

2.  Gyarfaš Jiří (2006) 60 m 9,22 s 

2.  Gyarfaš Jiří (2006) dálka 382 cm 

3.  Tománek Šimon (2006) dálka 367 cm 

2.  Tománek Šimon (2006) míček 42,76 m 

13.09.2017 Kutná Hora, Meeting se Zuzanou Hejnovou 
 

 
Trojboj (50 m, skok z místa, medicinbal) 

 1.  Vašina Jakub (2007) 8,3 s, 208 cm, 720 cm 

2.  Rosmarin Matěj (2006) 8,1 s, 176 cm, 679 cm  

2.  Pačesová Rozálie (2006) 8,7 s, 201 cm, 831 cm 

16.09.2017 Kolín 
  2.  Rosmarin Matěj (2006) 60 m 9,71 s 

1.  Tománek Šimon (2006) dálka 375 cm 

3.  Tománek Šimon (2006) medicinbal (2 kg) 820 cm 

1.  Pačesová Rozálie (2006) dálka  363 cm 

2.  Nováková Ilona (2007) medicinbal (2 kg) 730 cm 

3.  Vaněk Daniel (2008) medicinbal (2 kg) 550 cm 

2.  Vaněk Daniel (2008) dálka 347 cm 

2.  Botková Veronika (2009) dálka 302 cm 

2.  Botková Veronika (2009) medicinbal (2 kg) 525 cm 

17.11.2017 Český Brod, čtyřboj - dálka, 60 m, medicinbal 2 kg, překážková dr. 

3.  Vašina Jakub (2007) 415 cm, 9,4 s, 750 cm, 25,8 s 

2.  Nováková Ilona (2007) 349 cm, 9,6 s, 800 cm, 25,5 s 

10.12.2017 Nymburk, O nejrychlejšího Nymburáka 
 3.  Rosmarin Matěj (2006) 20 m PVS, 30 m letmo, 60 m 3,37 s, 4,16 s, 9,49 s 

3.  Rosmarin Matěj (2006) trojskok snožmo 598 cm 

 
 

Konečná - finálová tabulka družstev přípravek Středočeského kraje 

Pořadí Název družstva oddílu Počet bodů 

1. TJ Neratovice A 1120 

2. Atletika Stará Boleslav A 1090 

3. TJ Sokol Říčany a Radošovice A 1070 

4. Sokol Kolín – atletika A 910 

5. TJ Lokomotiva Rakovník 900 

6. Atletika Líbeznice A 890 



22  

7. TJ Lokomotiva Beroun 850 

8. AO Střela Žebrák 850 

9. SK Sporting Příbram A 830 

10. TJ Neratovice B 730 

11. SKP Nymburk A 710 

12. A.C.TEPO Kladno A 700 

13. Atletika Stará Boleslav B 660 

14. SKP Olympia Kutná Hora A 650 

15. TJ Slavoj Český Brod 600 

16. Sokol Roztoky u Prahy 530 

17. Sokol Kolín – atletika B 520 

18. SKP Nymburk B 450 

19. Atletika Líbeznice B 360 

20. TJ Sokol Říčany a Radošovice B 360 

21. TJ Lokomotiva Beroun B 280 

21.. SK Sporting Příbram B 280 

23 SK Sokol Zlatníky A 240 

24. A.C.TEPO Kladno B 230 

25. AO Střela Žebrák B 160 

26. SKP Olympia Kutná Hora B 140 

27. TJ Slavoj Český Brod B 130 

28. SK Sokol Zlatníky B 40 

       Vedoucí družstev přípravek: Jana Čokrtová, Kateřina Čokrtová, David Machorek. 
 

Konečná tabulka družstev starších žáků o přeborníka Středočeského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konečná tabulka družstev starších žáků o postup na mistrovství Čech 

Poř. Název družstva 2.kolo 9.6.2017 Kladno 

Pomocné body Hlavní body 

1. TJ Sokol Kolín 269,5 13 

2. A.C.TEPO Kladno 175,25 12 

3. Atletika Stará Boleslav 117,5 11 

Po
ř. 

Název družstva 1.kolo  
Vlašim 
5.5.2017 

3.kolo Beroun 
23.6.2017 

celkem 

p.bod h.bo
d 

p.bod h.b
od 

p.bod h.bo
d 

1. TJ Sokol Kolín 254 13 312,5 13 566,5 26 

2. A.C.TEPO Kladno 166 12 146,5 12 312,5 24 

3. TJ Lokomotiva Beroun 82 11 99,5 11 181,5 22 

4. Atletika Stará Boleslav 56 9  78 10 134 19 

5. AC Čáslav 67 10 55 9 122 19 

6. SKP Nymburk 48 8 35 8 83 16 

7. TJ Neratovice 38 6 28 6 66 12 

8 AO - STŘELA  Žebrák 14  3 30 7 44 10 

9. TJ Slavoj Český Brod 18 4 24 5 42 9 

10. SKP Olympia Kutná Hora 44 7 0 0 44 7 

11. ŠSK Slaný 9 2 10,5 4 19,5 6 

12. TJ Spartak Vlašim 20 5 0 0 20 5 

13. A.C.TEPO Kladno 5 1 8 3 13 4 
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4. TJ Lokomotiva Beroun 95 10 

5. AC Čáslav 63 9 

6. SKP Nymburk 36 8 

7. TJ Spartak Vlašim 28 7 

8. SKP Olympia Kutná Hora 25 6 

9. TJ Neratovice  12 5 

10. A.C. TEPO Kladno 9 4 

11. ŠSK Slaný 4,5 3 

12. AO – STŘELA Žebrák 0,25 0 

13 TJ Slavoj Český Brod 0 0 

Ve 3 kolech byli nejúspěšnějšími závodníky: Vojtěch Vopařil 26 bodů,  
                  Matěj Červený   15 bodů. Vedoucí družstva: Stanislav Kosík 

 
Konečná tabulka družstev starších žákyň o přeborníka Středočeského kraje 

Poř. Název družstva 1.kolo Vlašim 
5.5.2017 

3.kolo Beroun 
23.6.2017 

celkem 

p.bod h.bod p.bod h.bod p.bod h.bod 

1. A.C.TEPO Kladno 216 15 207 15 423 30 

2. TJ Sokol Kolín 186,5 14 201 14 387,5 28 

3. TJ Spartak Vlašim 110,5 13 98 13 208,5 26 

4. Atletika Stará Boleslav 91 12 82 12 173 24 

5. TJ Lokomotiva Beroun 52,5 11 76 11 128,5 22 

6. SKP Nymburk 52 10 59,5 10 111,5 20 

7. TJ Neratovice 30 9 12 7 42 16 

8. AC.Čáslav 27,5 8 9 5 36,5 13 

9. A.C.TEPO Kladno B 3 3 17 9 20 12 

10. TJ Slavoj Český Brod 6 4 12 8 18 12 

11. ŠSK Slaný 10 6 6,5 4 16,5 10 

12. AO - STŘELA Žebrák 18 7 0 0 18 7 

13. TJ Sokol Kolín B 0 0 11 6 11 6 

14. SKP Olympia Kutná Hora 6 5 0 0 6 5 

 TJ Kavalier Sázava 0 0 0 0 0 0 

 
Konečná tabulka družstva starších žákyň o postup na mistrovství Čech 

Poř. Název družstva 2.kolo 9.6.2017  Kladno  

Pomocné body Hlavní body 

1. TJ Sokol Kolín 242,5 15 

2. A.C. TEPO Kladno 231 14 

3. TJ Lokomotiva Beroun 93 13 

4. Atletika Stará Boleslav 86 12 

5. TJ Spartak Vlašim 85 11 

6. SKP Nymburk 54 10 

7. TJ Slavoj Český Brod 18 9 

8. ŠSK Slaný 16 8 

9. A.C.TEPO Kladno 15 7 

10. SKP Olympia Kutná Hora 12 6 

11. TJ Sokol Kolín 7 5 

12. TJ Neratovice 0 0 

13. AC. Čáslav 0 0 

14. AO - STŘELA Žebrák 0 0 

 TJ Kvalier Sázava 0 0 

 
Ve 3 kolech byly nejúspěšnějšími závodnicemi: Šárka Eichlerová 15,75 bodů, Kristýna Novotná 7 bodů, 
Klára Ledvinová 5 b.  
Vedoucí družstva: Stanislav Kosík 
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Konečná tabulka družstev přeboru „B“ Středočeského kraje mužů 

Poř
. 

Název družstva 1. kolo 
16.4.17 

2. kolo 
23.4.17 

3. kolo 
27.8.17 

4. kolo 
24.9.17 

celkem 

pom/hla pom/hla pom/hla pom/hla pomoc hlav 

1. TJ Roztoky u Prahy 29 1 45 4 63 4 46 3 183 12 

2. TJ Slavoj Český Brod 42 3 36 2 37 2 55 4 170 11 

3. TJ Neratovice 36 2 2 1 43 3 4 1 85 7 

4. TJ Spartak Čelákovice 0 0 2 1 16 1 15 2 33 4 

 
Konečná tabulka družstev přeboru „B“ Středočeského kraje žen 

 

Poř. Název družstva 1. kolo 
16.4.17 

2. kolo 
23.4.17 

3. kolo 
27.8.17 

4. kolo 
24.9.17 

celkem 

pom/hla pom/hla pom/hla pom/hla pomoc hlav 

1. TJ Neratovice 47 4 57 5 66 5 0 0 170 14 

2. TJ Roztoky u Prahy 23 3 32 4 23 1 5
7 

3 135 11 

3.  TJ Spartak Čelákovice 19 2 22 1 47 4 2
3 

1 111 8 

4.    TJ Slavoj Český Brod 16 1 29 3 25 2 3
7 

2 107 8 

5. Atletika Benešov 0 0 28 2 28 3 0 0 56 5 

Nejúspěšnější z mužů byli: Jakub Zadák s 37 body, Zdeněk Pala s 36 body. 
Nejúspěšnější z žen byla: Klára Ledvinová s 21 body, Nikola Vaňková s 18 body. 
Vedoucí družstev: Stanislav Kosík a Milan Rollo 

 
Tabulky poháru družstev mládeže v Praze na Strahově dne 10.12.2017 
Chlapci 

Poř. Název družstva Body 

1. TJ Sokol Kolín -atletika 207,5 

2. AC Čáslav 97 

3. TJ Lokomotiva Beroun 50,5 

4. SK Sporting Příbram 25 

5. TJ Slavoj Český Brod 20,5 

6. Atletika Stará Boleslav 18 

7. A.C.TEPO Kladno 17 

8. Sokol Roztoky u Prahy  16 

9. ŠSK Slaný 13 

10. TJ Spartak Vlašim 11 

11. AO - STŘELA Žebrák 6 

12. TJ Neratovice 1,5 

 
Dívky 

Poř. Název družstva Body 

1. TJ Sokol Kolín - atletika 146 

2. TJ Lokomotiva Beroun 134,5 

3. Sporting Příbram 64 

4. AC Čáslav 44 

5. TJ Spartak Vlašim 21.5 

6. Atleika Stará Boleslav 21 

7. A.C.TEPO Kladno 17 

8. TJ Lokomotiva Rakovník 14 

9. AO – STŘELA Žebrák 12 

10. TJ Slavoj Český Brod 10 

11. TJ Neratovice 9 
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Nejúspěšnější závodníci: Matěj Červený získal 18 bodů, Veronika Sedláková získala 7 bodů. 
Vedoucím družstev byl: Stanislav Kosík   
 
8.1. 6 Veřejné akce 

 
Oddíl uspořádal v zimní sezoně v KBD 5 veřejných 
atletických závodů. Soutěžilo se v disciplínách: 
v překážkovém běhu na 50 m a 60 m, ve sprintu 
na 40 y, 50 y, 50 m, 60 m, skoku dalekém, skoku 
vysokém, trojskoku. Dne 15.1.2017 byla použita 
cílová kamera. Na závody přijíždějí závodníci, 
nejen ze Středočeského kraje a Prahy, ale i z Ústí 
nad Labem, Litoměřic, Týniště nad Orlicí. Celkem 
se těchto závodů zúčastnilo 671 závodníků v 1721 
startech. 
V neděli 1. 5. 2017 proběhl ve sportovním areálu 
Kutilka závod rodičů s dětmi. Závodu se zúčastnilo 
celkem 34 rodinných dvojic (68 závodníků), které 

byly rozděleny do čtyř kategorií. 
Oddíl se zapojil do oslav 580 výročí povýšení Českého Brodu na královské město, podíleli jsme se na 
akci Kutilka v pohybu, a pro žáky Základní praktické školy Český Brod uspořádal oddíl atletický čtyřboj.  

 
8.1.7 Výhled činnosti na rok 2018   

Pro rok 2018 jsme přihlásili do soutěže družstva přípravek, mladších žáků, mladších žákyň, starších 
žáků, starších žákyň, dorostenek, mužů a žen. Nadále budeme pořádat veřejné atletické závody v KBD. 
Uspořádáme atletické závody pro přípravky ze Středočeského kraje v KBD a Na Kutilce, stejně jako 
oddílové závody a závody rodičů s dětmi. Budeme se podílet na akcích Feneg 2018 a „Kutilka v  pohybu“ 
a tím propagovat sportovní atletickou činnost TJ Slavoj Český Brod. 
Nejdůležitější akcí pro rok 2018 však bezpochyby bude rekonstrukce atletického stadionu. Doufáme, že 
se podaří naplnit všechny administrativní záležitosti spojené se žádostí, podpora ze strany MŠMT bude 
přidělena a nám se konečně podaří realizovat akci, na kterou čekají celé generace českobrodských 
atletů. 
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8.2 Basketbal a BK Český Brod   

 
8.2.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2017 
Basketbalový klub měl v roce 2017, kdy se dohrávala 
sezona 2016/2017 v soutěžích tři družstva (muže, starší 
minižačky a nejmladší minižactvo) a přípravku. Od sezóny 
2017/2018 se pak družstvo nejmladšího minižactva 
rozdělilo na chlapce a dívky a obě družstva nastupovala 
v krajském přeboru U12. Hráči přípravky pak od druhé 
části roku hrají přípravné soutěže „Šmoulinka“ formou 
turnajů. 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 2017. 

Oddíl pokračoval v chlapecké složce ve spolupráci s BA Nymburk, zastoupenou Mgr. Michalem 
Ježdíkem. V rámci této spolupráce tvoří českobrodští žáci od sezony 2016/2017 společná družstva 
chlapců U13 a U14 pod hlavičkou Nymburka, která v sezóně 2017/2018 přešla do kategorie U14 a U15 a 
vybojovala si účast v extralize. Trenéři mládeže Nymburka nadále poskytovali pravidelnou metodickou 
podporu trenérům Brodu. Již od podzimu 2011 si oddíly vyměňují hráče.  

V roce 2017 se podařilo českobrodským trenérům získat další 3 licence 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 2017 jsme rovněž zorganizovali pravidelné schůzky s rodiči členů 
všech mládežnických družstev.     

    
 
 

8.2.2 Prostory pro činnost 

Basketbalová družstva trénují a hrají soutěže 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 26roctor pro diváky a tak ji lze používat jen jako 
tréninkovou. V roce 2017 proto byla tělocvična využívána hráči basketbalu jen výjimečně.  
 

8.2.3 Počet členů k 31. 12. 2017 

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

 
 

oddíl 

 

Celkem 

 

Muži 

 

Ženy 

 

Dospělí 

celkem 

 

Dorostenci 

 

Dorostenky 

 

Žáci 

 

Žačky 

 

Mládež 

celkem 

basketbal 141 18 

 

2 20 

 

14 

 

 

9 46 52 

 

      121 

 

 

 
 
Celkem měl oddíl 121 mládežnických členů včetně 20 dospělých.  Stav, zejména díky začínajícím dětem, 
u kterých dochází k častým změnám, v průběhu roku neustále kolísá.  
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8.2.4 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 2017 se vyvíjela následujícím způsobem. 

 
Družstvo žáků (ročník 2003 a mladších)  

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 jednoznačně vyhrálo 
krajský přebor, postoupilo na  národní finále své kategorie a 
zde obsadilo 10. místo. Také žákovské družstvo U14 

postoupilo z ligy do extraligy, v té si pak vybojovalo účast na mistrovství republiky a celkově skončilo na 5. 
místě.  

Také v sezóně 2017/2018 obě dvě družstva postoupila z podzimních základních skupin do extraligy 
svých kategorií a budou bojovat o účast na mistrovství republiky.  

 
Družstvo žákyň (ročník 2004 a mladší) 
Družstvo žákyň dohrálo v roce 2017 soutěž kategorie U13 a 
skončilo s bilancí 11 vítězství a 17 porážek na celkovém 6 místě, 
kdy si na jedné straně připsalo cenné výhry nad družstvem 
Pardubic a na druhé straně prohrálo vyrovnaná utkání s celky 
Proseka či Brandýsa. Na podzim jsme využili možnosti hrát 
mládežnickou ligu a v základní skupině obsadili 5 místo s 3 
vítězstvími a 9 porážkami, což znamenalo, že nepostoupily do 
extraligy a ve zbytku sezony hrají skupinu o umístění. 

Dále se holky sehrály několik přátelských utkání a 
zúčastnily se třech basketbalových turnajů. Na mezinárodním 

turnaji Easter Cup v Ostravě se střetly mimo domácí Ostravy ještě se Spišskou Novou Vsí, slovinským týmem ze 
Zasavje a maďarskou Akadémií Köbánya. Bohužel se holkám nepodařilo vyhrát ani jeden zápas ve skupině a 
podlehly i v boji o předposlední místo hráčkám z Berlína. Chuť si však spravily na Vosa cupu v Sadské, kde ve 
společném družstvu s hráčkami z Poděbrad vybojovaly bronzovou medaili. Na červnovém mezinárodním turmaji 
Brandýský pohár jsme pak obsadili 11 místo ze 16 účastníků. 

Na začátku roku 2017 družstvo opustilo několik hráček, Maruška a Anička Holé přestoupily do Sadské, 
několik děvčat přestalo hrát basketbal úplně včetně nejlepší naší střelkyně Elišky Burgelové. Naopak v září nás 
posílila Adéla Hampejsová, která přestoupila do Brodu z Kolína.  

Zuzana Příhodová hostuje od sezóny 2017/2018 do extraligového družstva U15 Slovanka Praha. Individuální 
ocenění zaznamenaly tři brodské hráčky Zuzana Příhodová, Lucie Šarochová a Adéla Hampejsová, když byly 
v listopadu vybrány na kemp středočeského výběru hráček U14 a z tohoto kempu se následně nominovali i na 
prosincový turnaj regionálních výběrů v Brandýse nad Labem.          
 
Středočeský přebor starších minižákyň 2016/2017 
tabulka 

1. ŠBK Sadská U13G   28 27 1 2453:825 55 

2. BK Studánka Pardubice U13G (ms) 28 18 10 1590:974 46 

3. Basket Poděbrady z.s.U13G(ms) 28 16 12 12           05:1130 44 

4. BK Brandýs nad Labem z.s.U13G 28 14 14 9             36:1238 42 

5. BC Slaný U13    28 12 16 12  64:1462 40 
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6. TJ Slavoj Český Brod(ms)  28 11 17 9     85:1289 39 

7. BK Prosek U13 (ms)   28 10 18 10   68:1770 38 

8. BC Benešov U13G (ms)                 28 4 24  8    29:1642 31 

 

Žákovská liga U14 2017/2018 – konečná tabulka skupiny C 

1. Sokol Nilfisk Hradec Králové  12 12 0 1770:259 24 

2. Sokol Nilfisk Hradec Králové B 12 10 2 10               84:574 22 

3. BK Loko Trutnov   12 8 4     869:791 20 

4. Basket Slovanka   12 6 6 7                   61:901 18 

5. BK Slavoj Český Brod   12 3 9       548:977 15 

6. BK Brandýs nad Labem  12 3 9 5                   25:1002 15 

7. PORG Basket    12 0 12       375:1428 12 

 
Holky trénují třikrát týdně, kdy ke klasickým basketbalovým tréninkům máme ještě pohybový tréninky ve spolupráci 
s nestátním zdravotnickým zařízením 3RE Renaty Tejnské pod vedením Michala Švandrlíka. Trenérem družstva je 
Kuba Nekolný a asistentkou pak Anička Stuchlíková.   
 

    Družstvo mladších minižákyň U12 (2006 a mladší) 
  Družstvo U12 holek i kluků dokončilo sezónu 2016/2017 ještě jako     

společný mix U11, kdy trénovali jedenkrát týdně všechny děti 
společně, jedenkrát týdně pouze chlapci a jedenkrát týdně pouze 
děvčata a měly navíc ještě jednu tréninkovou jednotku 
pohybového tréninku. Tým od 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 nakonec družstvo získalo o 1 vítězství více než 
konkurent v boji o čtvrté místo Mladá Boleslav.  

  O družstvo se staral tým několika zkušených trenérů zastřešených            
vedoucím družstva Petrem Fischerem ve složení Milena Králíková, 

František Civín, Jan Benák a František Tvrz. Asistenty pak byli dorostenci Jirka Polák, Martin Koudela a Tomáš 
Tejček. Tímto silným personálním obsazením se oddíl připravil na rozdělení družstva na chlapce a dívky, ke kterému 
došlo v polovině roku 2017. Od té doby se děvčatům věnuje dvojice trenérů Petr Fischer a František Civín.  

Na podzim roku 2017 jsme naše družstvo mladších minižákyň přihlásili do „přípravné soutěže mladších 
minižákyň U12G“, ve které se postupně utkaly s týmy BK Studánka Pardubice, Kolín, ŠBK Parker Hannifin Sadská, TJ 
Bižuterie Jablonec n/N a AŠ Mladá Boleslav. V těchto zápasech se v našem dívčím mužstvu postupně vystřídalo 14 
hráček (v rozmezí tří ročníků narození – 2005, 2006 a 2007). Přes obavy, jak se bude našim holkám v jejich 
premiérové sezoně dařit, se jim podařilo hned polovinu zápasů  vyhrát a jejich těsné prohry doma s Kolínem (52 : 
55) a v Pardubicích (38 : 33) je stáli později jejich celkové druhé místo v soutěži hned za bezkonkurenční Sadskou. 
Děvčata se též účastnila našeho již tradičního týdenního srpnového soustředění v Jičíně. Holky trénují dvakrát týdně 
a na příští rok plánujeme přidat jeden trénink navíc. 

 
Krajský přebor mladších minižákyň U12 2017/2018 – konečná tabulka skupiny B (s povinností střídat na 2 pětky) 

1. ŠBK Parker-Hannifin Sadská  10 10 0 822:278 20 

2. BK Studánka Pardubice                10 7 3 581:502 17 

3. BK Český Brod    10 6 4 482:490 16 

4. BC Kolín    10 4 6 514:599 14 

5. TJ Bižutérie Jablonec nad Nisou    10 3 7 477:662 13 

6. AŠ Mladá Boleslav   10 0 10 309:654 10 
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Krajský přebor mladších minižákyň U12 2017/2018 – konečná tabulka skupiny B (bez povinnosti střídat na 2 pětky) 

1. ŠBK Parker-Hannifin Sadská  10 10 0 868:215 20 

2. BK Studánka Pardubice                10 7 3 517:436 17 

3. BK Český Brod    10 5 5 441:490 15 

4. BC Kolín    10 5 5 522:559 15 

5. TJ Bižutérie Jablonec nad Nisou    10 2 8 381:614 12 

6. AŠ Mladá Boleslav   10 1 9 259:674 11 

 

 
 
 

       Družstvo mladších minižáků U12 (2006 a mladší) 
Družstvo mladších minižáků tvořilo do konce sezóny 

2016/2017 společné družstvo s děvčaty. Po rozdělení v polovině 
roku 2017 a po chvilkovém hledání se o tým starají trenéři Jiří 
Polák, který družstvo vede i při zápasech a František Tvrz, jenž má 
na starosti hlavně tréninkový proces. 

Na podzim kluci vstoupili podobně jako holky do 
přípravné krajské soutěže mladších minižáků, kde se ve východní 
skupině postupně utkaly s týmy BA Nymburk, BC Kolín, BK 
Kondoři Liberec a AŠ Mladá Boleslav. K zápasům postupně 
nastoupilo všech 14 hráčů. V soutěži dominovali týmy Nymburku 
a Kolína, za kterými se v obou soutěžích na třetím místě umístilo 
naše družstvo, když družstva Liberce a Mladé Boleslavi vždy 

porazilo. Tím si pro zbytek sezóny 2017/2018 vybojovali účast ve skupině o konečné 5. – 8. místo. V této skupině se 
ještě utkají s celky Sparty a Basketbalové školy Tygři Praha. Zápasy s Libercem se jim pak budou počítat do konečné 
tabulky. Chlapci se též účastnili našeho již tradičního týdenního srpnového soustředění v Jičíně. Tréninky zatím mají 
dvakrát týdně. 

 
 
 

Krajský přebor mladších minižáků U12 2017/2018 – tabulka skupiny B (s povinností střídat na 2 pětky) 

1. BA Nymburk   7 7 0 777:117 14 

2. BC Kolín   8 6 2 673:273 14 

3. BK Slavoj Český Brod  8 4 4 307:532 12 

4. AŠ Mladá Boleslav  8 1 7 208:605 9 

5. BK Kondoři Liberec  7 1 6 172:610 8 

 
 
 
Krajský přebor mladších minižáků U12 2017/2018 – tabulka skupiny B (bez povinnosti střídat na 2 pětky) 

1. BA Nymburk   7 7 0 722:151 14 

2. BC Kolín   8 6 2 617:230 14 

3. BK Slavoj Český Brod  8 3 5 284:450 11 

4. AŠ Mladá Boleslav  8 3 5 279:595 11 

5. BK Kondoři Liberec  7 0 7 184:660 7 
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 Družstvo přípravky 

Naše družstvo basketbalové přípravky mix bylo 
založeno v sezóně 2016-17 pod vedením zkušeného 
trenéra z basketbalové akademie Nymburk Jana Košaře 
a asistence Jiřího Poláka. Děti jsou složeny z ročníků 
2007 až 2010 V nadcházející sezóně 2017-18 byl 
realizační tým posílen o nové trenéry Markétu 
Stejskalovou a Tomáše Hora, který má na starosti 
technické zázemí a organizaci.Pořídili jsme nové dresy 
a družstvo bylo přihlášeno do soutěže basketbalových 
přípravek Šmoulinka Cup ve kterém absolvujeme 

celkem 10 turnajů. 

Děti svoje první ostré zápasy absolvovaly v neděli 17. září. Velký věkový rozptyl je asi naším největším 
handicapem oproti ročníkově vyrovnanějším soupeřům. Proto letošní první hrací sezónu bereme hlavně 
jako rozkoukávací a sbíráme cenné zkušenosti :-) Výsledky utkání: Draci Český Brod - SŠB Pardubice 8 : 
81 a Draci Český Brod - Kelti Nové Strašecí 6 : 75. 

Na druhém turnaji Šmoulinka Cupu jsme vybojovali první vítězství nad týmem Rokycan 26:12! Výsledky: 
Velká Ohrada - Český Brod 50:08, Borotín - Český Brod 28:06, Rokycany - Český Brod 12:26. 

Na třetím turnaji Šmoulinka cupu v Poděbradech znamenalo družstvo přípravky své druhé vítězství a 
několik nadějných výsledků a celkově viditelné zlepšení výkonu! Na turnaji nás tentokrát čekaly 4 utkání. 
V prvním utkání byl soupeřem domácí tým Poděbrad který po našem nervózním úvodu jasně zvítězil 
56:14. V druhém utkání nás čekal nejtěžší soupeř Vosy ze Sadské. Utkání bylo nečekaně vyrovnané 
hlavně díky zlepšené obraně. Výsledkem byla sice porážka, ale pouze s rozdílem 10 bodů 26:16. Třetím 
soupeřem byl tým Jičína a byl to zatím nejvyrovnanější soupeř. Bohužel jsme nevyužili několik šancí na 
bodové dotažení skóre a hlavně díky neproměňování vyložených šancí prohráli těsně 31:26. Poslední 
utkání proti Kralupům bylo naše zatím nejvydařenější.Tým předvedl vysoké nasazení a bojovnost a 
zaslouženě zvítězil 31:14!  

Na čtvrtém, tentokrát vánočním domácím turnaji jsme vybojovaly stříbrné medaile! V prvním zápasu jsme 
měli proti o rok mladšímu Kladnu zápas pod kontrolou, všichni si zahráli a s přehledem jsme zvítězili v 
poměru 52:38. Ve druhém zápase nás čekal pozdější vítěz turnaje, o dva roky starší dívky z Liberce. 
Podle předpokladu liberecká děvčata využila svou výškovou převahu, ale i přesto jsme uhráli solidní 
výsledek 30:46. V posledním zápase s týmem Borotína už bylo jasné, že se hraje o stříbrné medaile. S 
Borotínem jsme v letošní sezóně už jednou prohráli a tak motivace byla opravdu veliká. Byl to zatím náš 
nejvyrovnanější a nejvyhecovanější zápas s úžasnou podporou hlediště a se šťastným koncem, jímž bylo 
vítězství o 2 body v poměru 31:29!! Domácí turnaj se nám opravdu vydařil. 

Na pátém turnaji Šmoulinka Cupu vybojovala přípravka 2. místo! Tentokrát nás čekal turnaj v Jenči na 
Praze západ. V prvním utkání proti našemu již tradičnímu soupeři Vosám ze Sadské se nám opět 
nepodařilo uhrát lepší výsledek. Rychlé vosičky nám opět dělali velké problémy svojí šikovností a 
rychlostí. Děti byly jako již tradičně v prvním zápase velice nervózní a to se podepsalo na celkovém 
výkonu. Utkání skončilo výsledkem 21: 37. Druhé utkání bylo přesným opakem prvního. Soupeřem byl 
team DDM Praha. Nervozita z prvního utkání zmizela a děti hráli "naší hru" založenou hlavně na rychlém 
protiútoku a včasném nahrávání. Utkání jsme zvítězili v poměru 36:10. V zápase o druhé místo jsme si s 
domácími Tygry Praha zaslouženě vybojovali vítězství 34:30. Utkání bylo velice vyrovnané, ale celý zápas 
jsme byli ve vedení a nepřipustili obrat. 

Na šestém turnaji Šmoulinka Cupu v Kolíně jsme obsadili 3. místo.   

První zápas jsme se utkali s domácím Kolínem. Ačkoliv naši hráči předvedli kvalitní obranu, v útoku jsme 
neproměnili několik šancí, a tudíž první zápas skončil naší prohrou. Nutno ale podotknout, že to bylo velmi 
vyrovnané utkání s rozdílem 2 bodů.  
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Druhý zápas nás čekal Holýšov, který se svou vynikající technikou s přehledem vybojoval první místo 
celého turnaje. Poslední zápas nás čekal tým Liberce, jenž nás už v prosinci porazil s rozdílem 16 bodů. 
Je tedy opravdu vidět, celkové zlepšení přípravky, protože na tomto turnaji tento tým porazila 21:16!!!  

Celkově jsme tak na turnaji vybojovali krásné 3. místo. Kolín vs. Český Brod 29:27, Holýšov vs. Český 
Brod 64:14, Český Brod vs. Liberec 21:16. 

  Družstvo mužů  
 Proti minulé sezóně jsme udělali malý krůček vpřed jak         
počtem vítězství, tak v konečném umístění. Dostali jsme 
se do další fáze soutěže – PLAY-OFF. Splnili si tak 
závazek,který jsme si dali před zahájením soutěže.Mohli 
jsme mít o 3 vítězství víc,kdybychom neprohráli vyhraná 
utkání – v Benešově, v Pečkách a v Příbrami. Tak snad 
příště. Mohu konstatovat, že družstvo zase o trochu 
pokročilo ve        svých výkonech jak po stránce taktiky tak  
v basketbalových činnostech. Projevilo se to především u 
mladších hráčů. Je to však nepatrné zlepšení a ne takové, 
jaké já bych si představoval.  
Souvisí to s docházkou jednotlivých hráčů jak na tréninky, 
tak na zápasy. I když se od ledna letošního roku účast na 

trénincích zlepšila, je to málo na to, aby výkonnost družstva šla výrazněji dopředu. Máme fáze 
zápasů,kde hrajeme velmi dobrý basketbal, vedeme nebo držíme se soupeřem vyrovnaný stav,ale pak 
přijdou nepochopitelné chyby,kdy ztratíme v krátkém časovém období míč několikrát za sebou. Obdržíme 
10bodovou šňůru, soupeř se uklidní a zápas se nám nedaří kontrolovat. Ideální by bylo, kdyby v týdnu, 
kdy ve víkendu budou následovat zápasy, byly tréninky dva. A kdyby na trénink chodilo více než 10 
hráčů,abychom se mohli věnovat více taktice hry,šla by výkonnost družstva rapidně nahoru. 

Jsou tady však důvody, které se nám nepodaří asi ovlivnit,aby účast na trénincích a zápasech byla lepší: 
rodinné záležitosti, zaměstnání, studentské povinnosti, zranění atd. Škoda. 
Družstvo má velké rezervy ve střelecké produktivitě jak ve střelbě z pole, tak ve střelbě TH. 
Jak ukazují přiložené tabulky, tak jen v 5 zápasech jsme se dostali nad hranici 60 bodů, což je hrozně 
málo. Na vítězství,a to při dobré obraně,je zapotřebí se dostat na 70 bodů. Podobně je to s úspěšností 
TH. Náš průměr na zápas je 53%. Bylo by zapotřebí se dostat na 70%. Ale to všechno souvisí s 
tréninkem. 
Velkou devízou našeho družstva do dalších sezón je, že základ tvoří mladí hráči. T.Tejček, L.Kosík, 
M.Koudela a M.Stuchlík jsou hráči první pětky, zlepšuje se M. Novák, škoda jen, že J.Polák má střídavě 
zdravotní potíže. Navíc nám vypadl pro zranění kolene A. Ropek.  
Tuto sestavu doplňují stabilně M.Dušek, který odevzdává poctivé výkony, jak v zápasech, tak v tréninku, 
V.Čepička drží družstvo střelecky a M.Pácha platí svou rychlostí hlavně v obraně.  
Jsem rád, že se po novém roce zapojili D.Šťastný, který po basketbalové stránce patří k nejlepším, 
L.Šlégr, který je velkou autoritou a dovede družstvo usměrnit a svou bojovností vyhecovat ostatní  
a L.Cenigr, který měl větší pauzu, než bylo zdrávo, se dobře uplatnil v obraně. Občas nás přijde podpořit 
J.Bolomský. Od nového roku máme v kádru také nového mladého hráče – D.Pošíka. Má předpoklady být 
oporou družstva.  
Velké zlepšení je u T.Tejčka a M.Koudely. L.Kosík byl na podzim ve velmi dobré formě, ale jak začalo 
zkouškové období, šel s formou o něco dolů. U M. Stuchlíka je to podobné. Studium na medicíně je 
náročné a na trénink nezbývá mnoho času, tak forma tomu odpovídá. Škoda je, že M.Novák má od Vánoc 
problémy se zdravím a netrénuje (zuby), mohl se posunout dosti dopředu.  
Doufám, že se podaří stávající kádr družstva udržet i na příští sezónu, že mladí hráči půjdou výkonnostně 
nahoru, že starší hráči je podpoří zkušenostmi a že půjdeme tabulkou na vyšší příčky. 
Chtěl bych poděkovat našim fandům, že nás chodí v hojném počtu povzbuzovat. Vydržte do příští sezóny, 
budeme hrát určitě lepší basketbal. 
                               Trenér : J.Růžička 
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Závěrečná tabulka 

1. BC Real Réma Nymburk 16 14 2 1240:964 30 

2. AŠ Mladá Boleslav B  16 11 5 1148:998 27 

3. BK Beroun A   16 11 5 1185:1072 27 

4. BK Příbram 2000“A“  16  9 7 1192:1098 25 

5. BK RJ EBC Mělník  16  7 9 1155:1107 23 

6. BC Kolín B   16  7 9 1056:1012 23 

7. Basketbal Pečky  16  6 10   986:1149 22 

8. BK Český Brod  16  4 12   942:1123 20 

9. BK Benešov B             16  3 13   901:1282 19  

 
 
 
 

8.2.5  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. 
 

 
 
 

 
8.2.6  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 2017 v rámci TJ Slavoj příjemcem 
podpory města Český Brod a z prostředků MŠMT, 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. 
 
 
8.2.7 Organizační záležitosti 

 Basketbal funguje od začátku roku 2016 v rámci TJ Slavoj bez samostatné právní 
subjektivity jako oddíl. BK je v současnosti prázdná schránka bez samostatné činnosti a vedení oddílu 
povede kroky k jejímu zrušení.  
           
 
 

Jakub Nekolný a kolektiv trenérů BK TJ Slavoj Český Brod 
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8.3 Nohejbal 

8.3.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2017 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod zahajoval 

letošní sezónu na nových kurtech. Oficiální otevření se 

kvůli nepřiznivému počasí několikrát posouvalo, ale 

nakonec se podařilo kurty otevřít na extraligovém zápase 

mužů, kteří hostili tým z Modřic. Na začátku května jsme 

pořádali MČR jednotlivců v dorostenecké kategorii. O 

prázdninách byl tradičně pořádán turnaj pro 

neregistrované hráče. Koncem srpna jsme uspořádali 

MČR dvojic mužů a následující den proběhlo MČR 

jednotlivkyň žen. Na konci roku byl naším oddílem 

pořádán tradiční Vánoční turnaj jak pro kategorii můžu, 

tak pro kategorii žen, pro které byl tento turnaj zařazen do Zimního poháru žen ČNS 

8.3.2 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 

V letošním roce jsme zahajovali sezónu na nových kurtech za sportovní halou. Tyto kurty a zázemí byly 

postaveny za podpory města Český Brod a grantu obdrženého od MŠMT. V rámci tohoto zázemí byl na 

nohejbalových kurtech umístěn monitorovací systém, který byl používán i pro splnění povinností 

propagování utkání našeho celku mužů „A“, kteří v roce 2017 hráli nejvyšší nohejbalovou soutěž. Jedna 

kamera je totiž umístěna směrem na hlavní kurt a je možno ji využívat pro pořizování přímých přenosů 

extraligových utkání nebo zápasů konaných v rámci mistrovství České republiky v nohejbale jakýchkoliv 

dispciplín. Nohejbalový oddíl připravil ke konci roku 2017 nové webové stránky (www.nohejbal-

ceskybrod.cz).Vetšina propagace utkání, turnajů a veškerých akcí probíhá v současné době přes 

facebookovou stránku (www.facebook.com/nohejbal.ceskybrod), jak je v současné době sociálních sítí 

zvykem. Dalším typem propagace utkání a turnajů MČR je vylepování plakátů a rozesílání emailů pro 

sponzory a fanoušky nohejbalového oddílu. Po každém zápase je na nohecmagazínu 

(www.nohecmagazin.cz) článek o zápase mužů „A“ a v nepravidelných intervalech jsou zmíňky i o 

ženských ligových soutěžích. 

Výkonný výbor v letošním roce řešil především provozní problémy se zařizováním nového zázemí, které 

byly postupně v průběhu sezóny odstraňovány. Dalším bodem, který řešil VV byla opět otázka mládeže a 

její budooucnosti v nohejbalovém oddíle. Řešily se otázky podpory jednotlivých hráčů ze strany rodičů a 

zvyšující se počet žáků a s tím spojená nutnost více trenérů mládeže pro budoucí roky.  

 

8.3.3 Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 

Zahájení sezóny na nových kurtech za sportovní halou si vyžádalo více příprav na začátku sezóny 

(zprovoznění ozvučení, závlahy, položení nového trávníku, zprovoznění nové udírny a grilu a další). Po 

tomto úspěšném zprovoznění se na hromadných brigádách pouze udržoval současný stav zázemí (úklid 

vnitřních a venkovních prostor, sekání trávníku a další činnosti). 

Vedle povinností se zázemím se nohejbalový oddíl přihlásil do trénikového centra mládeže zaštiťovaného 

českým nohejbalovým svazem. Jedná se o projekt jehož hlavním cílem je výchova nohejbalové mládeže 

prostřednictvím oddílů nohejbalu, které jsou jeho členy. Tento projekt je určen výhradně a pouze na 

podporu výchovy nohejbalové mládeže v oddílech při splnění předem stanovených podmínek. Tyto 

podmínky náš nohejbalový oddíl splnil beze zbytku a tím jsme mohli žádat o finanční podporu. 

 

http://www.nohejbal-ceskybrod.cz/
http://www.nohejbal-ceskybrod.cz/
http://www.facebook.com/nohejbal.ceskybrod
www.nohecmagazin.cz


34  

8.3.4 Členská základna 

 

 
 

                                                                                                                                                              1 - Tabulka členské základny 

8.3.5 Přehled soutěží (výčet a umístění) 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod se skládá celkem ze sedmi týmů. Jejich umístění v sezóně 2017 byla 

následující: 

• tým mužů „A“ – 6. místo v základní části extraligy mužů, celkově 6. místo po play-off, 

• tým mužů „B“ – 2. místo v Krajském přeboru mužů po základní části, 

• tým mužů „C“ – 2. místo v Okresním přeboru Kutná Hora/Kolín mužů, 

• tým žen „A“ – vítěz 1. ligy žen; 2., 3. a 4.místo na MČR jednotlivkyň; 1., 2. a 3. místo na MČR dvojic; 3. a 4. 

místo na MČR trojic; 2., 3.místo v anketě nohejbalistka roku (v pořadí  Bálková, Cibulková); v rámci 

reprezentace účast na Mistrovství Světa v Nymburce – 1.místo ve dvojicích (Bálková, Cibulková, Vokáčová), 

1. místo v trojicích (Cibulková, Vokáčová, Červenková, Chuchlová) 

• tým žen „B“ – 3. místo v druholigovém Poháru ČNS žen, 

• tým dorostu – 1. místo v základní části Botas Dorostenecké ligy „A“, celkově 5.-8.místo; 4.místo v Krajském 

přeboru dorostu, 

• tým žáků – 4.místo v Krajském přeboru žáků. 

 

 

Hodnocení soutěží pro každé družstvo (výsledky, výrazné umístění, osobnosti 

družstva, závěrečné tabulky, fotodokumentace) 

 

Muži „A“ 

Mezi hlavní cíle před sezónou měl elitní tým našich mužů 

následující. Především zachránit extraligovou příslušnost pro 

další ligový ročník v rámci dlouhodobé soutěže. Na začátku 

sezóny se náš dlouholetý kapitán a osobnost týmu Cibulka 

zhroutil a do zápasového a tréninkového rytmu se dostal až po 

základní části, bohužel se za tak krátkou dobu nedokázal dostat 

do vrcholné formy. Ostatní hráči absolvovali intenzivní 

tréninkové jednotky, které měly v průběhu sezóny klesající 

tendenci z hlediska docházky jednotlivých hráčů. Další oporou 

Věk Počet Členů 

Do 18 let 51 

19 – 26 let 0 

27 – 65 let 51 

Nad 65 let 0 

Celkem 102 
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týmu je David Ešner, který měl vynikající vstup do sezony, ale postupně ztrácel herní kvalitu a play-off strávil na 

lavičce. První 2 domácí utkání měly z naší strany nadstandartní herní úroveň, kde jsme nejdříve porazili minulého 

mistra z Karlových Varů a poté remizovali s týmem Modřic. Extraligu se podařilo s předstihem udržet, bohužel to byl 

pro některé hráče vrchol sezony a poté jim chybělo pověstné nadšení a tréninková disciplinovanost v bojích play-off 

extraligy mužů o titul. To se ukázalo v prvních vyřazovacích bojích, kde v prvním zápase v play-off v Čelákovicích tým 

mužů sehrál velmi dobře, bohužel se štěstí přiklonilo k domácím hráčům, kteří o týden později potvrdili roli favorita 

a tím ukončili sezonu mužů „A“. 

 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

NK CLIMAX Vsetín 14 9 4 1 74 49 22 

TJ AVIA Čakovice „A“ 14 10 1 3 75 39 21 

TJ Spartak Čelákovice „A“ 14 9 3 2 69 34 19 

SK LIAPOR WITTE K.Vary 14 6 2 6 57 55 14 

MNK SILNICE GROUP 
Modřice 

14 3 7 4 64 65 13 

TJ Slavoj Český Brod 14 4 3 7 51 66 11 

SK Šacung ČNES Benešov 
1947 

14 2 2 10 41 74 6 

TJ DYNAMO Propagační 
podnik Č.Budějovice „A“ 

14 2 0 12 25 74 4 

2 - Tabulka po základní části extraligy mužů 

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

16.9.2017 14:00 1.QF2 
SK LIAPOR WITTE 

Karlovy Vary 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice 
5:2 

16.9.2017 14:30 1.QF1 
TJ Spartak 

Čelákovice "A" 
TJ SLAVOJ Český Brod 5:4 

23.9.2017 14:00 2.QF2 
MNK SILNICE 

GROUP Modřice 
SK LIAPOR WITTE Karlovy 

Vary 
5:1 

23.9.2017 15:00 2.QF1 
TJ SLAVOJ Český 

Brod 
TJ Spartak Čelákovice "A" 2:5 

28.9.2017 14:00 3.QF2 
SK LIAPOR WITTE 

Karlovy Vary 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice 
1:5 

30.9.2017 10:00 SF2 
TJ AVIA Čakovice 

"A" 
TJ Spartak Čelákovice "A" 5:4 

30.9.2017 14:30 SF1 NK CLIMAX Vsetín 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice 
5:0 

7.10.2017 14:00 2.SF1 
MNK SILNICE 

GROUP Modřice 
NK CLIMAX Vsetín 5:4 

7.10.2017 14:30 2.SF2 
TJ Spartak 

Čelákovice "A" 
TJ AVIA Čakovice "A" 5:2 

14.10.2017 10:00 3.SF2 
TJ AVIA Čakovice 

"A" 
TJ Spartak Čelákovice "A" 5:3 
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14.10.2017 15:30 3.SF1 NK CLIMAX Vsetín 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice 
5:3 

21.10.2017 14:30 o 3.místo 
TJ Spartak 

Čelákovice "A" 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice 
5:1 

29.10.2017 12:00 Finále NK CLIMAX Vsetín TJ AVIA Čakovice "A" 5:1 

3- Tabulka play-off extraligy mužů 

Na jednorázových akcích v rámci mistroství České republiky se k hlavním cílům řadilo postupovat ze základních 

skupi a pokusit se bojovat o medailové příčky. To se podařilo dvojici, ve složení Marek Vedral a Jan Sýkora, která na 

MČR dvojic v Karlových Varech vybojovala nečekané, ale krásné 4. místo. Na MČR trojic, které se konalo v Českém 

Brodě jsme postavili celkem 3 sestavy, bohužel ani jedné se nepodařilo postoupit do play-off. Na MČR singlu 

postoupili oba naši borci (Sýkora, Vedral) ze základních skupin, kde v osmifinále vystavil Vedralovi stopku vsetínský 

Chalupa a Sýkorovi ve čtvrtfinále žatecký P. Vít. 

47.MČR mužů dvojic – 1.7.2017 K.Vary 

1. NK CLIMAX Vsetín 
Michal Plachý, Jan 

Chalupa, Ladislav Stupák 

2. TJ AVIA Čakovice „A“ Jiří Kalou, Milan Kučera 

3. 
SK LIAPOR WITTE 
Karlovy Vary „A“ 

Jan Vanke, Michal 
Kokštein, Tomáš Bíbr 

4. TJ Slavoj Český Brod 
Jan Sýkora, Marek 

Vedral 
4- Tabulka výsledků MČR dvojic mužů 

Dále chce tým mužů více zapojovat mladé hráčů do svého družstva a tím předejít výkonnostním rozdílům 

pro budoucí sezóny. Mladé hráče (Chejn,Truc)  jsme na začátku sezony pravidelně stavili do základní 

sestavy, ale postupně se ukázalo, že herní kvalita zatím nedosahuje úrovně extraligy a psychická 

odolnost už vůbec ne. Nicméně věříme, že jejich čas přijde, i když nás pro příští rok opouští a jdou vyhrát 

extraligu do Šacungu. 

 

Muži „B“ 

Mezi hlavní opory týmu mužů „B“ jsou bývalí hráči nejvyšší mužské soutěže Bálek a Cmíral. Tyto opory měly na 

začátku sezóny za cíl umístit se na předních pozicích Krajské soutěže mužů v rámci středočeského kraje. V průběhu 

sezóny byla příkladná docházka jak na tréniky tak na utkání ve srovnáním s minulými ročníky. Stav hřiště v úvodu 

sezony a nepřízeň počasí stál tým mužů „B“ zisk bodů proti týmu z Vrdů, kdy se musel tento zápas odehrát v 

Čelákovické hale, která byla zajištěna hráčem Vrdů (v naší hale hráli ženy "A"). Dalším zásadním faktem bylo 

odstoupení družstva Šacung "C" těsně před začátkem soutěže. Z tohoto důvodu byl počet týmů v Krajské soutěži 6. 

Tudíž sezona byla krátká a velmi rychlá. 

    Vzhledem k nízkému počtu účastníků byla letošní sezona kvalitativně velmi vyrovnaná. Z tohoto důvodu nelze 

vypíchnout nejlepší zápas sezony. Jak se však později ukázalo, tak prohra s Vrdy (hráno v hale) a remíza v Osnici 

způsobila ztrátu vytouženého titulu v Krajském přeboru. Proti vítězi kraje Zaječovu se týmu mužů nedařilo 

ani v jednom zápase. Vzhledem k občasným týmu Zaječova výpadkům by mužům ztracené body s týmy z 

Vrdů a Osnice stačili na vytoužený zisk titulu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tým mužů „B“ skončil těsně na 2. místě a o premiérové vítězství ve 

středočeském kraji se bude snažit v dalším roce. 

    Po sezoně odchází z důvodu dojíždění vedoucí týmu Jan Král 
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Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Slavoj Český Brod „B“ 10 8 1 1 57 23 17 

TJ Slavoj Vrdy 10 7 1 2 50 28 15 

TJ Lokomotiva Nymburk 10 7 1 2 53 30 15 

SK Nohejbal Přišimasy 10 3 1 6 26 48 7 

TJ Spartak Čelákovice „C“ 10 1 1 7 29 49 3 

NK Sparta Kutná Hora 10 0 3 7 25 57 3 

5 - Tabulka základní části Krajského přeboru 

Muži „C“ 

 Tento tým založený kvůli mladým hráčům hrál v letošním roce opět okresní přebor Kolín-Kutná 

Hora. Z hlediska výsledků si nevedl vůbec špatně. V celkové bilanci 18 odehraných zápasů, se týmu 

podařilo 10x vyhrát, 2x remizovat a 6x prohrát. Dokonce tým mužů „C“ neprohrál jediný zápas na domácí 

půdě. Tyto výsledky nakonec zařadily tým Brodu „C“ na konečné třetí místo, které tým mužů „C“ získalo 

díky lepší vzájemné bilanci zápasů s týmem TJ Sokol Sendražice.. Vzhledem k faktu, že základ mužstva 

tvoří hráči, kteří nikdy žádnou nohejbalovou soutěž nehráli, a kteří jsou doplněni o žáky a pak o dva hráče, 

aktivně hrající nohejbalové soutěže více let. Především přítomnost J.Vokáče st. se ukázala mnohdy velmi 

důležitá, jako velmi zkušený hráč dokázal často v utkáních otočit nepříznivý vývoj a motivovat i ostatní 

hráče.  

 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

SK Vavřinec 18 15 1 2 122 58 31 

TJ Sokol Čáslav 18 14 1 3 125 55 29 

TJ Slavoj Český Brod „C“ 18 10 2 6 93 87 22 

TJ Sokol Sendražice 18 11 0 7 102 78 22 

TJ Kavalier Sázava 18 9 3 6 94 86 21 

TJ Jiskra Zruč n.S/Chabeřice 18 10 0 8 94 86 20 

Nohejbal 
Kostelec/Konojedy 

18 7 2 9 98 82 16 

TJ Sokol Velim 18 3 2 13 67 113 8 

NK Petrovice I 18 1 2 15 49 131 4 

6 - Tabulka konečného pořadí Okresního přeboru 
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Ženy „A“ 
Družstvo žen „A“ dosahuje stabilně výborných výsledků v 

dlouhodobých soutěžích, tak i v jednorázových ať se jedná 

o Mistrovství České republiky, nebo Mistrovství světa. 

 Na začátku roku vyhrál tento tým opět Zimní pohár 

žen, který se skládal ze 4 turnajů, které probíhaly po celé 

ČR. 

 V dlouhodobé soutěži toto družstvo těží především 

z vyrovnaného kádru na všech postech a dlouhodobého 

vedení trenéra F. Bálka. Největší konkurencí v letošním 

roce bylo pro českobrodské hráčky družstvo Vršovic, se 

kterými první vzájemný zápas na půdě Vršovic vyhrály 6:4. Na odvetném zápase na domácí půdě se však 

podepsala velká nervozita a z příznivého stavu: spousta zranění různých hráček a prohrály 3:6. Po 

základní části tak vstupovalo družstvo žen 4:2 se tým z Vršovic dokázal oklepat a otočit utkání na stav 5:4 

pro své vedení, kde nakonec naše ženy dokázaly vyhrát poslední dvojici a získat tak remízu z důležitého 

utkání. Superfinále 1. ligy žen se opět odehrálo v pražské Sparta Areně za přítomnosti více než 200 

diváků. Zápas byl zpočátku vyrovnaný, pak ale českobrodské hráčky dokázaly svou převahu a 5:2 

zvítězily a staly se tak Mistryněmi ČR v dlouhodobé soutěži družstev. 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Slavoj Český Brod 16 15 1 0 95 12 31 

TJ Sokol Praha – Vršovice II 16 11 4 1 88 42 26 

TJ Sokol Břve 16 11 1 4 78 35 23 

TJ Útěchov Brno 16 8 2 6 70 71 18 

TJ Spartak Čelákovice 16 8 1 7 60 59 17 

TJ AVIA Čakovice 16 6 2 8 57 67 14 

TJ Lokomotiva Nymburk 16 5 0 11 35 74 10 

TJ Litohlavy 16 2 1 13 35 86 5 

TJ Pankrác 16 0 0 16 12 84 -2 

7 - Tabulka po základní části 1. ligy žen  

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

29.10.2017 8:30 Superfinále TJ Slavoj Český Brod TJ Sokol Praha - Vršovice II 5:2 

8 - Tabulka finálového utkání 1.ligy žen 

  

Ještě před koncem ligy se však odehrála i další mistrovství. Na konci srpna proběhlo mistrovství ČR 

jednotlivkyň v Českém Brodě. Na prvním místě se umístila Aneta Fojtíková a přerušila, tak českobrodskou 

nadvládu v této kategorii. Na druhém místě se umístila Lucie Bálková, na třetím Lenka Cibulková a na 

čtvrtém Lucie Vokáčová. 
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16.MČR žen jednotlivkyň – 28.8.2017 Č.Brod 

1. TJ Sokol Praha Vršovice II Aneta Fotjíková 

2. TJ Slavoj Český Brod „C“ Lucie Bálková 

3. TJ Slavoj Český Brod „A“ Lenka Cibulková 

4. TJ Slavoj Český Brod „B“ Lucie Vokáčová 

9- Tabulka výsledků MČR žen jednotlivkyň 

Další mistrovství bylo pořádáno ve sportovním centru v Nymburce. V sobotních bojích o mistra republiky ve 

dvojicích obhájily broďačky své úspěchy z minulého roku a obsadil všechna medailová místa v tomto složení:  

1. Červenková, Bálková; 2. Tymichová, Chuchlová, Škodová. 

3. Cibulková, Vokáčová, Blažková. 

 

25.MČR žen dvojic – 16.9.2017 Nymburk 

1. TJ Slavoj Český Brod „B“ Bálková, Červenková 

2. TJ Slavoj Český Brod „C“ 
Chuchlová, Tymichová, 

Škodová 

3. TJ Slavoj Český Brod „A“ 
Cibulková, Vokáčová, 

Blažková 

4. NK Andělská Hora 
Vejdovská, Rendlová, 

Rendlová 
10- Tabulka výsledků MČR žen dvojic 

 

Na nedělním mistrovství trojic se v semifinále nepodařilo přehrát týmy z Vršovic a Břví, které předváděly 

výbornou obranou hru, zakončenou překvapivě dobrými útoky. Tak naše oba týmy byly odsouzeny sehrát 

zápas o 3.místo. 

 V prosinci se vyhlašovala anketa nohejbalistka roku a naše hráčky obsadily druhé (Bálková) a třetí 

místo (Cibulková). 

 

25.MČR žen trojic – 17.9.2017 Nymburk 

1. TJ Sokol Praha Vršovice II 
Vrtišková, Fojtíková, 

Lošťáková 

2. TJ Sokol Břve „A“ Tomšová, Tafsi, Tůmová 

3. TJ Slavoj Český Brod „B“ 
Bálková, Chuchlová, 
Tymichová, Škodová 

4. TJ Slavoj Český Brod „A“ 
Cibulková, Vokáčová, 
Blažková, Červenková 

11- Tabulka výsledků MČR žen trojic 
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Ženy „B“  
Družstvo ženy "B" se i v letošní sezóně zúčastnilo "Poháru 

žen 2017", který probíhá formou turnajů. Z celkového počtu 

sedmi konaných turnajů jsme se zúčastnily šesti, přičemž 

vynechán byl pouze turnaj singlu, který se konal na 

Solidaritě. V rámci Poháru jsme odehrály turnaje dvoji a 

trojic, které byly uskutečněny v Praze (Pankrác, Solidarita), 

Karlových Varech (Andělská Hora) a Českém Brodě. 

Tradičně byla součástí turnaje konaného v Českém Brodě i 

motivační soutěž pro všechny hráčky. Naše hráčky M. 

Chuchlová, D. Čmelíková, J. Kloudová a A. Blažková byly v 

soutěži velmi úspěšné a jako výhru si každá odnesla 

nohejbalový míč. 

Na posledním turnaji konaném na pražské Pankráci, byly vyhlášeny výsledky Poháru. Naše družstvo se 

celkově umístilo na třetím místě za vítězným týmem Solidarity a druhým týmem z Pankráce. 

V Nymburce se 17. září uskutečnilo MČR trojic žen, kterého se zúčastnila jedna trojice ve složení A. 

Spáčilová, K. Mrázková a L. Bártová. Hráčky předvedly dobré výkony, bohužel ale nestačily na sestavy 

prvoligových týmů. 

 

 

Pohár žen ČNS 2017 

1. TJ Solidarita Praha 

2. TJ Pankrác 

3. TJ Slavoj Český Brod „B“ 

4. NK Andělská Hora 

12- Tabulka výsledků Poháru žen 

 

Dorost 
V dorostenecké kategorii se nachází hráči ve věku 14 let až 

19 let. 

Tuto kategorii vede hlavní trenér Martin Janík (licence C) a 

se zde nacházejí starší a vyspělejší zástupci českobrodské 

mládeže, kteří již mají zkušenosti s herními situacemi 

z mužských soutěží. Za mužský tým „C“, hrající okresní 

soutěž, nastupují nejmladší hráči (Zavacký Erik, Svoboda 

Ondřej, Synáček Jaroslav) této kategorie a hráči. Dalším 

týmem, kde se vyskytují zástupci mládeže je tým mužů „B“, 

za který hraje Jan Čech a Nikolas Truc (odchází zpět do 

Šacungu Benešov). Hráči, kteří hrají mužské soutěže v 

Praze jsou Vilém Ungermann ml., hrající pražskou soutěž 

mužů, která dlouhodobě dosahuje výborných herních kvalit a Zdeněk Kalous, který hraje stabilně 1.ligu 

mužů s občasnými starty v extralize mužů. Tito dorostenci letos objíždějí Pohár ČNS dorostu, který se 
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koná v rámci celé České republiky. Vzhledem k tomu, že tato zpráva je napsána dříve než se dokončí 

kalendář těchto turnajů, budou některé turnaje bez výsledků českobrodských mladých hráčů.  

Výsledky turnajů Poháru ČNS 2017 

• Zbečník 12. 3. 2017 – pro nemoc hráčů jsme turnaj neabsolvovali 

• Karlovy Vary 17. 1. 2017 – turnaj dvojic – 9. – 12. místo – Truc, Vlasák 

• České Budějovice 17. 11. 2017 – turnaj trojic – bez účasti z důvodu konání MS juniorů v 

Nymburce 

• Holice 25. 11. 2017 – turnaj dvojic – Kalous, Čech – 2.místo, Truc, Ungermann – 3.  místo 

Po ukončení série všech turnajů v rámci Poháru ČNS dorostenců se naši svěřenci umístili na 3. 

Místě těsne za týmem TJ Sokol Holice o pouhé 2 body. Jasným vítěžem tohoto Poháru se stal tým 

z Českých Budějovic. 

 

Pohár dorostu ČNS 2017 

1. 
TJ Dynamo ČEZ 

Č.Budějovice 
492 b. 

2. TJ Sokol Holice 188 b. 

3. TJ Slavoj Český Brod  186 b. 

4. TJ Sokol I Prostějov 168 b. 

13- Tabulka výsledků Poháru dorostu 

Dne 1.5.2017 se na českobrodských kurtech pořádalo MČR dorostenců v singlu. Tohoto mistrovství se 

zúčastnily 3 hráči dorosteneckého týmu s těmito výsledky. Nikolas Truc se umístil na 5. – 8. Místě, Vilém 

Ungermann a Erik Zavacký vypadli oba v prním k.o. a 

usmítili se tak na 9. – 16. Místě. 

Na začátku prázdnin se konalo MČR dorostu dvojic a trojic, 

které se konalo v Rychnovku, nacházející se blízko 

Jaroměře. První den přišli na řadu dvojce a tohoto MČR se 

zúčastnili dvě formace. Jedna v obsazení Zdeněk Kalous, 

Jan Čech a Erik Zavacký. Tato formace se probojovala až 

do finálových bojů, kde v semifinále podlehla těsně 

s týmem z Prostějova o jeden jediný míč. Ve hře o třetí 

místo dostal Jan Čech křeče a nahradil ho Erika Zavacký, 

který nedokázal více potrápit dobře hrající bratry 

Koudelkovi. Druhá dvojice ve složení Nikolas Truc a Vilém 

Ungermann narazila v prvním k.o. na sestavu z Modřic, se kterou si nedokázala díky svým chybám na 

útoku poradit a skončila tak na 9. – 16. místě.  

43.BOTAS MČR dorostu dvojic – 5.7.2017 Rychnovek 

1. TJ Sokol I Prostějov 
J.Ftačník, J.Matkulčík, 

M.Příhoda 

2. NK CLIMAX Vsetín "A" T.Andris, D.Majštiník 

3. 
TJ Dynamo České 

Budějovice "C" 
Zdeněk Koudelka, Václav 

Koudelka 

4. TJ Slavoj Český Brod „A“ 
Z.Kalous, J.Čech, 

E.Zavacký 
14- Tabulka výsledků MČR dorostu dvojic 
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Druhý den se konalo MČR dorostu trojic a naši dorostenci museli vytvořit pouze jednu sestavu, z důvodu 

nepřítomného O.Svobody. Tato formace porážela v zápasech k.o. týmy Modřic, dobře hrajícího Vsetína a 

ve finále se utkala s týmem z Prostějova. Proti tomuto vyspělému týmu, jehož všichni hráči hrají 

dlouhodobě 1.ligu mužů se nepodařilo přehrát a naši svěřenci se tak umístili na výborném 2. místě. 

 

43.BOTAS MČR dorostu trojic – 6.7.2017 Rychnovek 

1. TJ Sokol I Prostějov 
J.Ftačník, J.Matkulčík, 

M.Příhoda 

2. TJ Slavoj Český Brod  
Z.Kalous, J.Čech, 

E.Zavacký, N.Truc, 
V.Ungermann 

3. 
TJ Dynamo České 

Budějovice "B" 
V.Koudelka, D.Žikeš, 

J.Bělík 

4. NK CLIMAX Vsetín "A" 
T.Andris, D.Majštiník, 

D.Bílý 
15- Tabulka výsledků MČR dorostu trojic 

 

V rámci dlouhodobých soutěží se dorostenci zúčastnili jak pražských soutěží, které se hrají v  týdnu, tak 

některých turnajů v rámci středočeské dlouhodobé soutěže mládeže. V Pražské soutěži naši hráči obsadili 

celkové 2. místo ze 6 zúčastněných oddílů v rámci 6 pořádaných turnajů, kde jsme zúčastnili všech 

pořádaných turnajů. Ve středočeské soutěži obsadili celkové 4. s účastí pouze na 2 turnajích ze 7, 

z důvodu kolize termínu s dorosteneckou ligou. Obě tyto dlouhodobé soutěže se hrají turnajovým 

systémem.  

Výsledky turnajů mládeže 2017 – Pražský nohejbalový svaz 

• 14. 5. 2017 Uhříněves trojice – 1 sestava – Synáček, Jedlička, Růžička (3. Místo)  

• 22. 5. 2017 Pankrác dvojice – 2 sestavy – Kalous, Čech (1. Místo), Zavacký, Svoboda (3. 

Místo)  

• 29. 5. 2017 Čakovice trojice – 1 sestava – Kalous, Čech, Svoboda  

• 31. 5. 2017 Čakovice dvojice – bez naší účasti  

• 5. 6. 2017 Pankrác singl – 1 sestava – Svoboda (1. místo)  

• 12. 6. 2017 Start (hř. Čakovice) trojice – 1 sestava – Čech, Svoboda, Kalous (1. místo) 

 

  Výsledky turnajů mládeže – Středočeský nohejbalový svaz 

• 7.5.2017 KP trojic Český Brod – 3 sestavy 

• 17.9.2017 Jednotlivci Čáslav – 1 sestava  

 

Vedle výše zmíněných turnajů v rámci dlouhodobých soutěží těchto turnajů dorostenci hráli nejvyšší 

dlouhodobou soutěž dorostenců v České republice – Botas dorosteneckou ligu pořádanou ČNS. Naši 

svěřenci hráli s většinou soupeřů velice vyrovnané utkání a dokázali vyhrát 9 utkání z 10 možných. Tím 

pádem se družstvo dorostenců umístilo na prvním místě Botas dorostenecké ligy „A“ a čekal je soupeř 

z druhé skupiny dorostenecké ligy. V letošním roce dorostenecké ligy bylo bodování zápasů dle uhraného 

skóre v utkání. Počet bodů dle stavu utkání byl následující 7:0 a 6:1 bylo oceněno ziskem 3b. Výhra 5:2 

anebo 4:3 byla oceněna 2b a naopak prohra 2:5, či 3:4 byla za 1b do tabulky.  
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Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ SLAVOJ Český Brod 10 9 0 1 56 14 26 

TJ DYNAMO Propagační 
podnik České Budějovice 

10 7 0 3 43 27 19 

Tělovýchovná jednota 
Radomyšl 

10 5 0 5 36 34 15 

SK Šacung ČNES Benešov 
1947 

10 5 0 5 28 42 13 

TJ Slovan Chabařovice 10 3 0 7 33 37 13 

SK LIAPOR WITTE Karlovy 
Vary 

10 1 0 9 14 56 4 

4 - Tabulka po základní části dorostenecké ligy skupiny „A“  

 

Ve čtvrfinálovém utkání naši dorostenci narazili na favorita soutěže, tým z Modřic, který se umístil na 4. 

místě druhé skupiny, především z důvodu zranění hračů. V tomto týmu nastupoval dorostenecký 

reprezentant Jan Hanus, proti kterému se našim svěřencům nedařilo prosazovat. Při daném systému hry, 

že postačují 4 hráči pro utkání, udělá jeden výnikající hráč velké problémy při hraní zápasu. Tak v  obou 

utkáních dokázal Hanus vyburcovat svůj modřický tým k vynikajícím výkonům a naši dorostenci se tak 

museli spokojit s konečným umístěním na 5. - 8. místě a vzdát pak mistrovi dorostenecké ligy modřickému 

týmu hold a blahopřání.  

 

 

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

3.9.2017 12:00 1.QF 1  TJ Sokol I Prostějov 
Tělovýchovná jednota 

Radomyšl 
4:0 

3.9.2017 12:00  1.QF 2  
TJ DYNAMO 

Propagační podnik 
České Budějovice 

TJ Sokol Zbečník 4:1 

3.9.2017 12:00  1.QF 3 NK CLIMAX Vsetín 
SK Šacung ČNES Benešov 

1947 
4:1 

3.9.2017 14:00  1.QF 4 
TJ SLAVOJ Český 

Brod 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice 
2:4 

9.9.2017 14:00 2.QF 1  
Tělovýchovná 

jednota Radomyšl 
TJ Sokol I Prostějov 2:4 

10.9.2017 12:00  2.QF 4  
MNK SILNICE 

GROUP Modřice 
TJ SLAVOJ Český Brod 4:1 

10.9.2017 13:00 2.QF 2 TJ Sokol Zbečník 
TJ DYNAMO Propagační 

podnik České Budějovice 
3:4 

10.9.2017 14:00 2.QF 3  
SK Šacung ČNES 
Benešov 1947 

NK CLIMAX Vsetín 2:4 

23.9.2017 10:00 1.SF1 
MNK SILNICE 

GROUP Modřice 
TJ Sokol I Prostějov 4:3 
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24.9.2017 12:00 1.SF2 NK CLIMAX Vsetín 
TJ DYNAMO Propagační 

podnik České Budějovice 
1:4 

1.10.2017 12:00 2.SF1 TJ Sokol I Prostějov 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice 
0:4 

1.10.2017 12:00 2.SF2 
TJ DYNAMO 

Propagační podnik 
České Budějovice 

NK CLIMAX Vsetín 4:2 

8.10.2017 11:00 1.F 
TJ DYNAMO 

Propagační podnik 
České Budějovice 

MNK SILNICE GROUP 
Modřice 

2:4 

15.10.2017 12:00 2.F 
MNK SILNICE 

GROUP Modřice 
TJ DYNAMO Propagační 

podnik České Budějovice 
4:1 

15.10.2017 12:00 3M NK CLIMAX Vsetín TJ Sokol I Prostějov 1:4 

4 - Tabulka play-off dorostenecké ligy  

    Kategorie žáků 
V tomto roce jsme měli 2 žákovské kategorie. Starší (13 

až 15 let) a mladší žáci (8 až 12 let). 

Oproti minulému roku odpadla přípravka, která se 

tranformovala do kategorie mladších žáků. 

Tréninky jsou 2krát týdně. Ve středu 17-18 a v neděli 16-

18. Tréninky vedou trenéři: Marek Vedral 

(trenérská licence B), Lukáš Červenka (trenérská licence 

C) a Martina Chuchlová (bez licence). Na 

trénincích probíhá nácvik herních činností jednotlivce, 

nácvik herních situací, všeobecná a 

speciální sportovní příprava. I přes velkých počet nových 

dětí se daří předvádět kvalitní hru a 

držet tréninky na potřebné úrovni. Nejlepší a nejstarší ze žákovských kategorií se zapojují do 

soutěží mužů. Jedlička a Růžička trénují zároveň s naším třetím mužským týmem, Zavacký trénuje 

s druhým mužským týmem. V minulých letech se naši žáci zúčastnili především krajských soutěží, 

v této sezoně jsme se rozhodli jinak a účastnili jsme se především celorepublikových soutěží. 

Nedosáhli jsme sice takových úspěchů, ale věříme, že je to správná cesta do budoucna. Nyní se 

nacházíme na přelomu, kdy už je dětí dostatečný počet pro to, aby každá kategorie měla svoje 

tréninky, což by byl i ideální stav. 

Výsledky turnajů žáků 2017  

• 3.6.2017 Dvojice Čelákovice – 2 sestavy – Zavacký,Růžička (5.-8. Místo), Jedlička, Synáček 

(nepostoupili ze sk.) 

• 4.6.2017 Trojice Čelákovice – 2 sestavy – Zavacký, Jedlička, Růžička (5.-8.místo) Červenka, 

Jirkovský, Musil (nepostoupili ze skupiny) 

• 5.11.2017 Singl Karlovy Vary – 3 sestavy – Zavacký (2. Místo), Synáček, Růžička (nepostoupili ze 

skupiny) Mladší žáci 

• 17.6.2017 Dvojice Čakovice – 2 sestavy – Bálek, Červenka (4. V základní skupině), Brabec, 

Jirkovský (4. v z. sk.) 

• 18.6.2017 Trojice Čakovice – 1 sestavy – Bálek, Brabec, Červenka (5.-8. Místo) 

• 2.9. 2017 Singl Žďár nad Sázavou – 3 sestavy – Bálek, Červenka, Brabenec 
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• 18.3.2017 Pohár ČNS starších žáků D.Počernice – 2 sestavy 

• 26.3.2017 Pohár ČNS mladší žáci K. Vary – 2 sestavy 

• 1.4.2017 Pohár ČNS mladší žáci Semily – 2 sestavy 

• 3.6.2017 MČR Dvojice starší žáci Čelákovice – 2 sestavy 

• 4.6.2017 MČR Trojice starší žáci Čelákovice – 2 sestavy 

• 17.6.2017 MČR Dvojice mladší žáci Čakovice – 2 sestavy 

• 18.6.2017 MČR Trojice mladší žáci Čakovice – 1 sestavy 

• 2.9. 2017 Singl Žďár nad Sázavou – 3 sestavy – Bálek, Červenka, Brabenec 

• 5.11.2017 Singl Karlovy Vary – 3 sestavy – Zavacký (2.místo), Synáček, Růžička 

8.3.6  Akce pro veřejnost 

 V letošním roce jak již bylo zmíněno dříve, 

bylo pořádáno nohejbalovým oddílem jak MČR 

dorostu jednotlivců, tak MČR jednotlivkyň a MČR trojic 

mužů. Další akcí, která se konala o prázdninách, bylo 

pořádání turnaje neregistrovaných hráčů pod záštitou 

organizace Českobroďák. Turnaj mládeže, který jsme 

uspořádali v rámci Krajské soutěže žáků, a dorostu se 

konal v květnu. Poslední akcí, která se koná vždy 

před Vánocemi je tzv. Vánoční turnaj jak pro muže, 

tak i pro ženy. Jako každý rok nohejbalový oddíl pořádá náborové akce ve spolupráci s městem tzv. 

„Město v pohybu“, které probíhají na začátku naší sezóny a u nás pak probíhají nábory po celou sezónu, a 

kdokoliv si může přijít tento sport vyzkoušet.  

 

 

8.3.7  Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč.sdružení, sponzoři) 

 Ve spolupráci s Českým nohejbalovým svazem a městem Český Brod se zde mohou pořádat MČR 

jednotlivých kategorií. Ve spolupráci s neziskovou organizací Českobroďák pořádáme turnaj neregistrovaných 

nohejbalistů. Dále bychom na tomto místě chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří podporují tento náš amatérský 

sport.  
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8.3.8  Stručný výhled činnosti na rok 2018 

V roce 2018 chceme rychle přilákat více lidí na jednotlivá utkání elitních týmů v  novém areálu. Také 

budeme i nadále pracovat a snažit se vylepšit práci s mládeží, především zapojovat mladší hráče do elitní 

soutěže mládeže, dorostenecké ligy. Dále budeme pokračovat ve shromažďování finančních prostředků 

na správný chod klubu především se zaměřením na mládežnické týmy a jejich podporu. Každý tým má 

stanovené konkrétní sportovní cíle, kterých by jednotlivě chtěli dosáhnout: 

• Tým mužů „A“ má za hlavní cíl udržet se v extralize mužů.  Situace nebude lehká, ale budeme 

doufat v náš široký kádr hráčů podobných kvalit. Také se budeme snažit zapojit v  zápasech i 

mladší hráče, abychom pomohli jejich výkonnostnímu růstu. 

• Tým žen má stanoven cílů více, vzhledem k jejich dobrým dlouhodobým výsledkům. Hlavní cíl je 

pokusit se opět obhájit titul z nejvyšší ligy žen. Dalšími dílčími cíli jsou umístění jednotlivých celků 

do 3. místa na každém MČR a rovněž má tým žen za úkol zapojovat mladší hráčky do svého týmu, 

aby začala vyrůstat silná náhrada za tento kvalitní tým. 

• Tým mužů „B“ má za cíl udržet se v Krajském přeboru a zapojit dorostence a výkonnější žáky do 

svých zápasů. 

• Tým mužů „C“ má za úkol opět uhrát co nejlepší výsledek v Okresním přeboru a také jako tým „B“ 

zapojovat více mladších hráčů do zápasů a přispívat tím ke zlepšování jejich výkonnosti. 

• Tým žen „B“ má za úkol více zapracovat na herním stylu, tak aby bylo dosaženo lepších umístění 

na jednotlivých turnajích v rámci jejich Pohárů a zkusit oslovit a zapracovat mladé hráčky do kádru. 

• Týmy mládeže mají za úkol obhájit letošní výsledky především v dlouhodobých soutěžích a pokusit 

se je vylepšit. Dále se pokusit umístit na předních příčkách jednorázových soutěžích (MČR). 

Dalším větším cílem je zaučit mladší a nové hráče, tak aby mohli hrát turnaje Krajského přeboru. 

 

 Doufáme, že na konci roku budeme moci říci, že rok 2018 byl stejně úspěšný (vyjma družstva mužů „A“) 

nebo více úspěšný než uplynulý rok 2017. 
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8.4  Tenis 
8.4.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2017 

 
V roce 2017 se nám bohužel nepodařilo udržet naše družstvo 
dospělých ve II. lize. Ostatní naše „A“ družstva udržela své pozice a i 
nadále budou působit v nejvyšších soutěžích. Mladší žáci, starší žáci, 
dorost a nově i dospělí budou v roce 2018 hrát v krajských soutěžích. 
Ostatní družstva “B” případně “C” budou hrát nižší soutěže, které 
hrála v roce 2017. V  oblasti investic se v roce 2017 podařilo dokončit 
generální opravu dvorců č.1, č.2 a č.3 a následně bylo dokončeno i 
nové oplocení u těchto kurtů. 
 
 

 
              8.4.2 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 

 
V roce 2017 došlo ke změně obsazení výboru oddílu. Výbor oddílu, který zahájil rok 2017, ohlásil v létě 
své odstoupení a svolal mimořádnou volební valnou hromadu. Tato valná hromada proběhla 21.10. a byl 
na ní zvolen nový výbor tenisového oddílu. Ten v současné době pracuje ve složení: Vladimír Novák – 
předseda, Michal Blažek – místopředseda, Pavel Sobíšek – hospodář, Jan Koc – jednatel, Martin 
Kratochvíl, Vladimír Mlázovský a Zdeněk Pučálka. Výbor zajistil zdárný průběh mistrovských utkání a 
podílel se na organizaci turnajů jak pro závodní, tak pro rekreační hráče. Oblast mediální prezentace byla 
v roce 2017 zajištěna pomocí webových stránek oddílu www.tenis-cbrod.cz, pomocí 3 ks nástěnek a 
pomocí několika článků v Českobrodském zpravodaji. Nástěnky se nacházejí v areálu tenisového oddílu, 
před sportovní halou v ul.Komenského a v ul.Krále Jiřího u křižovatky se Zborovskou. 

 
 8.4.3  Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 
 
Oddíl tenisu spravoval v roce 2017 areál tenisových kurtů včetně zázemí, ubytovnu, klubovnu a v zimní 
sezóně přetlakovou nafukovací halu. Tenisových kurtů se v areálu nachází devět a předsezónní příprava 
byla zajištěna převážně brigádnickou činností členů. Také stavění a bourání nafukovací haly bylo 
zajištěno zejména zásluhou brigádnické činnosti členů.  Na dokončení opravy a oplocení dvorců byla 
využita dotace města. Areál tenisového oddílu byl průběžně udržován správcem oddílu a brigádnickými 
povinnostmi členů. Brigádnické povinnosti se pohybovaly kolem jednoho tisíce hodin za rok 2017. 
 
 

   8.4.4  Členská základna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 127 

19 – 26 let 6 

27 – 65 let 57 

nad 65 let 14 

Celkem 204 

http://www.tenis-cbrod.cz/


48  

8.4.5  Přehled soutěží: výčet a umístění (jednotné tabulky) 
 

Věková kategorie: dospělí 
07. 2.liga B - Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 I.ČLTK Praha B  7 0 49:11 100:31 686:421 14 

2 LTC Modřany 2005 B  5 2 40:23 84:49 630:448 12 

3 Tenis Cibulka  5 2 30:30 66:66 517:569 12 

4 SK Oáza Praha B  4 3 35:28 73:63 602:541 11 

5 LTC Houštka  3 4 30:33 70:71 616:611 10 

6 LOB Slovan Bohnice  2 5 31:32 69:69 602:555 9 

7 Slavoj Český Brod  2 5 25:38 57:81 527:612 9 

8 LTC Tábor 1903  0 7 9:54 21:110 291:714 6 

 
Úvod soutěže se nám nevydařil. Už před prvním zápasem 
bylo totiž jasné, že do hry celou tuto sezónu, kvůli zranění, 
nezasáhne naše jednička Filip Šebesta, který u nás měl 
hostovat z TK Neridé. Velkou smůlu jsme si pak vybrali 
nakonec v rozhodujícím zápase, doma s LOB Slovan 
Bohnice, kdy jsme několikrát byli velmi blízko k vítězství, ale 
nakonec jsme prohráli a díky této prohře skončili na 
sestupovém sedmém místě. Hráči, kteří zasáhli do zápasů 
(počet zápasů/počet vítězství): Poštolka Roman 14/7, Slivová 
Markéta 14/7, Koula Petr 12/2, Laža Filip 10/4, Příhoda Jan 
st. 9/4, Kallmunzerová Natálie 8/6, Blažek Michal 5/3, 
Vrzáková Věra 4/0, Jiroušek Lukáš 2/0, Šebesta Filip 2/1, 
Kosejková Barbora 2/2, Dvořák Michal 2/1. 

 
Věková kategorie: dospělí  
03- I.třída B - Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 LTC Kolín  7 0 44:19 90:49 686:537 14 

2 Slavoj Český Brod B  6 1 44:19 95:46 730:474 13 

3 TC Realsport Nymburk D  5 2 41:22 88:48 631:519 12 

4 TK Radošovice  4 3 37:26 82:59 645:576 11 

5 TK Mnichovo Hradiště  3 4 30:33 64:77 578:607 10 

6 LTC Bakov n.Jiz.  2 5 23:40 53:83 480:590 9 

7 TK PTA Kolín  1 6 21:42 50:87 506:641 8 

8 TK Oáza Říčany  0 7 12:51 32:105 399:711 6 

 
Věková kategorie: dorost   
31 JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS - Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé  7 0 51:12 106:26 705:334 14 

2 Slavoj Český Brod  6 1 45:18 94:45 666:471 13 

3 F.H.TK Dobřichovice  5 2 36:27 76:58 577:498 12 

4 Tenisový klub Benátky nad Jizerou  3 4 28:35 60:76 531:594 10 

5 1. Vestecká sportovní   2 5 26:37 54:79 488:608 9 

6 Lokomotiva Beroun  2 5 24:39 53:84 497:639 9 

http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5521/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2017/soutez/5722/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
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Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

7 Sportclub Řevnice z.s.  2 5 20:43 51:93 511:679 9 

8 LTC Mladá Boleslav o.s.  1 6 22:41 52:85 476:628 8 

 
V kategorii dorostu jsme vstupovali do soutěže s jasným cílem nesestoupit. Naši mladí hráči se však 
představili ve skvělém světle a do posledního kola byli ve hře o postup na MČR. Nakonec skončili druzí, 
což je náš loňský nejlepší výsledek. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet zápasů/počet vítězství): 
Kopecký Štěpán 14/11, Kratochvíl Filip 13/10, Moravcová Nikola 13/6, Royston Daniel 11/7, Pučálka Jan 
10/9, Procházková Anežka 8/5, Příhoda Jan ml. 8/7, Bláhová Ema Albína 3/2, Šálková Dominika 2/1. 
 
Věková kategorie: dorost  
33- I.třída B - Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

1 LTC Kolín  7 0 51:12 106:30 726:367 14 

2 Slavoj Český Brod B  6 1 45:18 94:39 659:363 13 

3 Slavoj Žiželice   5 2 40:23 86:58 636:546 12 

4 Slavoj Čerčany  4 3 30:33 66:75 549:614 11 

5 TC Realsport Nymburk o.s.  3 4 29:34 65:74 526:601 10 

6 LTC Mladá Boleslav B  2 5 19:44 45:97 467:708 9 

7 LTC Houštka  1 6 23:40 55:84 506:634 8 

8 
Tenisový klub Benátky nad Jizerou 
B  0 7 15:48 41:101 467:703 7 

 
Věková kategorie: starší žactvo  
51 JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS -  Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé  7 0 50:13 103:29 674:364 14 

2 TK Radošovice  6 1 44:19 92:42 673:424 13 

3 Tenis Dobříš  5 2 41:22 85:52 632:453 12 

4 Slavoj Český Brod  3 4 38:25 84:57 630:498 10 

5 Lokomotiva Beroun  3 4 31:32 67:68 545:547 10 

6 1. Vestecká sportovní  3 4 30:33 62:68 507:520 10 

7 LTC Mladá Boleslav o.s.  1 6 13:50 32:104 386:704 8 

8 LTC Slovan Kladno  0 7 5:58 13:118 215:752 7 

Cílem starších žáků bylo pohybovat se v horní polovině tabulky, ale díky kolísavým výkonům a po 
několika těsných prohrách jsme nakonec skončili na čtvrtém místě. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet 
zápasů/počet vítězství): Kubelka David 14/9, Barták Antonín 14/11, Jäger Michaela 14/4, Bláhová Ema 
Albína 14/7, Šulc Dominik 14/8, Fernando Timothy 14/8. 
 
Věková kategorie: starší žactvo 
53- I.třída B - Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TJ LTC Poděbrady  7 0 49:14 99:35 654:393 14 

2 Tenisový klub Benátky nad Jizerou   5 2 48:15 99:35 713:386 12 

3 LTC Kolín  5 2 39:24 83:49 588:447 12 

4 TK Čelákovice  4 3 31:32 63:68 494:563 11 

5 Slavoj Žiželice  3 4 28:35 58:75 487:537 10 

6 Slavoj Český Brod B  2 5 21:42 49:85 509:637 9 

http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5750/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5750/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5750/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5750/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5750/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5750/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5739/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2017/soutez/5741/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo-soupiska
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2017/soutez/5748/druzstvo-soupiska
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Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

7 Slavoj Čerčany  2 5 20:43 43:90 420:639 9 

8 TJ Jiskra Zruč n.Sáz.  0 7 16:47 37:94 375:638 7 

 
Věková kategorie: mladší žactvo 
70 JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé  7 0 56:7 115:22 746:293 14 

2 WILSON Tenis Centrum  5 2 40:23 86:50 652:460 12 

3 Slavoj Český Brod  5 2 38:25 86:53 668:486 12 

4 1. Vestecká sportovní o.s.  5 2 31:32 69:70 561:587 12 

5 TK Bohutín, z.s.  3 4 34:29 74:62 577:548 10 

6 Tenisový klub Benátky nad Jizerou  2 5 24:39 52:85 478:646 9 

7 Tenis Dobříš  1 6 17:46 36:98 369:663 8 

8 Lokomotiva Zdice  0 7 12:51 27:105 357:725 7 

 
Cílem mladších žáků bylo umístit se mezi nejlepší trojicí soutěže, což se nakonec podařilo. I zde došlo k 
několika překvapivým výsledkům a mrzí hlavně prohra v Benátkách, která nás stála druhé místo. Hráči, 
kteří zasáhli do zápasů (počet zápasů/počet vítězství): Botek Radovan 14/8, Moravcová Viktorie 14/12, 
Linhartová Nela 14/13, Šulc Jakub 14/6, Ledvina Jan 10/3, Sýkora Maxim 9/4, Picek Samuel 9/5. 
 
Věková kategorie: mladší žactvo 
72b - II.třída B 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Radošovice  7 0 41:22 86:47 643:443 14 

2 TK Oáza Říčany  5 2 44:19 92:47 655:491 12 

3 Slavoj Český Brod B  4 3 41:22 85:49 638:435 11 

4 TC Realsport Nymburk o.s.  4 3 31:32 63:69 517:576 11 

5 TO SK Mělník  3 4 27:36 57:73 468:532 10 

6 Sokol Říčany  3 4 27:36 56:74 481:576 10 

7 Tenis Brandýs n.L.  2 5 27:36 57:75 461:560 9 

8 TJ LTC Poděbrady B  0 7 14:49 38:100 426:676 7 

Věková kategorie: mladší žactvo 
73d - III. třída D 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK PTA Kolín  6 0 37:17 78:37 548:337 12 

2 WILSON Tenis Centrum B  4 2 43:11 82:26 572:276 10 

3 Slavoj Český Brod C  4 2 30:24 61:50 477:406 10 

4 LTC Kolín B  2 4 24:30 51:65 416:477 8 

5 Sparta Kutná Hora  2 4 23:31 49:63 388:464 8 

6 1. Vestecká sportovní B  2 4 20:34 42:62 317:421 8 

7 TK Radošovice B  1 5 12:42 26:86 242:579 7 

8 volno   0 0 0:0 0:0 0:0 0 

Věková kategorie: babytenis 
87 Memoriál Z. Kocmana - babytenis skupina G - Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 
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Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé A  7 0 67:3 67:3 423:93 14 

2 Slavoj Český Brod A  6 1 57:13 57:13 366:150 13 

3 Slavoj Český Brod B  5 2 44:26 44:26 312:196 12 

4 Tenis club Úvaly  3 4 32:38 32:38 245:268 10 

5 Sokol Říčany  3 3 37:23 37:23 255:185 9 

6 1.TK Pacov  1 6 12:58 12:58 132:375 8 

7 TK Radošovice B  1 6 11:59 11:59 104:385 8 

8 TK Oáza Říčany  1 5 10:50 10:50 127:312 7 

 

 
V soutěži nejmenších tenistů bojovala obě naše mužstva v jedné skupině a obsadila skvělé druhé a třetí 
místo. Hráči, kteří zasáhli do zápasů “A” týmu (počet zápasů/počet vítězství): Petráková Rozárie 19/13, 
Hrabánek Jan 18/15, Švejcarová Marie 14/11, Prošek Martin 14/11, Švejcar Antonín 14/13, Chrastilová 
Diana 3/3, Vlasáková Vendula 2/2. 
 
 

8.4.6  Akce pro veřejnost 
 

Náš oddíl zorganizoval v roce 2017 mnoho akcí pro rekreační hráče 
nebo i pro nehrající veřejnost. V zimní sezóně se ve spolupráci 
s p.Karlem Lažou podařilo uspořádat turnaj pro rekreační hráče ve 
čtyřhře. Tohoto turnaje se zúčastnilo osm dvojic. V rámci ukončení 
sezóny mistrovských soutěží družstev byl v areálu uspořádán 
dětský den, kterého se mohli zúčastnit hráči i nehráči. V době 
letních prázdnin jsme pod vedením našich trenérů zorganizovali 
čtyři prázdninové příměstské tábory a pro závodní hráče letní 
soustředění v tenisovém areálu ve Vodňanech. V podzimních 
měsících jsme zorganizovali již tradiční Posvícenský koláč ve 
čtyřhře, který se letos hrál v kategorii mužů i žen. V obou 

kategoriích se turnaje zúčastnilo osm dvojic, což bylo potěšující zvláště v kategorii žen, která se konala po 
dlouhé době. V podzimní části sezóny byla pro hráče zorganizovaná pravidelná kondiční příprava pod 
vedením kondičního trenéra Lukáše Maláta. 
 
8.4.7  Spolupráce s dalšími subjekty 
 
V roce 2017 náš oddíl spolupracoval hlavně s Českým tenisovým svazem v oblasti mistrovských utkání 
družstev i při organizaci celostátních turnajů kategorií “B” a “C” a také při organizování jarních okresních 
přeborů, které jsme organizovali v kategoriích mužů a žen. Ve spolupráci s městem Český Brod se 
podařilo dokončit opravu a oplocení kurtů č. 1, 2 a 3. V zimní sezóně se podařila spolupráce na kondiční 
přípravě hráčů s českobrodskou společností 3RE, na podzim pak započala obdobná spolupráce s panem 
Lukášem Malátem. 
 

 8.4.8 Stručný výhled činnosti na rok 2018 
 
Výhled na rok 2018 musíme rozdělit na vice odstavců. Po stránce sportovní je hlavním cílem ve všech 
soutěžích hrát v horní polovině tabulky a zvláště v kategorii dospělých se pokusit o postup zpět do druhé 
ligy. Po stránce organizační se budeme snažit, abychom bezproblémově zvládli organizaci domácích 
mistrovských zápasů družstev, abychom zorganizovali opět turnaje kategorií “B” a “C” a abychom v rámci 
akcí pro veřejnost a rekreační hráče přivedli do našeho areálu co nejvíce návštěvníků. V rámci 
zlepšování našeho areálu je potřeba zajistit kvalitní personální obsazení pozice správce areálu, opravit a 
vylepšit prostory ubytovny, zajistit spolehlivý chod klubovny a pokusit se ještě více zpříjemnit 
návštěvníkům pobyt v areálu, pomocí nových a opravených laviček.   
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Za oddíl tenisu Z. Pučálka 

 
 

8.5   Triatlon 
 

8.5.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2017 

 

Oddíl triatlonu měl v roce 2017 pouze 5 členů – 2 členové ve věku 18 – 26 let a 3 členové ve věku 27 – 65 

let.  

V roce 2017 jsme se zúčastnili pouze jediného triatlonu, Vlkančického triatlonu (200 m plavání, 6 km 

cyklistika, 2 km běhu), konaného 5.8.2017, s těmito výsledky: 

- Jana Čokrtová – 3 místo v kategorii ženy do 30 let – čas 28:18 min. 

- Kateřina Čokrtová – 6. Místo v kat. ženy do 30 let – čas 31:02 min. 

- Václav Čokrt – 9. Místo v kategorii muži 50-60 let – čas 33:28 min. 

Jinak se členové oddílu v roce 2017  zúčastnili řady běžeckých závodů:  Kbelská desítka, Pečecká desítka, 

Českobrodská pečeť, Běh lipovou alejí (Nymburk), Běchovice, Velká Kunratická, Českobrodská vánoční 

desítka, Silvestrovský běh v Kolíně atd. Nejlepších výsledků dosahovala Eva Babicová: Volkswagen 

Maraton Praha – 3:27:29, Pardubický vinařský půlmaratón – 1:33:23, Českobrodská pečeť (10 km) – 

42:20.  

Ivan Houžvička zaznamenal nejlepší výkon na Běhu 

lipovou alejí v Nymburce (10 km) – 44:50 min. 

Oddíl měl v roce 2017 nadále dva trenéry triatlonu – 

Václav Čokrt a Eva Babicová.  

Stejně jako v předchozích letech uspořádal oddíl 

triatlonu i v roce 2017 čtyři běžecké závody, na nichž 

startovalo celkem 674 závodníků. 

- 19. Března 2017 proběhl 24. Ročník silničního běhu 

„Českobrodská pečeť“, se startem a cílem u 

Podviničního rybníka, jehož se zúčastnilo 203 běžců 

(149 mužů a 54 žen).  

- 28. Září 2017 se v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka uskutečnil 16. Ročník  akce 

„Svatováclavský běh“. Tohoto běhu pro děti, žactvo a dorost (tratě od 95 m do 1950 m), běhu pro dospělé 
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(3250 m) a běhu „Buď fit“ pro ženy (1650 m) se zúčastnilo 180 běžců – 135 závodníků v mládežnických 

kategoriích (71 chlapců a 64 děvčat) a 45 dospělých (28 mužů a 17 žen).  

- 22. Října 2017 se v českobrodském parku a v okolí 

Pivovarského rybníka konal 16. Ročník akce „Běh 

Republiky Československé“. Na stejných tratích jako 

při Svatováclavském běhu startovalo 128 běžců – 108  

závodníků v dětských, žákovských a dorosteneckých 

kategoriích (51 chlapců a 57 děvčat) a 20 dospělých (16 

mužů a 4 ženy).   

 

- 17. Prosince 2017 se uskutečnil 25. Ročník silničního 

běhu na 10 km „Českobrodská vánoční desítka“ se 

startem a cílem u Podviničního rybníka. Tohoto závodu 

se zúčastnilo 163 běžců (124 mužů a 39 žen). 

 

 

 

Zástupci našeho oddílu triatlonu byli na olympiádě! Ne na 

té velké, celosvětové, ale na Hrách VIII. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky v Brně, kterých se jako 

trenéři středočeského triatlonového týmu zúčastnili 

Václav Čokrt a Eva Babicová (Čokrtová). 

Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 

se uskutečnily 24.6. – 29.6.2017 v Jihomoravském kraji, 

v Brně. Pořadatelé vypsali soutěže ve 22 sportovních 

odvětvích (atletika, badminton, baseball, basketbal, 

cyklistika, florbal, fotbal, házená, jachting, karate, 

kolečkové brusle, moderní gymnastika, orientační běh, 

plavání, plavání hendikepovaných, sportovní gymnastika, 

sportovní střelba, stolní tenis, synchronizované plavání, 

tenis, triatlon, volejbal) a jednu uměleckou soutěž (krátký film a video). Účast byla téměř 4500 sportovců a 

trenérů. 

Středočeská výprava se po vítězstvích na olympiádách v roce 2013 ve Zlinském kraji a v roce 2015 

v Plzeňském kraji umístila v Brně s 393 body na 3. Místě. Naši triatlonisté byli nadmíru úspěšní, když pro 

Středočeský kraj získali 29 bodů. Středočeské triatlonistky se v konkurenci 14 krajů umístily na 2. Místě 

(16 bodů) a středočeští triatlonisté v oslabené sestavě obsadili 3. Místo (13 bodů). Nominovaný favorit 

závodu dorostenců Matěj Burian z Říčan totiž nemohl na olympiádu kvůli zranění odjet, protože mu na 

konci května zjistili únavovou zlomeninu stehenní kosti.  

Na olympiádě Středočeský kraj reprezentovali tito triatlonisté: 

starší žákyně: Karolína Bedrníková (Říčany) – 2. Místo a Lucie Blechová (Mladá Boleslav) – 19. Místo; 

starší žáci: Matej Lukeš (Čtyřkoly) – 4. Místo a Vojtěch Cihlář (Dolní Břežany) – 10. Místo; dorostenky: 

Kristýna Košťálová (Říčany) – 7. Místo a Pavlína Pokorná (Kostelní Hlavno) – 8. Místo; dorostenec: Matěj 

Beneš (Velké Popovice) – 7. Místo. 
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8.5.2 Členská základna 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 0 

19 – 26 let 2 

27 – 65 let 3 

nad 65 let 0 

Celkem 5 

 
 

Václav Čokrt – předseda oddílu 
 

8.6  Volejbal 
 

8.6.1Hodnocení činnosti 
 

Rekreačka: 

 

 
Náš oddíl se schází pravidelně v zimní i letní sezoně 
každý pátek od 18.00 do 20.00 hod. 

V roce 2017 jsme se i nadále scházeli za hezkého 
počasí na  beachovém  hřišti v Kounicích. 

Naše řady rekreačních hráčů   příležitostní rozšiřují 
absolventi českobrodského gymnázia, kde díky 
volejbalovým  tréninkům vyrůstají kvalitní  hráči a 
doufáme, že i budoucí členové TJ Slavoj. 

t členů 

Již se stalo tradicí, že se pravidelně zúčastňujeme turnajů v nedalekém okolí a to v hlavně v Kounicích, 
Pečkách a Hořanech a vánočního turnaje v Liblicích, který spolupořádáme díky dotaci města. Na turnajích 
se naše smíšené družstvo umísťuje na předních místech a je rovnocenným soupeřem i ostatním.  

8.1.1 8.6.2 Členská základna 

Věk Počet členů  
Rekreačka/ “A” 

 

 

 

 

 

 

do 18 let 0 

19 – 26 let 0 

27 – 65 let    9 + 11 

nad 65 let 2 + 0 

Celkem 11+ 11 

V roce 2017 je členská základna rekreačního oddlílu 11 členů. 
Červenková Kateřina a Filip Brožek ukončili členství v oddíle k 31.12.2017. 

 
8.6.3 Výhled do roku 2018 

Získání nových členů pro rekreační volejbal.  
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Muži KP 1 

V sezóně 2017/2018 jsme se bohužel potýkali a stále se 
potýkáme se zraněním několika klíčových hračů. To se 
bohužel podepsalo negativním způsobem na našich 
výkonech a je již jisté, že se nám nepodaří navázat na 
loňskou poměrně úspěšnou sezónu. Pozitivní zprávou je, že 
se nám podařilo najít další 3 nové hráče a že stále 
má většina hráčů chuť pokračovat i v další  sezóně 
2018/2019. Budeme hrát i sezonu 2017/18 a určitě budeme 
rádi, pokud bychom mohli třeba jen některe zapasy  hrát v 
brodské hale. Zatím všechny zápasy jsme hráli v hale 
liblické školy.  

Tabulka ročníku 2016/2017 

1. VK Tuchlovice A 32 28 4 92  :  84 

2. TJ Sokol Benešov u Prahy  32 26 6 83  :  78 

3. TJ Sokol Roztoky u Prahy  32 21 11 72  :  62 

4. TJ Sokol Dobřichovice B  32 16 16 62  :  48 

5. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou  32 15 17 59  :  47 

6. TJ Slavoj Český Brod  32 13 19 53  :  41 

7. TJ Sokol Vlašim  32 13 19 47  :  34 

8. VK Rakovník A 32 8 24 35  :  24 

9. SK Volejbal Kolín A  32 4 28 24  :  14 

 

 

 
Zprávu vyhotovili:  Alena Bubníková  
a Martin Nývlt 

https://voley-brod.rajce.idnes.cz/2017_7.10._Tuchlovice-CB_2-3,_3-0
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42277
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42280
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42276
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42278
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42281
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42283
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42275
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42282
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=42279
https://voley-brod.rajce.idnes.cz/2017_7.10._Tuchlovice-CB_2-3,_3-0
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8.7 ASPV 
 

8.7.1 Stručné hodnocení: 
V minulém roce pravidelně každý týden probíhalo:  
2x cvičení žen – zdravotní cvičení a jóga 
1x týdně cvičení mládeže na nářadí. 
1x týdně sportovní gymnastika 
Cvičební hodiny měly po celý rok stálou návštěvnost. 
 
 
 
 
 
 
 

8.7.2 Mediální prezentace:  
Probíhá v rámci našich www stránek http://www.aspvceskybrod.cz/, které jsou pravidelně aktualizovány. 
Dále dáváme informace do vývěsky před halou. Nábor ve školách formou letáků. 
  
 

8.7.3 Prostory pro činnost:  
Cvičební hodiny probíhají pouze v tunelu a v novém sálku  
Buddha. 
 
Počet členů:  
Celkem: 54 
 
Spolupráce s dalšími subjekty: Celoroční spolupráce 
s ZŠ Tyršova 
 
 
 
 

 
 
AKCE 

• Každoroční cyklistický výlet i pro nečleny ASPV kolem Č. Brodu a závěrečné posezení. 

• Konec školního a cvičebního pořádáme atletické závody v parku. Děti dostávají diplomy a rodiče 
zajišťují občerstvení.  

• Závěr roku patří vystoupení  pro rodiče a ostatní příbuzné, kdy děti prezentují připravený sportovní 
program. 

• Po skončení již tradičně přichází Mikuláš a čerti s nadílkou.  

•  
V loňském roce se opět školily dvě cvičitelky , nově nabité zkušenosti uplatňují ve cvičebních 
hodinách. 
 
8.7.4 Stručný výhled činností: 
Výhledově plánujeme dále zvyšovat počet cvičenců, jinak pokračovat v činnosti jako doposud. 
Pokračování v proškolování nových cvičitelů a zavádění nových metod získaných v rámci seminářů 
v minulém roce – např. na téma „tradiční hry s netradičními pomůckami”. 

     
 
                                                                                                                                Jakub Charouzek 
                                                                                                                                 předseda ASPV 
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8.8 Turistika 
Klub českých turistů se samostatně oddělil od TJ v roce 2011, od této doby zůstává v TJ jeho  mladší část 
organizovaná v Asociaci turistických oddílů mládeže. Tato skupina je součástí i skautského střediska  
Ládi Nováka. Jejich činnost tak nese jak turistické tak i skautské prvky. 

 
Během celého školního roku a o prázdninách pracujeme 
s dětmi a mladými lidmi ve věku od 6 do 26 let. Kromě 
pravidelných schůzek pořádáme pro děti jedno- a vícedenní 
výpravy a dále pravidelné akce. Vyvrcholením celoroční 
činnosti je letní tábor. Naši vedoucí a roveři absolvují 
vzdělávací kurzy, jejichž součástí jsou i kurzy první pomoci. 
Vedoucí oddílu musí absolvovat kurz pro vedení oddílu 
akreditovaný jako vzdělávací kurz ministerstvem školství a 
složit tzv. vůdcovskou zkoušku. Dětem nabízíme nejen 
efektivní a zajímavé možnosti strávení volného času, ale 

snažíme se rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, vedeme je nenásilnou formou k pohybu, 
učíme je spolupráci v kolektivu a vzájemné toleranci, vedeme je k samostatnosti a odpovědnosti a svou 
činností též působíme jako prevence sociálně patologických jevů. 
 
Pořádáme během roku řadu akcí pro děti i pro vedoucí. Mezi tradiční, každoročně pořádané akce patří 
především: 
 
Čarodějnice 
O Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května pálíme s dětmi tradičně čarodějnice a slavíme příchod 
jara. Letos vyrazili skauti a skautky na celý víkend do Dolánek, s vlčaty a světluškami jsme strávili tento 
večer na „podzimku“ na zahradě divadýlka ZUŠ Český Brod. Samozřejmě ani letos nechyběla soutěž o 
nejlepší čarodějnický převlek, různé hry a soutěže a „jízda zručnosti“, nezbytná k získání řidičského 
průkazu na čarodějnické koště. 
 

POPOLES 
Letos jsme pořádali již 33. ročník akce PoPoLes – Pochod Pohádkovým Lesem. 
V lese v Dolánkách za Českým Brodem se tak návštěvníci setkali s různými 
pohádkovými a nadpřirozenými bytostmi, plnili všelijaké úkoly a za jejich splnění 
dostávali sladkosti. V cíli pak malé i velké návštěvníky čekaly buřty k opečení, 
občerstvení a doprovodné sportovní disciplíny. V letošním roce díky příznivému 
počasí se akce zúčastnilo přes 1000 návštěvníků, z toho cca 700 dětí. 
 
 
 
 
 

Turistické závody 
Středisko se již několik let pravidelně účastní Turistických závodů 
(dříve TBZ). Naši závodníci z řad dětí i vedoucích se pravidelně 
umisťují na předních příčkách a postupují tak od základních kol 
přes kola krajská až na Mistrovský pohár a Mezinárodní pohár TZ. 
Nejinak tomu bylo i v roce 2014. Díky tomu navíc děti poznávají 
další místa České republiky a další lidi, nejen ze skautských 
oddílů, ale i z jiných dětských organizací. 
 
Brigády na  údržbu tábořišť 
Každý rok na jaře jezdíme na naše tábořiště „Pod kopcem Pohoř“ 
u Starého Samechova  a do Kácovce u Kácova připravovat louku i srub pro blížící se tábory. Mezi 
nejnutnější práce patří posečení louky a shrabání trávy, příprav dřeva na topení a údržba a opravy srubu. 
Na tyto brigády s námi jezdí pravidelně i rodiče našich dětí a my jim za jejich pomoc velmi děkujeme. 

Věk Počet členů 

do 18 let 101 

19 – 26 let 7 

27 – 65 let 20 

nad 65 let 1 

Celkem 129 
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