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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 

 

Revizní komise 

 

Výkonný výbor, 

Statutární zástupci 
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1.1 Organizační struktura TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
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2 Úvodní slovo    

V roce 2019 dominovaly v činnosti TJ Slavoj Český Brod, z.s. (dále jen TJ) dvě události, které “zastínily” 
mnohé další dobré akce či výsledky.  

První bylo dokončení investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu, Tato investiční akce zaměstnala 
atlety i Správu TJ po celý rok 2018, ale i rok následující, protože termín dokončení je 30.6.2019. Dotace 
z kraje byla využita na rekonstrukci travnatého hřiště, jehož realizací byl pověřen TJ - SK Český Brod.  
Více o rekonstrukci v kapitole 6. 

Druhou byl bezpochyby návrat českobrodských nohejbalistek na výsluní nohejbalu, ať znovuzískáním 
mistrovského titulku ČR či obhájení prvních míst na MS v nohejbale.  

Výroční zpráva za rok 2019 bude opět ve svém výčtu bohatá především o informace z VV TJ, ale i na 
sportovní výsledky, dále informacemi o získaných dotacích a investičních akcích, zkvalitnění trenérské 
práce i nárůstem členské základny díky programu MŠMT - Můj klub, podpora přímé práce s dětmi a 
mládeží. 

 
Ve výroční zprávě TJ v souladu s přijatými usneseními dvou valných hromad 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. Tradičně ve druhé části 
výroční zprávy jednotlivé oddíly prezentují svoji činnost v roce 2019 s příslušnou fotodokumentací (v 
souladu s GDPR). Výroční zprávy tím získávají i historickou hodnotu, protože od roku 2008 je činnost TJ 
dokonale monitorována a naši následníci nebudou mít tolik potíží s historií TJ, jak je tomu nyní, kdy těžko 
dohledáváme historii TJ po roce 1953, který konsensuálně považujeme za rok vzniku TJ. 

 
Úvodem lze říci, že rok 2019 byl v oblasti získávání prostředků z dotačních titulů velmi úspěšný. Díky 
finanční dotaci z města a zejména programu Můj klub - MŠMT jsme se mohli zaměřit na podporu 
dobrovolných trenérů, všeobecné přípravě dětí a podpoře stále rostoucí základně dětí a mládeže, která 
v roce 2019 činila 1011 členů.  
 
Rádi bychom chtěli tímto vyjádřit městu Český Brod, Středočeskému kraji a MŠMT poděkování za 
jejich podporu činnosti TJ, včetně investičních akcí. 

 
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 aktivity s dětmi a mládeží rozšiřují a 
rovněž díky synergii finančních prostředků se rekonstruují sportovní areály, které jsou v majetku spolků. 
Důležitou akcí sportovních a volnočasových spolků ve městě byl vloni již 3. ročník akce Město v pohybu. 

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

 
Zprávy komisí a oddílů jsou podrobněji zpracovány v následujících částech Výroční zprávy TJ, 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, s jejichž zveřejněním byl dán souhlas. Díky práci VV TJ, činnosti 
Správy, získaným finančním prostředkům, sportovním výsledkům můžeme i o roku 2019 říci: Byl to rok 
perné a pestré práce, rok časově velice náročný pro všechny zúčastněné. 
 
                                                                     za TJ Slavoj Český Brod, z.s. Pavel Janík - předseda VV TJ 
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3 Usnesení valných hromad TJ Slavoj Český Brod 
 
Usnesení 1. valné hromady 

Datum: 23. 4. 2019 
Místo: klubovna tenisu 
Účast na VH: 27 delegátů (z 36) - VH je usnášeníschopná (17 je potřeba pro schválení usnesení) 
Hosté: 3 
 
Jednání řídil: M. Rollo 
 
I. Procedurální otázky 
 

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

 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: P. Sobíšek, J. Charouzek. 

 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, L. Cibulková. 

 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti VH a počtu delegátů. 

 VH odsouhlasila Jednací řád VH. 
 
VH schvaluje: 
 

 Zprávu o činnosti (pro Výroční zprávu VV TJ) za rok 2018 a Návrh činnosti TJ na rok 2019. 

 Zprávu a výsledek hospodaření za rok 2018.  

 Výhled rozpočtu na rok 2019. 

 Zprávu RK za uplynulé období. 

 Výši členských příspěvků na 300 Kč/ dítě, senioři nad 65 let/rok, 600 Kč/ dospělí/ rok (schváleno 
jednohlasně).  

 Platnost zvýšených členských příspěvků platí od roku 2019 (schváleno: 22-4-1) 
 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  
 

 Pro zabezpečení činnosti TJ a oddílů na základě Výzev, podat žádosti do dotačních titulů města, 
kraje, MŠMT a dalších donátorů (OPŽP, MAS apod.). 

 V návaznosti na přijetí dotací v reálném čase přijímat rozpočtová opatření a dotaci přerozdělit na 
jednotlivé oddíly a právu TJ. 

 Realizací investičních akcí: 
a) Dokončení Rekonstrukce atletického stadionu. V rámci vlastního spolufinancování 

uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši 4,8 mil. Kč (TJ Slavoj bude ručit nemovitostí 
atletického stadionu a blankosměnkou) (schváleno: 24-0-3) 

b) Optimalizace energetického hospodaření budovy SH, podáním žádosti na MŠMT, 
případně přijetím dotace OPŽP. Realizace v roce 2020. 

 
• Jednáním o využití hřiště v ulici Na vyhlídce vlastník TJ Slavoj Český Brod, zapsáno na LV č.3200 

– č. parc. 996/5 s potenciálními investory.  
 
• Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o pronájmu TVZ na Kutilce 
 

• VH souhlasí s přijetím finanční výpomoci z města ve výši 2,5 mil. Kč se splatností do 30.11.2019. 
 

• Jednáním s městem a krajem ohledně převodu individuální dotace na rekonstrukci atletického 
stadionu z města na TJ. 

 
VH bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti Správy TJ. 
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II. Návrhy činnosti na další období: 
1. Činnost VV TJ a Správy: 

• Plnit body Usnesení VH. 

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

jednání přizvat předsedy a hospodáře oddílů. 

• V komunikaci TJ a ukládání dokumentů využívat OFFICE 365. 

• Realizovat Plán činnosti na rok 2019 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). 

 Pravidelné opravy a 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. 

 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 (aktualizace: Provozní řády, BOZP, PO). 

 Zastupování oddílů v právních úkonech. 

 Administrace úvěru s ČS, a.s. 

 Připravit smlouvu o pronájmu s SK Český Brod. 

Public relations 

 Informovat členy i veřejnost o činnosti TJ a oddílů prostřednictvím: 

- webu a facebooku TJ a oddílů, 

- ČBZ a dalších médií, 

- Výročních zpráv, náborových akcí, 

- využívat grafický manuál dokumentů TJ, 
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- 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 (2019 organizace Města v pohybu) 

                            školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce 

                            OTS – činnost ve výboru OTS 

                            kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

                           MAS Pošembeří – činnost člena MAS 

 
VH ukládá RK: 
 

 Realizovat kontrolní činnost dle schváleného plánu a respektovat mechanismy kontroly. 
 
 2. 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 do 10.4.2020 
 
VH doporučuje oddílům: 
 

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

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

Usnesení 2. valné hromady 

Datum: 13. 6. 2019 
Místo: klubovna nohejbalu 
Účast na VH: 24 delegátů (z 36) - VH je usnášeníschopná (15 je potřeba pro schválení usnesení) 
Hosté: 3 
 
Jednání řídil: M. Rollo 
 
I. Procedurální otázky 
 

 VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: P. Sobíšek, P. Kvasnička. 

 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, J. Sýkora. 

 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti VH a počtu delegátů. 

 VH odsouhlasila Jednací řád VH. 
 
VH revokuje usnesení valné hromady z 23.4.2019 v bodě 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  

 Realizací investičních akcí: 
a) Dokončení Rekonstrukce atletického stadionu. V rámci vlastního spolufinancování uzavřít 

úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši 4,8 mil. Kč (TJ Slavoj bude ručit nemovitostí atletického 
stadionu a blankosměnkou) (schváleno: 24-0-3) 

 
VH pověřuje výkonný výbor: 

 Dokončením realizace investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu. 
c) V rámci vlastního spolufinancování uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši 5,8 mil. Kč se 

splatností 15 let dle indikativní nabídky úvěru, která je přílohou usnesení a v souladu 
s oceněním ČS a.s., které je rovněž přílohou usnesení. 
(schváleno: 24-0-0) 

 
 
 
Zapsal: předseda návrhové komise Ing. Milan Majer v.r. 
Ověřil: místopředseda VV TJ Slavoj Český Brod z.s. Ing. Milan Rollo v.r. 
 

  



10  

4 Činnost TJ v roce 2019 

 

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 

Šaroch Stanislav Basketbal 

Sobíšek Pavel Tenis 

 

Zaměstnanci Funkce 

Lucie Vokáčová Účetní 

Marcela Chuchlová Tajemnice 

 

Revizní komise Oddíl 

Jana Eichlerová Volejbal – předsedkyně do 19.9.2019 

Lenka Cibulková Nohejbal 

Ivan Chmelík Tenis – předseda od 19.9.2019 

 
4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ 

 
Výkonný výbor TJ měl 10 jednání a dvě tradiční setkání s předsedy a hospodáři oddílů. Předsedkyně 
revizní komise J. Eichlerová z pracovních důvodů odstoupila z funkce a na její místo byl zvolen I. Chmelík 
se pravidelně účastnili 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. VV TJ a správa využívá pro vnitřní komunikaci TJ 
Office 365. 

 
Jednání VV TJ vycházela z předem zaslaných podkladů k jednání VV TJ, s možností doplnění programu 
na OFFICE 365, 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 dále finanční, která pro VV TJ 
připravovala kritéria rozdělení finančních prostředků pro činnost oddílů a navýšením pronájmu SH a 
Kutilky. Výstupy z těchto jednání byly projednávány na VV TJ. Lze konstatovat, že tento systém 
zefektivňuje rozhodovací řízení VV TJ. 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. 

 

http://www.tjslavojcb.cz/
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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. Ve spolupráci s SK a dalšími 
sportovními spolky byl uspořádán již 3. ročník akce Město v pohybu.  

 
VV TJ projednával zejména: 
 Dokončení investiční akce Rekonstrukce atletického stadionu, 

 jednání o úvěru na dofinancování investiční akce s Č.s. a.s. 

 přípravu projektů a realizaci neinvestičních akcí (z prostředků MŠMT 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, 

 souhlas s investiční akcí SK v areálu TJ (závlaha na atletickém stadionu), 

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

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

 informace z OTS a dalších střešních orgánů, 

 zápisy z jednání výborů jednotlivých oddílů (zejména členská základna, trenérské smlouvy, GDPR), 

 ve spolupráci s KRK podněty a stížnostmi členů TJ. 

 personální otázky správy. 

 
Správa TJ v uplynulém roce měla následující priority: 

 plnění úkolů VV TJ vyplývajících z usnesení VH včetně úkolů z 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, 

 administrace projektů Rekonstrukce atletického areálu, projektu Zateplení sportovní haly a projektu 

Revitalizace veřejného prostranství před sportovní halou včetně přípravy veřejných zakázek, 

 příprava podkladů pro KRK a kontrolní orgány FÚ a MŠMT, 

 personalistika oddílů ve vztahu k Programu MŠMT – Můj klub, 

 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 fakturách), 

 dokončení grafického manuálu TJ,  

 zavedení a školení OFFICE 365, v současné době VV TJ a Správa sdílí toto prostředí, 

 Public relations TJ (správa webu a facebooku I venkovních nástěnek). 

 

 
Z uvedených priorit vyplynula potřeba pravidelných provozních porad (středa/čtvrtek), kterých se účastnili 
i statutární zástupci TJ (P. Janík a M. Rollo, ve vztahu k realizaci investic i M. Majer). Úkoly pro Správu z 
těchto porad byly projednány na VV TJ a jsou přístupny na médiích TJ. 
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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 2019 

 
Znak ČUS

  

Oddíl  Počet 
členů 
celkem 

Chlapci Dívky Děti a 
mládež 
celkem  

Muži Ženy Dospělí 
celkem  

Senioři  Seniorky
  

Senioři 
celkem  

1  atletika  314 131 160 291 11 10 21 2 0 2 

3  basketbal  156 64 54 118 29 9 38 0 0 0 

61  billiard  7 0 0 0 7 0 7 2 0 2 

7  fotbal  9 9 0 0 9 0 9 0 0 0 

26  nohejbal  92 29 11 40 31 19 50 2 0 2 

46 ČASPV 40 2 18 20 1 18 19 0 1 1 

37  tenis  153 52 34 86 35 20 55 12 0 12 

 badminton  20 4 2 6 6 8 14 0 0 0 

51  triatlon  5 0 0 0 2 3 5 0 0 0 

38  turistika  129 24 29 53 43 31 74 1 1 2 

40  volejbal  20 0 0 0 11 6 17 3 0 3 

 Jiná odvětví  36 11 18 29 1 2 3 1 3 4 

Celkem   981 326 326 643 186 126 312 23 5 28 
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5 Výsledky hospodaření  

 
  Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 
Daňová 
úleva 

Úroky Příspěvky Dary Dotace 

Výnosy 6502483,62  877172,50    207,39  296700  581056,19  1949150  

Náklady 6593858,71  478528,96  53099,68  41,46  296700  581056,19  1949150  

Výsledek 
hospodaření 

před 
zdaněním 

  
-91375,09  

  
398643,54  

  

  
-53099,68  

  
165,93  

  
0  

  
0  

  
0  

Daň z příjmů 0  0  0  0  0  0  0  

Výsledek 
hospodaření 
po zdanění 

  
   -91375,09  
  

  

  
380023,54  

  
  

  
-53099,68  

  

  
165,93  

  

  
0  

  
0  

  
0  

 
Pozn.:  Tabulková část Výkazu zisků a ztráty, rozvaha jsou v příloze Výroční zprávy. 

 

5.1 Podané grantové žádosti 
 
V roce 2019 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 529 000 Kč  

Program č. 2  sportovní akce  
podpořeno  
ve výši 159 000 Kč  

Finanční 
podpora invest. 
Projektů a opravy  

Oprava střechy  
Oprava dveřní systém  
Oprava podlah. Krytiny  
Opava plotu   
Atletický areál  

podpořeno ve výši  
 23 000 Kč  
   6 000 Kč  
 26 000 Kč  
 55 000 Kč  
150 000 Kč  

        

Středočeský kraj  

Fond hejtmana  
Rekonstrukce klubovna - 
Kutilka 

300 000 Kč  

Středočeský kraj – 
individuální dotace 

 Rekonstrukce atletika  2 000 000 Kč  

MŠMT  
Program -  
Můj klub  

Podpora mládeže, 
trenérů a provozu  

1 151 150 Kč  

 

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

Finanční dary:  
BEK reality s.r.o.  
Kobra formy cz  
V+T mat s.r.o.   
Hrkot s.r.o.  
MGC servis, s.r.o.  
Fabok s.r.o.  
František Bouček  
TOP Distribution s.r.o.  
CC Real – Lucemburská, s.r.o.  
Boneco, a.s.  
 

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, Středočeskému kraji, Městu Český Brod a příznivcům oddílů 
za finanční příspěvky, díky nimž se zlepšila činnost oddílů a take se mohly realizovat výše zmíněné 
opravy a investiční akce.   

 

V průběhu roku se uskutečnily kontroly města a Středočeského kraje na účelného využití finančních 
prostředků dle žádosti. Výsledky kontrol neprokázaly žádné pochybení v čerpání dotací. 
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6 Projektová činnost a její realizace 

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

 
Dokončení Rekonstrukce atletického stadionu z vlastních prostředků TJ. Dotace MŠMT a synergie 
finančních prostředků Města Český Brod byla čerpána v letech 2018 a 2019. 

 

 
 
 

Koncem června byla po mnohaletém úsilí dokončena rekonstrukce atletického stadionu v areálu Na Kutilce. 
Akci samotné předcházela celá řada kroků, sahajících již do uplynulého desetiletí, počínaje majetkoprávním 
vypořádáním, realizací několika dílčích rekonstrukcí zázemí a sektorů pro technické disciplíny, přes přípravu 
grantové žádosti do programu MŠMT, zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele. 
Stavební práce pak probíhaly od léta loňského roku a jednalo se o největší investiční akci, kterou naše TJ 
v uplynulých desetiletích realizovala. 
Sportovní areál Na Kutilce byl vybudován začátkem 80. let 20. století a jeho stav byl již značně poznamenán 
desetiletími intenzivní činnosti a také následky povodně v roce 2013. 
V rámci akce bylo demontováno staré zábradlí, rozebrány chodníky z betonových dlaždic, vybourány staré 
šachty zavlažování, demontovány sloupy osvětlení a obrubníky kolem atletické dráhy. Bylo odvezeno cca 
2500 tun staré škváry. 
Následně bylo provedeno zhutnění podloží a navezeny nové podkladní vrstvy ze štěrku. Byly osazeny nové 
obrubníky a odvodňovací žlaby. Byla zbudována nová dešťová kanalizace, zavlažování plochy fotbalového 
hřiště, opěrné zdi a zhotoveny rozvody elektřiny, osvětlení, ozvučení a dat. 
Na podkladní vrstvy byl položen asfalt a na ten následně nalepen finální prefabrikovaný umělý povrch King 
Arthur o tloušťce 13 mm. Byla osazena nová odrazová prkna pro skok daleký a trojskok, navezen nový 
písek do doskočiště a provedeno lajnování jednotlivých běžeckých disciplín a technických sektorů. Samotná 
dráha byla v prostoru hlavní rovinky rozšířena a bude tak moci být využívána jako multifunkční hřiště 
s umělým povrchem. 
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Celkové náklady akce byly cca 23 000 000,- 
Kč. Rekonstrukce byla podpořena dotací 
z MŠMT ČR ve výši 10 762 587,- Kč, dotací 
ze Středočeského kraje ve výši 2 000 000,- 
Kč a kofinancováním od Města Český Brod 
ve výši 3 000 000,- Kč. Zbývající prostředky 
byly hrazeny ze sponzorských darů, 
vlastních zdrojů TJ a úvěru. 
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří 
se na realizaci akce podíleli, ať již 
poskytnutím dotace či finančního daru, tak 
pomocí při zajištění samotné stavby. 
Oddíl atletiky se rovněž obrátil na případné 
dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na 
chvíle strávené na Kutilce a na základě 
darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek 

na č.ú: 70017-425397349/0800, variabilní symbol 1111. 
 
Slavnostní otevření stadionu pro veřejnost proběhlo v sobotu 14. září v rámci vyvrcholení akce 
Město v pohybu. 

 
 
 
 

  



17  

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 2019 se podařilo získat finanční prostředky, jejichž přehled je v 
tabulce kapitoly 5. 

 
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. kapitola  5. 

 

Na rok 2019 byly na základě usnesení Valné hromady z 23. 4. 2019 podány projekty, jejichž přehled je 
rovněž v tabulce kapitoly 5. 
 

Na základě usnesení 2. Valné hromady ze dne 13.6. 2019 V rámci vlastního spolufinancování byla uzavřena 
úvěrovou smlouvu s ČS a.s. ve výši 5,8 mil. Kč se splatností 15 let dle indikativní nabídky úvěru, která je 
přílohou usnesení a v souladu s oceněním ČS a.s., které je rovněž přílohou usnesení. 

7.2 Skupina pro správu majetku 

 
V roce 2019 stavební komise probírala tyto body: 

 Dokončení investičních akce Rekonstrukce atletického stadionu. 

 Příprava veřejné zakázky na dokončení opravy fasády, střechy a rekuperace v SH.  

 Realizaci plánu oprav TVZ. 

 Příprava PD na vodu a kanalizaci na Kutilce (ve spolupráci s SK). 

 Příprava využitím areálu koupaliště (ve spolupráci s městem, komisí pro sport a volný čas a SK). 

 Realizace oprav na sportovištích TJ. 

 

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. 

 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, 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   a 
volnočasové aktivity. Spolupracují na zásadním dokumentu Plán rozvoje sportu v Českém Brodě do roku 
2025 a na aktualkizaci Fondu sportu, kultury a volného času. 
 
Jednání pracovní skupiny “Kutilka” 
Správa TJ a Milan Rollo stále řeší přípravu smlouvy o využívání sportovního areálu SK, zejména s ohledem 
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rekonstrukci atletického areálu. 
V daném období řešila následující problémy: 

 nákladovost na areál a řešení jeho ztrátovosti, 

 principy pro uzavření smlouvy s SK, 

 spolupráce s SK při reralizaci rekonstrukce atletického oválu, závlahy, osvětlení areálu 

 spolupráce při realizaci rekonstrukce klubovny v budově na Kutilce a její využití. 

 
Jednání s ostatními spolky ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, T.J. Sokol, Junák 
V roce 2019 se realizovala celoměstská akce Město v pohybu. Cílovou skupinou tohoho ročníku byli žáci 
prvního stupně ZŠ, kteří se zúčastnili připravených projektových dnů. Do akce se zapojily i oddíly TJ. Dále 
TJ spolupracovala na dílčích akcích (Otevření IC a náborové akce, Kutilka v pohybu, Drakiáda, Ukliďme 
Pošembeří apod.) 
Oddíl atletiky ve spoluprácei s městem připravil akci Brody sportují – Českobrodský pentatlon 

 
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. TJ se účastní na aktivitách MAS, bohužel současné 
fiche nejsou orientovány na sportovní a volnočasové activity. Pravidelná jsou jednání s vyučujícími TV ve 
školách a reallizace školních turnajů v zařízeních TJ. 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 2019, 

 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 a případné úpravy rozpočtu. 

 Kritéria přerozdělení dotací pro oddíly. 

 Rozpočtová kázeň oddílů (součást zápisů z VV TJ). 

 Financování projektů. 

 Odsouhlasení výkazů na ČUS a svazy. 

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

 Skupina spolupracuje s kontrolní a revizní komisí. 
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7.5 Skupina public relations 

V oblasti   public   relations   se   TJ  
a oddíly zaměřily především na 
propagaci aktivit oddílů a TJ 
prostřednictvím nově 
struktutovaných internetových 
stránek TJ, Města Český Brod, 
případně Českobrodského 
zpravodaje, Kolínského deníku. TJ 
a oddíly využívají i Facebookové 
stránkyTJ a současně některé 
oddíly mají I vlastní. Této oblasti se 
VV TJ i oddíly stále více věnovaly, o 
čemž svědčí i články v ČBZ a 
aktualizace na Fb. Vždy 
spolehlivým partnerem v oblasti PR 

je správce našeho webu Lucie Kašparová. 

 

Facebook TJ  

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   

Office 365 je důležitým nástrojem 
pro řízení TJ a se stal sdíleným 
prostředím především pro práci 
výkonného výboru a Správy. 
Poděkování patří i P. Hertlovi, který 
nám OFFICE 365 spravuje. 
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Přehled příspěvků oddílů do Českobrodského zpravodaje 

 

         TJ/oddíl počet článků 

rok 2016           2017           2018     2019   
220192019 Správa 5                  3                  2               3 

Atletika 3                  3                  4               2 

Nohejbal 5                  5                  2               4 

Basket 3                  2                  2               0 

Tenis 3                  0                  3               2   

ASPV 0                  0                  0               0 

Volejbal 1                  0                  0               0 

Triatlon 4                  2                  3               4 

 
 

Článek v  

  
 
 
 

 
 
7.6 Skupina sportovně – metodická 
 
Koordinací rozvrhu cvičebních hodin na sebe v uplynulém období převzala Správa TJ. TJ podporovala   

organizaci seminářů pro oddíly. 

 

Z grantu města a MŠMT TJ pořádala cvičení základních pohybových dovedností pro nejmladší členy TJ 

a další aktivity pro seniory. Další možnosti jsou v příloze VZ. 
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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 dále rozšiřuje svou činnost. Členská základna dále narůstá díky stávajícím i novým trenérům. 
Došlo tak i k vytvoření nových tréninkových skupin. V jarním období jsme z důvodu rekonstrukce atletického 
hřiště na Kutilce využívali pro tréninky prostory ZŠ Žitomířská. Po zářijovém slavnostním otevření nového 
atletického stadionu oddíl uspořádal podzimní závod rodičů s dětmi. Jako v každém roce jsme uspořádali 5 
veřejných halových závodů a halový atletický trojboj pro přípravky. Na Mikuláše byl pro děti do 10 let 
připraven oddílový závod.  
Každoroční soustředění se již tradičně konalo v Hostinném, tentokrát jsme se přiblížili 70 účastníkům. 
Tématem celého soustředění byly Paralympijské hry. Soutěžilo se v disciplínách: sledge hokej, plavání, 
handbike cyklistika, futsal pro nevidomé, boccia, goalboal a biatlon. 
Ve spolupráci s Městem Český Brod, školami a dalšími neziskovými organizacemi jsme se podíleli na 
pořádání řady akcí pro veřejnost. Také jsme uspořádali atletické soutěžení v rámci akce „Brody v Brodě“. 
Zapojili jsme se do programu Českého atletického svazu s názvem „Atletika pro celou rodinu“ a v prosinci 
jsme uspořádali první ze tří společných tréninků dětí a rodičů. 
 
8.1.2 Práce výboru oddílu  
 

Výbor oddílu pracoval ve složení Milan Rollo (předseda), Kateřina Čokrtová (místopředseda), Jana 
Machorková (hospodář), Stanislav Kosík, David Machorek (komunikace a sociální sítě), Pavel Kvasnička 
(webové stránky), Zdeněk Pala. 
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Výbor se scházel dle potřeby a řešil hlavně 
organizační otázky související se zabezpečením 
běžné činnosti oddílu, organizací závodů a přípravou 
podkladů pro dotační výzvy. 
Informace o oddílu a jeho činnosti jsou předávány 
prostřednictvím webových stránek 
http://atletikacb.cz/, výsledky závodů jsou dostupné 
na www.atletika.vbrode.cz a na stránkách Českého 
atletického svazu. O uskutečněných akcích se také 
lze dozvědět na profilu oddílu na síti Facebook a 
několikrát ročně také skrz články v Českobrodském 
zpravodaji. Též jsme aktivní na Instagramu.  
 
 

 
8.1.3 Prostory pro činnost oddílu 
 

V zimním období jsme využívali krytou běžeckou dráhu. 
 
V letním období jsme do prázdnin trénovali v zahradě hlavní budovy ZŠ Žitomířská a na travnatém hřišti Na 
Vyhlídce. Během prázdnin jsme již měli individuální tréninky na nově zrekonstruovaném atletickém hřišti na 
Kutilce. Po celou tuto dobu jsme také jezdili na atletický stadion do Kolína, abychom zde mohli trénovat 

skok o tyči.  
 
Náš nově zrekonstruovaný atletický stadion jsme 
naplno začali využívat k tréninkům v září, kdy první 
akcí byla velká brigáda pro všechny členy oddílu a 
jejich rodiče. Oficiální otevření atletického stadionu 
proběhlo na velkém finále akce Město v pohybu. Při 
této příležitosti jsme také poděkovali MŠMT, 
Středočeskému kraji, Městu Český Brod a dalším 
dárcům za jejich finanční podporu a výboru TJ Slavoj 
Český Brod, členům a dalším přátelům atletiky za 
jejich práci a pomoc.  
V roce 2019, jsme uspořádali osm brigád v areálu 
Kutilka, některé pouze pro trenéry, jiné pro všechny 
členy oddílu a jejich rodinné příslušníky.  

 
 
 
8.1.4  Přehled atletických soutěží 
 
Oddíl se účastnil celkem 47 závodů, z toho 8 pořádal a na dalších 4 se podílel. 
Závodníci oddílu se účastnili krajských přeborů jednotlivců na dráze a hale, kde vybojovali celkem  
4 medaile. 
Oddíl měl v soutěži 9 družstev na úrovni Středočeského kraje a šest dorostenců hostovalo v družstvu SKP 
Nymburk. Důvodem byla snaha obou oddílů se probojovat ve společném družstvu na mistrovství Čech, 
případně ČR. 
 
Soutěž dospělých je dlouhodobá a pořadí soutěže v uplynulém ročníku je rozhodující pro zařazení do 
soutěže následujícího ročníku. 
Soutěže mládeže (juniorů, dorostu, staršího žactva) jsou jednoroční, začínají na úrovni kraje a končí 
jednorázovým mistrovstvím Čech a následně mistrovstvím ČR. 
V soutěži mladšího žactva se uskutečnilo jednokolové finále, kterého se účastnilo prvních pět družstev 
z každé skupiny. 
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Přípravky soutěžily ve třech skupinách. Dále se uskutečnilo jednokolové finále.  
Trenéři oddílu: Machorková Jana, Čokrtová Kateřina, Machorek David, Kosík Stanislav, Petr Kronus (od 
září), Pala Zdeněk, Eichlerová Šárka, Jeníková Kristýna, Kvasnička Pavel, Kvasničková Eva (od září), 
Moravec Jan (od září), Nováková Adéla, Potměšilová Barbora. 
Pomocníci trenérů: Suchánek Tomáš, Mašín Maxim 
 
Výsledky družstev 
Přípravka měla dvě družstva, která soutěžila ve Středočeském kraji ve východní skupině. Konečné pořadí 
se nevyhlašovalo. Jednotlivci při této soutěži vybojovali několik desítek medailových umístění v jednotlivých 
disciplínách. 

    
Finále se konalo 22. září v Berouně a za každý oddíl mohlo startovat jen jedno družstvo v maximálním počtu 
10 závodníků. Závodníci nemuseli být registrováni u ČAS. 
Tabulka finále: 

Pořadí  Oddíl Body 

1. Atletika Líbeznice, z.s. 750 

2. Atletika Stará Boleslav, z.s. 740 

3. TJ Neratovice 710 

4. T.J. Sokol Říčany a Radošovice 590 

5. TJ Sokol Kolín - atletika 570 

6. SKP Nymburk 560 

7. A. C. TEPO Kladno 520 

8. SK Sporting Příbram 450 

9. TJ Lokomotiva Beroun 430 

10. SKP Olympia Kutná Hora 410 

11. TJ Spartak Čelákovice 380 

12. AO Střela Žebrák 350 

13. TJ Lokomotiva Rakovník 280 

14. Sokol Roztoky u Prahy 240 

15. TJ Slavoj Český Brod 180 

16. LS Kladno 160 

17. 
ASK DIPOLI Černošice a 

Dobřichovice 140 

18. Atletika Benešov 110 

19. Sportovní centrum Nové Strašecí 70 

 
Nejúspěšnějšími závodníky byli Kroliczková Michaela, Říhová Kateřina a Šimůnek Jan. 
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Vedoucí družstev přípravek: Machorková Jana, Machorek David 
 
Mladší žactvo (ročníky 2006 a 2007) 
Ve Středočeském kraji mladší žactvo soutěžilo ve dvou skupinách a ve 4 kolech. 
Prvních 5 družstev z každé skupiny postoupilo do finále, pro ostatní družstva soutěž skončila. Za každé 
družstvo mohlo soutěžit v jednom kole maximálně 15 závodníků. 
V každé vypsané disciplíně jen prvních 10 závodníků bodovalo. 
 
Tabulky základních skupin: 

Mladší žáci  Mladší žákyně 

1. Atletika Stará Boleslav 40 590,5  1. Atletika Stará Boleslav A 41 419,5 

2. TJ Sokol Kolín A 33 302,5  2. TJ Sokol Kolín – atletika A 41 373,5 

3. Olympia Kutná Hora 32 308,5  3. Olympia Kutná Hora 38 317,5 

4. SKP Nymburk 31 312,5  4. SKP Nymburk 29 231,5 

5. AC Čáslav 22 168  5. TJ Sokol Říčany a Radošovice 28 226,5 

6. TJ Slavoj Český Brod 21 124  6. AC Čáslav 22 129 

7. 
TJ Sokol Říčany a 

Radošovice 
15 86,5 

 
7. Spartak Vlašim 21 116 

8. TJ Spartak Vlašim 12 57,5  8. Atletika Benešov 18 104 

9. Atletika Stará Boleslav B 7 23  9. TJ Slavoj Český Brod 13 47 

10. TJ Sokol Kolín – atletika B 5 14,5  10. TJ Sokol Kolín B 17 4 

     11. Atletika Stará Boleslav 2 1 

Nejvíce bodů pro družstvo vybojovali: u žáků Tománek Šimon, u žákyň Pačesová Rozálie 
Vedoucí družstev: Jana Machorková 
 
Starší žactvo (ročníky 2004 a 2005) 
Ve Středočeském kraji byla rozdělena družstva do dvou základních skupin. Každá skupina měla 3 kola, po 
kterých prvních pět družstev každé skupiny postoupilo do finále „A“. Ostatní družstva soutěžila ve finále „B“. 
Za družstvo mohlo vždy nastoupit maximálně 20 závodníků. Každý závodník mohl nastoupit jen ve třech 
disciplínách a bodoval jen ten, který se umístil do 10. místa ve vypsané disciplíně.  
Tabulky základních skupin: 

Starší žáci  Starší žákyně 

1. TJ Sokol Kolín – atletika A 27 986  1. TJ Sokol Kolín – atletika A 30 649 

2. SKP Nymburk 22 228  2. Atletika Stará Boleslav 26 381,5 

3. Atletika Stará Boleslav 20 213  3. TJ Spartak Vlašim 21 231 

4. SKP Olympia Kutná Hora 18 199  4. AC Čáslav 20 235 

5. AC Čáslav 17 175  5. Atletika Benešov 20 206,5 

6. TJ Slavoj Český Brod 10 131,5  6. SKP Nymburk 15 157 

7. Atletika Benešov 9 116,5  7. TJ Sokol Říčany a Radošovice 13 148 

8. TJ Sokol Kolín – atletika B 7 108  8. TJ Sokol Kolín – atletika B 9 89 

9. 
TJ Sokol Říčany a 

Radošovice 
4 60 

 
9. TJ Slavoj Český Brod 6 55 

     10. SKP Olympia Kutná Hora 3 26 

 
Nejvíce bodů pro družstvo vybojovali: u žáků Hejda Lukáš, u žákyň Potměšilová Barbora 
 
Výsledky finále „B“: 

Starší žáci   Starší žákyně 

1. 
TJ Slavoj Český Brod 

97,5   1. 
TJ Sokol Říčany a 

Radošovice 163 
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2. SKP Olympia Kutná Hora  95   2. Atletika Líbeznice 100 

3. TJ Sokol Kolín „B" 84   3. TJ Sokol Kolín „B“ 90 

4. Školní atletický klub Slaný 52   4. Školní atletický klub Slaný 78 

5. Sokol Roztoky u Prahy 47,5   5. Sokol Roztoky u Prahy 52 

6. TJ Sokol Říčany a Radošovice 43   6. TJ Slavoj Český Brod 32 

7. Atletika Líbeznice 35   7. SKP Olympia Kutná Hora 30 

8. TJ Neratovice 20     TJ Spartak Vlašim 0 

       TJ Neratovice 0 

 
Ve finále byli nejúspěšnějšími závodníky u žáků Vašina Jan a u žákyň Vaňková Nikola 
Vedoucí družstev: Čokrtová Kateřina 
 
Dorost (ročníky 2002 a 2003) 

Oddíl stavěl jen družstvo 
dorostenek z důvodu hostování 
našich dorostenců za oddíl SKP 
Nymburk, proto je uveden v 
konečné tabulce dorostenců. 
Kdyby šest našich dorostenců 
soutěžící jako samostatné 
družstvo, tak by dle získaných 
bodů porazilo družstvo SKP 
Nymburk, ale skončilo by za 
družstvem Atletika Stará 
Boleslav na 4. místě. Soutěž 
měla 3 kola.  Za každý oddíl 
mohlo závodit 24 závodníků. Pro 
malý počet družstev dorostenců 
bylo bodováno jen prvních 8 
závodníků ve vypsané 
disciplíně. 
 
 
 

Konečné tabulky: 
 

Dorostenky   Dorostenci 

1. TJ Sokol Kolín - atletika 21 959   1. A.C. TEPO Kladno 14 496 

2. A.C. TEPO Kladno A" 18 765   2. TJ Sokol Kolín – atletika 13 467 

3. SKP Nymburk, z.s. 15 182   3. SKP Nymburk, z.s. 9 302 

6. 
TJ Slavoj Český Brod, 

z.s. 
6 31 

 
 

4. Atletika Stará Boleslav, z.s. 6 180 

4. A.C. TEPO Kladno B" 4 47   5. SKP Olympia Kutná Hora 2 24 

5. TJ Spartak Vlašim 3 21,5       

7. SKP Olympia Kutná Hora 2 8       

 
Nejúspěšnější dorostenkou byla Ledvinová Klára nejúspěšnějším dorostencem z našeho oddílu byl Vopařil 
Vojtěch 
Vedoucí družstev: Čokrtová Kateřina a Kosík Stanislav 
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Družstva mužů a žen soutěžila ve 4 kolech. Za družstvo mohlo závodit maximálně 24 závodníků. Závodit 
mohlo i žactvo v rozsahu svých mistrovských disciplín. Vítězné družstvo se mohlo účastnit baráže o postup 
do II. ligy. 
 
Konečné tabulky: 

Muži  Ženy 

1. TJ Sokol Kolín-atletika B 25 299,5  1. TJ Neratovice 17 108 

2. Sokol Roztoky u Prahy 23 236  2. Sokol Roztoky u Prahy 15 90 

3. 
TJ Slavoj Český Brod, 

z.s. 
19 186,5  3. 

TJ Slavoj Český Brod, 
z.s. 

10 76 

4. TJ Kavalier Sázava 13 111,5  4. Čelákovice 7 40 

5. TJ Neratovice 12 86  5. Atletika Líbeznice, z.s. 3 50 

6. Atletika Líbeznice, z.s. 5 23,5  6. STŘELA Žebrák, z.s. 3 32 

7. STŘELA Žebrák, z.s. 4 32      

8. Čelákovice 2 7      

 
Nejúspěšnější závodníci: Vopařil Vojtěch, Ledvinová Klára, Čokrtová Kateřina 
Vedoucí družstev: Čokrtová Kateřina, Machorková Jana, Kosík Stanislav 
 
 
Středočeský pohár družstev mládeže chlapců a dívek se uskutečnil v Praze na Strahově dne 7. 
prosince. Tato soutěž byla vypsána pro ročníky 2000 až 2006. Naši závodníci utvořili se závodníky z SKP 
Nymburk jedno družstvo. Za družstvo mohlo závodit maximálně 20 závodníků, každý závodník mohl závodit 
maximálně ve třech disciplínách. 
 
Konečná tabulka: 

1. TJ Sokol Kolín atletika „A“ 181   10. SK Sporting Příbram 29 

2. AC Čáslav „A“ 147   11. ŠAK Slaný 27 

3. TJ Spartak Vlašim „A“ 126   12. TJ Sokol Kolín atletika „B“ 11 

4. TJ Lokomotiva Beroun „A“ 98   13. TJ Lokomotiva Beroun „B“ 7 

5. 
SKP Nymburk + TJ Slavoj 

Č.Brod 90   14. 
TJ Neratovice 

3 

6. Atletika Líbeznice „A“ 68   15. Atletika Benešov „B“ 3 

7. Atletika Benešov „A“ 53   16. TJ Spartak Vlašim „B“ 0 

8. Atlet. oddíl – STŘELA Žebrák 44   17. Atletika Líbeznice „B“ 0 

9. A.C. TEPO Kladno 29      

 
Vedoucí družstva: Čokrtová Kateřina a Machorková Jana 
 
Výsledky jednotlivců 

Umístění závodníků do šestého místa na přeborech Středočeského kraje jednotlivců: 

Umístění Příjmení Jméno R. n. Disciplína Výkon Datum Místo 

1. Vopařil Vojtěch 2003    desetiboj 
   4386 
bodů  

12.05. Karlovy Vary 

1. Hejda Lukáš 2005 devítiboj 3215 bodů 12.05. Karlovy Vary 

2. (h) Vopařil Vojtěch 2003 tyč         2.80 m 12.01.   Praha-Strahov   

3. Rosmarin Matěj 2006 
oštěp 500 

G 
27.87 m 05.05. Kutná Hora 

4. Michalík Matyáš 2002 výška        1.65 m  11.05.   Kladno 

5. Nováková Adéla 2003 oštěp 500 20.39 m 11.05.  Kladno 
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G 

5. Rosmarin Matěj  2006 kriket    50.21 m 05.05. Kutná Hora 

6. (h) Suchánek Tomáš 2003 800 m 02:39,0 12.01. Praha-Strahov 

6. Červený Matěj 2003 disk 1.5 kg 30.29 m 11.05.  Kladno 

6. Červený Matěj 2003 koule 5 kg 10.21 m 11.05. Kladno 

6. Andrlík Dalibor 2002 
oštěp 700 

G 
11.88 m 11.05. Kladno 

6. Potměšilová Barbora 2004 
oštěp 500 

G 
27.77 m 12.05. Kladno 

6. Vašina Jan 2004 dálka 5.03 m 12.05. Kladno 

 
 

Závodníci umístěni ve své kategorií do 100. místa mistrovských disciplínách* 

Umístění Příjmení Jméno R. n. Disciplína Výkon Datum Místo 

25. Říhová Kateřina 2008 raketka 25.10 22.09. Beroun 

31.(h) Vopařil Vojtěch 2003 tyč 3.00 07.12. Praha-Strahov 

31.(h) Vopařil Vojtěch 2003 trojskok 10.05 16.03. Český Brod 

35.(h) Říhová Kateřina 2008 výška 1.16 16.03. Český Brod 

38. Vopařil Vojtěch  2003 tyč 3.30 25.05. Kolín 

41.(n) Tománek Šimon 2006 dálka 4.65 07.06. Vlašim 

45. Vopařil Vojtěch 2003 desetiboj 4386 12.05. Karlovy Vary 

52. Michalík Matyáš 2002 výška 1.75 25.05. Kolín 

53. Michalík Matyáš 2002 trojskok 11.21 25.05. Kolín 

55. Gyarfaš Jiří 2006 dálka 4.56 07.06. Vlašim 

56.(h) Blažková Adéla 2003 60 m 8,27 19.01. Český Brod 

57. Rosmarin Matěj 2006 
oštěp 500 

G  29.38 06.09. Kutná Hora 

61. Červený Matěj 2003 disk 1.5 kg 33.03 21.04. Stará Boleslav 

63. Hejda Lukáš 2005 devítiboj 3215 12.05. Karlovy Vary 

63.(h) Říhová Kateřina 2008 dálka 3.72 16.02. Český Brod 

64. Vašina Jan 2004 kladivo 4 kg 26.19 08.09. Vlašim 

67. Andrlík Dalibor 2002 kladivo 5 kg 23.56 31.08. Stará Boleslav 

69.(h) Blechová Nikola 2007 výška 1.37 14.12. Český Brod 

70. Ledvinová Klára 2003 kladivo 3 kg 24.54 31.08. Stará Boleslav 

73. Hejda Lukáš 2005 disk 1 kg 32.42 02.06. Stará Boleslav 

75. Tománek Šimon 
 

2006  1000 m 3:23,73 17.05. Stará Boleslav 

75.(h)   Vopařil Vojtěch 2003 60 m pře. 9,61 14.12. Český Brod 

77. Rosmarin Matěj 2006 kriket 53.36 21.06. Čáslav 

76.(h)  Vašina Jakub 2004 dálka 4.45 16.03. Český Brod 

78.(h) Suchánek Tomáš 2003 výška 1.67 14.12. Český Brod 

78.(h) Vopařil Vojtěch 2003 výška 1.67 14.12. Český Brod 

78. Vopařil Vojtěch 2003 110 m pře. 17,14 01.05. Kolín 

80. Moravec Jan 1993 disk 2 kg 39.36 21.04. Stará Boleslav 

81.(h) Říhová Kateřina 2008 60 m 9,83 16.03. Český Brod 

81.(h) Vopařil Vojtěch 2003 dálka 5.67 07.12. Český Brod 

85.(h) Vopařil Vojtěch 2003 koule 10.30 12.01. Praha-Strahov 

85. Pačesová Rozálie 2007 výška 1.39 17.05. Stará Boleslav 
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88.(h) Ledvinová Klára 2003 60 m 8,39 19.01 Český Brod 

88.(h) Vaňková Nikola 2005 výška 1.49 07.12. Praha-Strahov 

90.(h) Tyrpekl Maxim 2005 výška 1.59 07.12. Praha-Strahov 

92. Hejda Lukáš 2006 
oštěp 600 

G 34.59 14.06. Kolín 

96. Potměšilová Barbora 2004 
oštěp 500 

G 29.57 24.05. Čáslav 

*Výkony jsou převzaty z průběžných statistických tabulek ČAS k 31.12.2019. 

 
Legenda: 
(h)…….výkon dosažený v hale. 
(n).........při výkonu nebyla měřena síla větru. 
 
Kategorie: 
Přípravka…………………. ročník 2008 a mladší 
Mladší žactvo…………….. ročník 2007 a 2006 
Starší žactvo……………… ročník 2005 a 2004 
Dorost………………………ročník 2003 a 2002 
Dospělí……………………. ročník 1999 a starší  
 
8.1.5 Akce 
 
Závod rodičů s dětmi 
Atletický stadion v neděli 6. 10. hostil již 4. ročník závodu rodičů s dětmi. Rodinné dvojice dospělý a dítě 
soupeřily v těchto disciplínách: hod kriketovým míčkem/raketkou, štafetový běh a skok daleký. Jsme rádi, 
že téměř padesátka rodičů se svými dětmi ukázala sportovního ducha a smysl pro zábavu.  
 
Atletický trojboj/čtyřboj 
Sváteční neděli oslavily atletické přípravky středočeského kraje v našem atletickém tunelu. Pro mladší děti 
jsme připravili trojboj (skok daleký, hod raketkou, překážková dráha) a pro starší čtyřboj (skok daleký, hod 
medicinbalem, překážková dráha, 60 m). Nechyběly ani doplňkové disciplíny - štafeta a švihadlo. 
 
Veřejné halové závody v KBD 

V zimním období jsme uspořádali seriál pěti 
veřejných atletických závodů v KBD, kterých 
se účastnilo přes 500 závodníků. Při všech 
závodech byla použita elektronická časomíra. 
Nejstarším závodníkem byl Václav Hejda rok 
narození 1926 z ASK Slavia Praha, 
nejmladšími závodníky byli Valenta Lukáš, 
Valenta Michal z TJ Neratovic a Jedlička Lukáš 
ze Staré Boleslavi, všichni rok narození 2012. 
 
 
 
 
 
 

Město v pohybu 
Jako obvykle se oddíl zapojil do akce město v pohybu, kde jsme pro veřejnost připravili několik atletických 
disciplín. Samotnému plnění disciplín předcházelo oficiální otevření stadionu, které proběhlo startem dětí 
na 60 metrů a protržení cílové pásky. 
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Brody v Brodě sportují  
Naše město se přihlásilo o organizaci sportovního dne Brodů: Českého, Havlíčkova, Uherského, Vyššího a 
Železného a požádalo nás o organizaci vhodného atletického i neatletického zápolení na nově 
zrekonstruovaném hřišti Kutilka. Osmičlenná družstva se utkala v Českobrodském pentathlonu, tj. soutěže 
v hodu a skoku dalekém, v nichž se výkony jednotlivců sčítaly do výsledného součtu, štafety 6x 180 m, 
přetahu lanem a letním biatlonem.  
 
Kutilka v pohybu – 29. 9. 2019 
Jako každý rok jsme organizovali s SK Český Brod akci Kutilka v pohybu.  
 
První trénink projekt atletika pro celou rodinu - 12. 12. 2019 
Náš oddíl uspořádal pro členy našeho oddílu a jejich rodiče společný trénink v rámci projektu Českého 
atletického svazu ATLETIKA PRO CELOU RODINU. V rámci tohoto projektu nás čekají ještě dva společné 
tréninky a jedno soutěžní odpoledne.  
 
8.1.6  Spolupráce s ostatními subjekty 
 
SDH Kšely nás požádaly o sprinterskou přípravu jejich závodnic a závodníků. Této žádosti jsme vyhověli, 
a tak byly otevřeny specializované tréninky i pro ně. Díky této spolupráci jsme se zúčastnili hasičských 
závodů pořádaných SDH Kšely a Kostelec n. Č. L. v našem atletickém tunelu. Na medailové pozice dosáhli 
- Lukáš Hejda, Jana Machorková, Kateřina Čokrtová a Tobiáš Trnka.  
 
Základní škole Žitomířská patří od atletů velký dík za poskytnutí prostor pro trénink v době rekonstrukce 
atletického stadionu Na Kutilce.  
 
Opět jsme spolupracovali se všemi atletickými oddíly středočeského kraje při pořádání jednotlivých kol 
ve všech věkových kategoriích. Speciální poděkování patří oddílu Staré Boleslavi, které nám věnovalo 
doskočiště na skok o tyči. 
 
S SK Český Brod jsme spolupracovali jak při údržbě areálu Kutilka, tak na několika akcích, tou největší 
byla Kutilka v pohybu. Ve spolupráci s SK jsme také uspořádali ukázkové hodiny atletiky pro Základní školu 
z Přistoupimi a Vitic.  
 
Na tomto místě bychom také rádi poděkovali MŠMT, Středočeskému kraji, Městu Český Brod a dalším 
dárcům za jejich finanční podporu a výboru TJ Slavoj Český Brod, členům a dalším přátelům atletiky za 
jejich práci a pomoc při rekonstrukci atletického hřiště.  
 
Za půjčení handbiků na naše atletické soustředění děkujeme neziskové organizaci Černí koně. 
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8.1.7 Výhled na rok 2020 
 
V dalším roce se budeme účastnit soutěží družstev na úrovni kraje v 10 kategoriích. Nadále se budeme 
účastnit krajských přeborů a dalších soutěží pro jednotlivce.  
Více se zapojíme do vedení a organizace krajských soutěží. Ve Středočeském kraji povede Machorková 
Jana soutěž družstev přípravek naší skupiny. Nově zrekonstruovaný stadion nám umožňuje zhostit se role 
pořadatele jednoho kola soutěže družstev této skupiny. Také v areálu na Kutilce uspořádáme kolo soutěže 
družstev mužů a žen.  
Budeme pokračovat v tradici pořádání veřejných halových závodů v KBD a halového závodu pro atletické 
přípravky z okolí. Pro mladší děti a jejich rodiče bude opět zorganizován v první májový den Závod rodičů 
s dětmi otevřený veřejnosti.  
Nadále se budeme podílet na akcích pro veřejnost, zejména na Kutilce v pohybu a Městě v pohybu. Ve 
spolupráci s SK budeme zavádět další veřejné akce a akce pro školy, které by vedly k propagaci nového 
atletického stadionu a jeho k širšímu využití veřejností. 
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8.2  Basketbal a BK Český Brod   
      
       8.2.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2019 

Basketbalový klub měl v prvním pololetí roku 
2019, kdy se dohrávala sezona 2018/2019 
v soutěžích pět družstev (muže, dorostence, 
starší žákyně, starší minižáky a mladší 
minižactvo). Od sezóny 2019/2020 se pak 
smíšené družstvo minižactva rozdělilo na 
kluky a holky a v soutěžích nastupuje již šest 
brodských týmů (muži, dorostenci, 
dorostenky, starší žáci, starší minižákyně a 
mladší minižáci). Dále v klubu funguje 
přípravka, jejíž hráči 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 2019. 

Oddíl pokračoval v chlapecké složce ve spolupráci s BA Nymburk, zastoupenou Ladislavem 
Sokolovským. V rámci této spolupráce hrají českobrodští žáci ve družstvech chlapců U14, U15 a U17 pod 
hlavičkou Nymburka extraligu. V ženské složce je obdobná spolupráce navázaná s klubem Basket 
Slovanka pod vedením Jiřího Touška a brodské hráčky nastupují v extralize U17 a dorostenecké lize U19. 
Českobrodské hráčky Příhodová, Šarochová a Hampejsová se staly s týmem Basket Slovanka 
vicemistryněmi republiky v kategorii U17.  Trenéři mládeže Nymburka a Basketu Slovanka i nadále poskytují 
pravidelnou metodickou podporu trenérům Brodu.  

Člen výboru oddílu Stanislav Šaroch působil v roce 2019 i jako člen výboru TJ Slavoj a účastnil se 
jeho činnosti v rozvrhové a revizní komisi.  

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 2019 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 prostor pro diváky a tak ji lze používat jen jako 
tréninkovou. V roce 2019 proto byla tělocvična využívána hráči basketbalu jen výjimečně.  
 
8.2.3 Přehled hraných soutěží – výčet a umístění družstev 
 

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

Tabulka  

Družstvo dorostenců U17 8 

Družstvo dorostenkyň U17 10 

Družstvo žáků U15 16 
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Družstvo starších žákyň U13 13 

Družstvo mladších minižáků U12 18 

Družstvo přípravky 28 

Družstvo mužů  10 

 
Celkem měl oddíl 77 mládežnických členů včetně 10 mužů.  Stav, zejména díky začínajícím dětem, 

u kterých dochází k častým změnám, v průběhu roku neustále kolísá.  
 
 

Základna dětského a mládežnického basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK TJ Slavoj Český Brod se 
v roce 2019 se vyvíjela následujícím způsobem. 

 
a) Družstvo dorostenců (ročník 2003 a mladších)  

 
Po dohodě vedení klubů BK TJ Slavoj Český Brod a BA Nymburk od sezóny 2018/2019 vzniklo nové 

družstvo chlapců U17 hrající pod hlavičkou BK Slavoj Český Brod nadregionální ligu, kde v minulém ročníku 
skončilo na třetím místě a i v sezóně 2019/202 bojuje o nejvyšší příčky. Družstvo tvoří nejen českobrodští 
chlapci, ale i hráči z Nymburka a trénují 2x týdně pod vedením trenérů Jana Benáka a Jiřího Malínského.   

 
b) Družstvo dorostenek (ročník 2003 a mladší) 

Družstvo dorostenek dohrálo v roce 2019 nadregionální ligu U15, ve které nakonec skončilo na 
pátém místě a nechalo za sebou jen družstvo USK Praha. Pozitivem však je, že minimálně jednou holky 
porazily všechna družstva s výjimkou suverénního Hradce Králové.  

Po konci regulérní soutěže jsme sehráli 
dva přátelské turnaje. Nejprve přes velikonoční 
prázdniny mezinárodní turnaj Euro Easter Cup 
v Praze, kde jsme po čtyřech vítězstvích a jediné 
porážce s maďarským týmem Csata DSE skončili 
druzí a získali stříbrné medaile. Následoval pak 
turnaj kategorie U17 v Borotíně, aby si hráčky 
zvykly na dorostenecký basketbal. Na turnaji jsme 
nakonec skončili páté ze sedmi účastníků, avšak 
naše holky předváděly krásný basket a mezi 
staršími soupeři se neztratily.  

 Avšak nejtěžší zkouška nás čekala 
koncem května, kdy naše družstvo složené 
z brodských a pražských hráček odjelo na 
kvalifikaci o dorosteneckou ligu do Prostějova. 
Z kvalifikace postupoval pouze vítěz a se nakonec 
stalo naše družstvo, když jsme ve vyrovnaných 

zápasech postupně porazili domácí tým TJ OP 
Prostějov a celky Basket Ostrava i Jiskru Kyjov. Od 
sezóny 2019/2020 tak hrají naše děvčata 
dorosteneckou ligu, kde se drží v prostředku 
tabulky s velkou šancí na udržení soutěže i pro 
další sezónu. Po základní části nám patřilo páté 
místo z osmi účastníků. 

 Začátkem září jsme v rámci domácího 
turnaje Central Bohemia Cup změřili síly s celky 
ŠBK Sadská, Basket Slovanka a bosenským 

celkem KK Gradina Tešanj, kterému jsme pozváním oplatili naší návštěvu v Bosně v předchozím roce. 
Turnaj jsme sehráli vlastně v původní brodské sestavě a byl prakticky i rozloučením s některými hráčkami, 
které se rozhodly již basket dále nehrát. Bohužel nás také ke konci roku 2019 zastihla velice smutná zpráva, 
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když nás po těžké nemoci v pouhých patnácti letech navždy opustila naše bývalá spoluhráčka Anička 
Ammerlaan. 

Holky od nové sezóny trénují čtyřikrát týdně v Praze a dvakrát týdně v Brodě, když úterní večerní 
trénink je spojený se ženami s určitým výhledem na založení ženského basketbalového družstva v Českém 
Brodě. Trenéry družstva jsou Kuba Nekolný a Petr Fischer.  
 
       
 
c) Družstvo žáků U15 (2005 a mladší) 

 
Družstvo U15 chlapů pod vedením trenérů Františka Tvrze a Petra Mana dokončilo sezónu 

2018/2019 v krajském přeboru na šestém místě ze sedmi účastníků. Od nové sezóny u týmu skončil Petr 
Man a tréninkovému procesu se i nadále věnuje František Tvrz společně s Anetou Pekárkovou, která hráče 
koučuje i při zápasech nadregionální ligy kategorie U15, kde kluci v roce 2019 zaznamenali své první 
vítězství. Jelikož však družstvo nastoupilo po kategorii U13 rovnou do soutěže U15, bude muset na své 
první výraznější úspěchy chvilku počkat a zasloužit si je zvýšenou disciplínou nejen při zápasech, ale i na 
tréninku.  

 
 
 

 
d) Družstvo starších minižákyň U13 (2007 a mladší) 

 
V sezóně 2019-20 došlo k 

rozdělení U12 MIX na dvě samostatná 
družstva. Chlapecké U12B a dívčí 
U13G.  

Dívky jsou složeny z ročníků 
2008, 2007 a na výjimku 3 děvčata 
ročníku 2006, které nemají možnost hrát 
ve své kategorii. O družstvo U13G se 
nadále stará trenérská dvojice Markéta 
Stejskalová a Tomáš Hor.  

Celkový počet děvčat se 
pohybuje kolem 16 s občasným 

doplněním vyspělejších děvčat z přípravky. Treninky probíhají 2x týdně vždy v úterý od 15:30 a pátek od 
15:00. Pro děvčata bylo rozdělení družstev velkou změnou a musela si zvykat na změnu herního stylu a 
převzetí celkové tvorby hry. V mixu přece jen více spoléhaly na chlapce. Prvním velkým testem 
samostatnosti děvčat byl velikonoční turnaj Euro Easter Cup na pražském výstavišti, kde s výpmocí děvčat 
z U14 obsadili celkové druhé místo ve své kategorii. Za zmínku určitě stojí vyrovnaný zápas s týmem 
Tenerife, který musel být rozhodnutý až v prodloužení a následně trestnými hody, kde se štěstí nakonec 
přiklonilo na stranu Tenerife. 
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Družstvo je přihlášeno do středočeského minibasketbalového přeboru starších minižákyň U13, kde sbírá 
zkušenosti a svádí souboje trochu jako David s Golíášem s 
basketbalovými baštami ze Sadské, Čelákovic atd. 

Hlavním cílem pro tuto sezónu je udržet tým pohromadě 
i pro další sezóny, aby děvčata zůstala aktivně sportovat a 
postupně zvyšovat výkonost. 

 
e) Družstvo mladších minižáků U12  
Tým kluků nevstupoval do sezóny úplně z komfortní pozice. Po 
odloučení děvčat družstvo sčítalo pouze 9 stálých hráčů. Na 
posilu si nadraftoval z přípravky 5 starších, nebo šikovnějších 
hráčů, kteří i nyní slouží jako výpomoc. Někteří navíc věkově 
spadají spíše do kategorie U12, než-li přípravky, takže do týmu 
rychle zapadli. Díky náboru a rozhození několika sítí tým doplnilo 
i několik nováčků - rok narození 2008, jejž je náš prioritní. 
Celkově je tak v týmu 18 hráčů + 5 z přípravky.  
 
 
 
 
 V sezóně 2019/2020 si tým vede dobře. První polovinu sezóny 
získal sice pouze jedno vítězství, ale polovina zápasů by se dala 
označit téměř za remízu. I zbytek zápasů byl odehrán kvalitně a 
to zejména s prestižním týmem Nymburku a Brandýsa. Do druhé 
sezóny vstoupili kluci s velkým odhodlání a po zkušenostech, 
které nasbírali mimo jiné i turnaji Christmas Cup - Plzeň, přejeli 
tým Kolína o 40 bodů. Po minulém těsném utkání je to pro 
chlapce obrovský úspěch a nadšeně vyhlíží další utkání. 
Doufejme, že i nadále prokážou své zlepšení. 

 
 
 
 

Tréninky probíhají každé úterý od 17:00-
18:30 a pátek 16:30-18:00 za vedení trenérů 
Markéty Stejskalové a nováčka Lukáše Cenigra. 
Tréninky jsou zaměřeny na všechna důležitá 
odvětví hry. Velká změna však probíhá hlavně na 
celkové rychlosti a organizaci tréninku, kterou 
zejména klučičí týmy vyžadují. Několik 
nadšených jedinců navštěvuje i tréninky holek, 
případně týmu U15B.V tabulce bojujeme 
aktuálně o 3.-4. místo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
f) Družstvo přípravky 
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Družstvo basketbalové přípravky mix je pod vedením trenérky Kláry Kunešové a zkušeného trenéra 
z basketbalové akademie Nymburk Františka Tvrze. S organizací nám vypomáhá bývalý trenér U13B Petr 
Man. Aktuálně máme v přípravce 28 přihlášených dětí a to konkrétně 18 chlapců a 10 dívek, které jsou 
složeny z ročníku 2008-2012. Trénujeme dvakrát týdně v pondělí a ve středu od 15:30 - 17:00. Přípravka 
je pro tuto sezónu 2019/2020 přihlášena do soutěže basketbalových přípravek tzv. Šmoulinka cup, ve 
kterém absolvujeme celkem 10 turnajů. Velký věkový rozptyl v týmu se občas při utkáních projeví, a proto 
tuto sezónu bereme především jako zkušební.  

Děti svá první utkání odehrály na domácí palubovce 15.září a pro všechny děti, až na výjimky, to 
byly první utkání v životě. K našemu překvapení si děti vedly obstojně a odehrály velmi vyrovnaná utkání. 
Během sezóny jsme se již zúčastnili sedmi takových turnajů, na kterých jsme se umístili 4x na 2.místě, 2x 
na 3.místě a 1x na 4.místě. 

 

 

 

 

 

g) Družstvo mužů 
 

 Družstvo mužů v roce 2019 
působilo v Středočeské basketbalové 
lize, kterou se i pro ročník 2019/2020 
podařilo udržet. Trenérem družstva byla 
do poloviny roku 2019 legenda českého 
basketbalu Jiří Růžička. Tým před 
novou sezónou prošel omlazením i po 
organizační stránce, kdy se trenérem 
stal Lukáš Kosík a organizačním 
pracovníkem Martin Koudela. Týmu se 
v nové sezóně vcelku daří a pohybuje 
se v polovině tabulky soutěže. Tréninku 
jsou vyhrazené čtvrteční večery. 
Smutná událost postihla i družstvo 
mužů, když po těžké nemoci zemřel Jiří 
Bolomský. Velkou solidaritu pak tým       i 
všichni příznivci českobrodského 
basketbalu prokázali zorganizováním a 
účastí na velkolepé charitativní show při 

zápase SBL BK Český Brod – Réma Nymburk.   
  
8.2.4 Akce pro veřejnost a propagace basketbalu 

 Veřejnosti jsou v českobrodské sportovní hale přístupné i metodické tréninky trenérů BA Nymburk 
a Basket Slovanka. 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. V českobrodské hale se také odehrávají extraligová a ligová utkání našeho partnerského klubu 
Basket Slovanka. 
  S klubem Basket Slovanka jsme v září roku 2019 uspořádali v českobrodské sportovní hale 
mezinárodní turnaj žen za účasti týmů z Německa, Bosny a Hercegoviny, Slovenska a České republiky. 
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Taktéž se v naší hale uskutečnilo historicky první utkání evropského basketbalového poháru žen, když 
v poháru CEWL (Central Europe Women League) proti sobě nastoupily celky Slovanka Mladá Boleslav a 
Levhartice Chomutov. 

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. 
 
8.2.5 Spolupráce s dalšími subjekty  

 Kromě výše uvedené spolupráce s BA Nymburk a Basket Slovanka 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 2019 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. 
 
8.2.6 Organizační záležitosti 

 Basketbal funguje od začátku roku 2016 v rámci TJ Slavoj bez samostatné právní subjektivity jako 
oddíl.           
 
                                                                           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 2019 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod 
zahajoval již třetí sezónu na kurtech za 
sportovní halou. V roce 2019 jsme tradičně 
pořádali turnaj v rámci dlouhodobé soutěže 
mládeže středočeského kraje, také 
Mistrovství České republiky dvojic a trojic 
v dorostenecké kategorii, které se konalo 
koncem srpna. O prázdninách se také konal 
každoroční turnaj trojic pro neregistrované 
hráče. Na konci roku byl naším oddílem 
pořádán Vánoční turnaj jak pro kategorii 
mužů, tak pro kategorii žen, pro které byl 
tento turnaj zařazen do Zimního poháru žen 
ČNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.3.2 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 

Propagování vybraných utkání (online stream na YouTube) našeho celku mužů „A“  a proběhlých MČR  
bylo pomocí  kamerového systému. Jedna kamera je totiž umístěna směrem na hlavní kurt a je možno ji 
využívat pro pořizování přímých přenosů ligových utkání nebo zápasů konaných v rámci mistrovství České 
republiky v nohejbale jakýchkoliv dispciplín. Nohejbalový oddíl průběžně spravuje  webové stránky 
(www.nohejbal-ceskybrod.cz), kde se uvádí aktuální informace a zprávy z utkání od jednotlivých týmů. 
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 
zápasech mužů „A“, zápasech dorostu a v nepravidelných intervalech jsou zmíňky i o ženských ligových 
soutěžích. 

Výkonný výbor v letošním roce řešil každoroční provozní problémy spojených s údržbou a případných 
zařizováním nových prvků pro maximální využití areálu a zázemí. Nečekaným bodem k řešení VV bylo 
zrušení týmu žen „B“ a s tím spojené problémy co s mladými nohejbalistkami a jejich výchovou. Toto zrušení 
bohužel vzniklo ze strany samotných hráček ze soukromých důvodů. Dalším bodem, který řešil VV byla 
otázka mládeže a její budoucnosti v nohejbalovém oddíle vzhledem k možnému odchodu dorostenců 
v dalším roce. Řešily se otázky podpory jednotlivých hráčů ze strany rodičů a zvyšující se počet žáků a 
s tím spojená nutnost 37ice trenérů mládeže pro budoucí roky.  

http://www.nohejbal-ceskybrod.cz/
http://www.facebook.com/nohejbal.ceskybrod
file:///C:/Users/Cervenka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J8X2ZBM0/www.nohecmagazin.cz
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8.3.4   Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 

Každoroční začátek sezóny je spojený 
s úklidem areálu v rámci povinných brigád 
každého člena. Po tomto úspěšném zprovoznění 
se na hromadných brigádách udržoval současný 
stav zázemí a především se připravoval areál na 
pořádané MČR (výstavba stanů, příprava 
zázemí pro hráče a vedení ČNS,úklid vnitřních a 
venkovních prostor, sekání trávníku a další 
doprovodné 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. 

8.3.5 Přehled soutěží (výčet a umístění) 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod se skládá celkem ze sedmi týmů. Jejich umístění v sezóně 
2019 byla následující: 

 tým mužů „A“  

 2. místo v základní části 1.ligy mužů, postup do finále play-off první ligy a následné 

baráže proti týmu ze Žatce -> po prohře 2:1 na utkání setrvání v 1. lize mužů, 

 4.místo MČR jednotlivců v Čelákovicích, 

 tým mužů „B“ – 5. místo v Krajském přeboru mužů po základní části, 

 tým mužů „C“ – 8. místo v Okresním přeboru Kutná Hora/Kolín mužů, 

 tým žen „A“ 

 1.místo v dlouhodobé soutěži 1. ligy žen;  

 2 .místo na MČR jednotlivkyň;  

 2. a 3. místo na MČR dvojic v Nymburce;  

 1. a 4. místo na MČR trojic v Nymburce;  

 1. místo v zimním poháru žen 2018/2019;  

 1. a  2. místo v anketě nohejbalistka roku: 1. Tymichová V. , 2. Cibulková L.; 

 v rámci reprezentace účast na Mistrovství světa v Michalovcích – 1. místo ve dvojicích 

(Bálková, Cibulková, Tymichová) a 1. místo ve trojicích ( Jana Sýkorová) 

 tým žen „B“ – pro rok 2019 zrušen, 

 tým dorostu 

 2. místo v základní části Botas Dorostenecké ligy „B“, celkově 2.místo;  

 2. a 3. místo MČR dvojic,  

 9.-12. místo MČR trojic,  

 9-12. místo MČR jednotlivců,  

 3. místo Pohár ČNS  

 tým žáků  

 Celkově 2. místo v krajském přeboru,  

 7 místo v ČNS,  

 1. a 4. v singlech a  2. a 3. na krajském přeboru dvojic,  

 2. a 3. na krajském přeboru trojic 
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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. 
Vybojovat účast v play-off 1. ligy mužů 
s následným postupem a získáním 
extraligové příslušnosti pro další ligový 
ročník v rámci dlouhodobé soutěže. Na 
začátku všichni hráči absolvovali intenzivní 
tréninkové jednotky, které v menší míře 
udrželi i v průběhu sezóny. V tomto ročníku 
omladili tým 3 hráči (Petr Sýkora, Jan Čech 
a Erik Zavacký), kteří předtím hráli nižší 
mužské soutěže. V základní části 1. ligy 
mužů tým mužů 8x vyhrál utkání, 2x 
remízoval a 4x prohrál, vždy s týmy v horní 
části tabulky. Po skončení základní části se 

umístili na 2. místě za favorizovaným týmem ze Zruče a před týmem z Prostějova a rezervou Čakovic, 
následovanými Holicemi a béčkem Modřic.   
 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

Areál Club Zruč-Senec 14 11 1 2 75 44 23 

TJ Slavoj Český Brod 14 8 2 4 73 48 18 

TJ Sokol I Prostějov 14 7 3 4 69 53 17 

TJ AVIA Čakovice „B“ 14 7 2 5 62 55 16 

TJ Sokol Holice 14 6 2 6 57 55 14 

MNK Silnice Group 
Modřice „B“ 

14 4 3 7 47 64 11 

TJ Spartak MSEM Přerov 14 5 0 9 48 69 10 

TJ Dynamo ČEZ České 
Budějovice 

14 1 1 12 35 78 3 

 
Utkání play-off první ligy se hrají systémem, že první dva po základní části 1. ligy postupoují rovnou 

do semifinále 1.ligy a čekají na své soupeře, kteří vzejdou ze čtvrfinálových soubojů mezi 3. a 6. týmem po 
základní části, přičemž se odehrálo pouze jedno utkání na půdě lépe umístěného. 

V semifinále play-off nastoupil tým českobrodských mužů proti týmu z Prostějova, který dokázal ve 
dvou utkáních porazit a postoupit do finále 1.ligy mužů, kde byl těžký soupeř z Holic. Za tento tým totiž hrají 
2 reprezentanti ČR. 

Finálové utkání se vyznačovala vyrovnanými stavy v každém setu a bojem o každý míč, bohužel 
v prvním utkání se radoval tým z Holic, který dokázal vyhrát všechny průběžné zápasy a zasadit 
výsledkovou ránu v podobě „kanára“ z prvního finálového souboje. Ve druhém utkání na půdě Holic se 
nevydařila hra trojic, kde naši muži měli nabyto na otočení výsledku a průběžného vedení, bohužel se 
nepovedlo a opět tým z Holic nás dokázal přehrát a zvítezit v utkání o vítěze první ligy s přímým postupem 
do extraligy v poměru 5:2. 
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Datum Čas Kolo  Domácí Hosté Výsledek 

07.09.2019 14:00 QF1 
 

T.J. SOKOL I 
Prostějov 

MNK SILNICE 
GROUP Modřice 
"B" 

5:2 

07.09.2019 15:00 QF2 
 TJ AVIA Čakovice 

"B" 
T.J. SOKOL 
Holice 

0:5 

14.09.2019 10:00 SF2/1 
 TJ SLAVOJ Český 

Brod 
T.J. SOKOL I 
Prostějov 

5:2 

14.09.2019 14:00 FS1 
 

TJ Spartak MSEM 
Přerov 

TJ DYNAMO 
ČEZ České 
Budějovice z.s. 

5:1 

14.09.2019 14:00 SF1/1 
 Areál Club Zruč-

Senec 
T.J. SOKOL 
Holice 

2:5 

21.09.2019 12:30 SF2/2 
 T.J. SOKOL I 

Prostějov 
TJ SLAVOJ 
Český Brod 

1:5 

21.09.2019 14:00 FS2 
 TJ DYNAMO ČEZ 

České Budějovice 
z.s. 

TJ Spartak 
MSEM Přerov 

3:5 

21.09.2019 14:00 SF1/2 
 

T.J. SOKOL Holice 
Areál Club Zruč-
Senec 

5:3 

05.10.2019 10:00 F1 
 TJ SLAVOJ Český 

Brod 
T.J. SOKOL 
Holice 

0:5 

12.10.2019 14:00 F2 
 

T.J. SOKOL Holice 
TJ SLAVOJ 
Český Brod 

5:2 

Českobrodským hráčům sezóna ještě nekončila, čekala je baráž proti 7. týmu z extraligy. Tímto 
týmem byl tradičně Žatec, se kterým svádíme boje o setrvání v extralize již dlouhá léta. Tato baráž se konala 
až koncem října z důvodu dohrávání obou ligových soutěží. I přes tento fakt byla všechna utkání odehrána 
na venkovních kurtech. V prvním i třetím utkání na půdě Žatce se nám nedařilo prosazovat naši hru a 
domácí pohánění publikem nás dokázali přehrát jak ve dvojicích, tak i trojících, kde bodovala pouze 
Ešnerova trojice. Tím bylo dané, že i pro další ročník zůstane tým mužů „A“ v 1.lize mužů. 

 

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

19.10.2019 14:00 B 1 SKN Žatec TJ Slavoj Český Brod 5:2 

27.10.2019 10:00 B 2 TJ Slavoj Český Brod SKN Žatec 5:4 

28.10.2019 14:00 B 3 SKN Žatec TJ Slavoj Český Brod 5:2 

 
V roce 2019 se konalo smíšené Mistrovství České republiky v kategorii jednotlivců, které se v jeden 

den pro všechny kategorie odehrávalo v Čelákovicích. Na tomto MČR skončil Tomáš Cibulka v osmifinále, 
kde narazil na Michala Kolenského, vítěze MČR. Přes čtvrfinále bohužel nepřešel Jan Sýkora, který narazil 
na celkově druhého Ladislava Stupáka. Nejlepší výsledek za brodský tým vybojoval Martin Janík, který 
dokázal ve čtvrfinále porazit úřadujícího mistra světa, Ondřeje Víta a postoupit tak do semifinále, kde narazil 
na Ladislava Stupáka, kterého potrápil, ale nedokázal přehrát. Pak v boji o broznovou medaili s nedodatkem 
sil po nadprůměrně teplém dni a mnoha zápasech podlehl mladšímu protihráči z Prostějova, Tomáši 
Robovi. 

26.MČR mužů jednotlivců – 29.6.2019 Čelákovice 

1. 
TJ Spartak ALUTEC KK 
Čelákovice „A“ 

Michal Kolenský 

2. NK CLIMAX Vsetín „A“ Ladislav Stupák 

3. TJ Sokol I Prostějov „A“ Tomáš Roba 

4. 
TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

Martin Janík 
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Další jednorázovou akcí pro letošní rok bylo MČR můžu. Od letošního ročníku 2019 byla stanoveno 

ČNS, že se bude konat pouze MČR buď trojic nebo dvojic v jednom ročníku, tak aby byla pozvednuta 
atraktivita soubojů. V Letošním roce se tedy konalo MČR trojic mužů v Praze na Žižkově. Naši svěřenci zde 
měli 2 sestavy, kterým se bohužel nepodařilo postoupit ze skupin a umístili  
se na 9 — 16. místě. 
 
Muži „B“ 
 

Stejně jako v loňském roce patřili mezi hlavní 
opory týmu mužů „B“ bývalí hráči nejvyšší 
mužské soutěže Bálek, Chuchla a Cmíral. 
Společně s nimi nastupovali za rezervu A týmu 
tito hráči: Lacko, Čachotský R., Čachotský M., 
Štěpánek, Vlasák a na fluktuaci brodské naděje 
Růžička s Jedličkou.  
Po relativně neúspěšné sezóně 2018 si tento 
tým nekladl žádné cíle. Opět se potýkali 
s nízkým počtem hráčů, a to jak na tréninkových 
jednotkách, tak hlavně na zápasech si museli 

vystačit většinou jen se šesti, vyjímečně sedmi hráči. V několika zápasech dokonce museli povolat naše 
hráčky ženského A mužtva, za což jim patří veký dík.  
V ročníku 2019 byla se hrála pouze jedna krajská soutěž o 10ti účastnících. Ta byla rozdělena do dvou 
skupin. V základní části se týmu mužů „B“ nedařilo ať už z důvodu zranění nebo pracovní vytíženosti 
některých hráčů. Dokázali zvítězit jen v jedniném utkání a ve dvou remizovat.  
 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Lokomotiva Nymburk 8 6 1 1 44 21 13 

TJ Spartak Čelákovice 
„B“ 

8 6 1 1 42 22 13 

SK Jizerní Vtelno „A“ 8 2 1 5 29 39 5 

TJ Slavoj Vrdy 8 2 1 5 25 41 5 

TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

8 1 2 5 25 42 4 

 
V nadstavbové části se týmu dařilo, resp. nedařilo stejně jako v základní části. Konečné deváté 

místo tým nemusí mrzet snad jen z toho důvodu, že již dopředu bylo jasné, že z krajské soutěže nikdo 
nesestupuje.  

 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

SK Jizerní Vtelno „A“ 6 5 0 1 34 17 10 

NK Osnice 6 3 1 2 27 26 7 

TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

6 2 2 2 28 27 6 

Nohejbal Přišimasy 6 0 1 5 16 35 1 
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Muži „C“ 
 

 
 Tento tým obsahující hodně mladých 
hráčů hrál v letošním roce opět okresní 
přebor Kolín-Kutná Hora. Z hlediska 
výsledků si nevedl moc dobře. V celkové 
bilanci 16 odehraných zápasů, se týmu 
podařilo 3x vyhrát, 2x remizovat a 11x 
prohrát. Těmito výsledky nakonec tým 
mužů „C“ zařadil na konečné osmé místo.  
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 

TJ Kavalier Sázava 16 13 2 1 108 52 28 

Nohejbal 
Kostelec/Konojedy   

16 13 1 2 119 41 27 

TJ Sokol Čáslav 16 12 3 1 105 55 27 

NK Sparta Kutná Hora 16 9 1 6 98 62 19 

TJ Sokol Sendražice 16 6 3 7 74 86 15 

TJ Církvice 16 2 6 8 62 98 10 

TJ Sokol Velim 16 4 1 11 60 100 9 

TJ Slavoj Český Brod 
„C“ 

16 3 2 11 66 94 8 

TJ Jiskra Zruč 
n.S/Chabeřice 

16 0 1 15 28 132 1 
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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. 
Jako již tradičně po skončení dlouhodobých 
soutěží začne koncem roku Zimní pohár 
žen, který se skládá ze 4 turnajů trojic 
konající se po celé ČR. Na všech turnajích 
se vždy minimálně jedno družstvo umístilo 
mezi prvními 4, u dvou turnajů dokonce obě 
družstva byla mezi prvními čtvyřmi. Tyto 

výsledky zajistily brodským ženám výhru v celém poháru.  
 
 

 
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 a 
další tým z Prahy - DTJ Santoška. Vršovice jako jediný 
tým dokázali českobrodským hráčkám sebrat body 
z jasné výhry a obě vzájemná střetnutí skončila vždy 
remízou. Tyto výsledky zajistily českobrodským ženám 
s pohodlným náskokem první místo a mohly se tak 
připravovat na účast v Superfinále, vysílané Českou 
televizí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Slavoj Český Brod 10 8 2 0 58 22 18 

TJ Sokol Praha – 
Vršovice II 

10 7 3 0 57 27 17 

DTJ Santoška 10 6 1 3 49 30 13 

TJ AVIA Čakovice 10 3 0 7 32 49 6 

TJ Útěchov Brno z.s. 10 2 0 8 25 52 4 

TJ Spartak Čelákovice 10 1 0 9 17 58 2 

 
 
 

Zimní Pohár žen 2018/2019 

Pořadí Tým Body 

1 TJ Slavoj Český Brod  27 

2 DTJ Santoška 22 

3 TJ Sokol Vršovice II 15 

4 TJ Útěchov Brno 7 

5 TJ Spartak Čelákovice 2 

6 TJ Solidarita Praha 1 

7-8 NK Litohlavy 0 

7-8 TJ Pankrác 0 
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Superfinále 1. ligy žen se opět odehrálo v pražské Sparta Areně za přítomnosti více než 200 diváků. 
Zápas byl  po celou dobu utkání vyrovnaný jak napsal na nohejbalovém webu Antoním Stehlík: „Před 
slušnou diváckou kulisou nasadily oba týmy do prvního zápasu své nejtěžší kalibry. Vršovice Řehákovou s 
Fojtíkovou a Středočešky Cibulkovou a Tymichovou. První vzájemné pozdravy obou družstev byly plné 
nepřesností na obou stranách. V těsné koncovce setu ale hráčky Českého Brodu ukázaly víc jistoty a ovládly 
jej. Obhájkyním titulu utekl i začátek druhé sady, a přestože se v jejím průběhu soupeřkám přibližovaly, 
nestihly to. Prolog uzavřela Tymichová úderem do paty. Bálková s Möglichovou byly v následujícícm souboji 
s Řezáčovou a Kulhánkovou favoritkami. Držely své soupeřky pod soustavným tlakem, a pokud už dokázaly 
Pražanky zabodovat, tak většinou zásluhou prvně jmenované. „Zápasy úvodních dvojic nám bohužel 
nevyšly podle představ. V obou jsme udělaly mnoho zbytečných chyb. Soupeřky jsme pustily do většího 
náskoku, který jsme už bohužel v dalším průběhu hry nesmazaly,“ posteskla si univerzálka týmu Vršovic 
VERONIKA STREJČOVSKÁ. Záchytným bodem celku z metropole měla být následující trojice, neboť její 
ztráta by srazila vršovické šance na minimum. Také zde ale patřil začátek Českému Brodu. Vítězky základní 
části soutěže nastoupily v silném složení v čele s Cibulkovou, kterou v útoku podporovala Tymichová a na 
nahrávce Sýkorová. Mírným favoritem ale měla být elitní vršovická formace Řeháková, Fojtíková a 
Kulhánková. Po pomalém rozjezdu se konečně rozstřílela Řeháková a od poloviny sady už to byla její 
exhibice. Středočešky se nemínily vzdát a zlepšenou hrou poslaly řež do tiebreaku. Rozhodující dějství 
začaly lépe vršovické hráčky, ale Český Brod dokázal srovnat. Poté znovu zazářila Řeháková, jež 
závěrečnou smečí ven ze hřiště snížila průběžný stav. 2:1. V dalším trojkovém klání se čekala převaha 
druhé českobrodské sestavy. Bálková s Möglichovou, Červenkovou a naskočivší Chuchlovou se ale hodně 
nadřely. Řezáčová, Strejčovská a Tejkalová totiž kladly mimořádný odpor a dotáhly první set do devítek. K 
jejich smůle však chycený útok Řezáčová umístila mimo hrací plochu. Také druhé dějství odpracovaly 
Pražanky obětavou hrou až do nejtěsnější možné koncovky. Jenže osud byl k jejich smečařce opět 
nemilosrdný a nedovolil jí ani druhý klíčový míč dopravit do hřiště. 3:1. 

 
Dalším reálným záchytným bodem pro obhájkyně titulu byl singl. Fojtíkovou vyzvala tentokrát 

Cibulková a nepočínala si zpočátku vůbec špatně. Hrála riskantní údery, aby donutila Fojtíkovou kazit. V 
koncovce jí ovšem štěstí opustilo a vršovická hráčka se svou charakteristickou hrou propracovala k 
vítězství. Druhá sada už byla celkem jednoznačná. „Singl byl neuvěřitelně bojovný. Cibulkové údery 
nevycházely jen o malé kousky. Kdyby se jí podařilo prolomit první set, tak se zápas mohl vyvíjet jinak,“ 
posteskla si českobrodská smečařka VERONIKA TYMICHOVÁ. V souboji dvou neúspěšných sestav 
vyzvala Cibulkové ekipa Řezáčové trojku, kterou doplnila Zátková. Tentokrát Pražanky na své soupeřky 
nestačily a Český Brod získal celkem snadno tři mečboly. 4:2. Ten první měly odvrátit Řeháková a spol. 
Úvodní set nabídl zvětšujícímu se počtu diváků v hale vyrovnané výkony i skóre až do devítek, kde se 
štěstíčko otočilo k Pražankám zády. Úder patou v podání Řehákové totiž zastavila páska. Ve druhém dějství 
se vršovická sestava zlepšila a posunula zápas do tiebreaku. Ten ale začala Bálkové parta skvěle a 
ukořistila úvodní dva body. Jenže Vršovice srovnaly a těsnou koncovku rozhodla nakonec Bálková 
nepřesnou smečí do autu. Akcie Kulhánkové a Řezáčové nestály proti Cibulkové s Tymichovou příliš 
vysoko. Jenže v průběhu úvodní sady si vicemistryně rozehrály právě Kulhánkovou, a ta se jim pomstila 
nádherným zkrácením za devítek. Také druhá sada nabídla urputný a vyrovnaný boj, když překvapivě jasné 
vedení Vršovic srovnaly hráčky Českého Brodu až na osmičkách. Samotnou koncovku zrežírovala 
Tymichová, která si smečí a blokem vynutila pokračování. I třetí set měla pod svou taktovkou Tymichová a 
udržovala vyrovnaný stav. Úplně poslední slovo si pak vzala Cibulková, jež nechytatelně propálila střed 
obrany Vršovic a vrátila Českému Brodu místo na nohejbalovém trůnu. Smutek neskrývala jedna z 
vršovických opor ANETA FOJTÍKOVÁ: „Je velkým zklamáním, že nám nevyšel ani jeden zápas dvojic, ve 
kterých jsme většinou silnější než ve hře trojic. Celkově jsme dělaly mnoho laciných chyb a ty se proti 
takovému soupeři nevyplácí. Musíme se spokojit s druhým místem, ještě jednou pogratulovat soupeřkám k 
zisku titulu a po zimě se soustředit na novou sezónu.“ Naproti tomu se mohla Veronika Tymichová se mohla 
už jen radovat. „První odvetná dvojice byla celkem nečekaně jako na horské dráze. Naštěstí se nám ale 
podařilo srovnat a dovést ji ke sladkému vítězství.“ 

 

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

26.10.201
9 

12:00 
Superfiná
le 

TJ Slavoj Český 
Brod 

TJ Sokol Praha - 
Vršovice II 

5:3 
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Jak již bylo zmíněno u mužských soutěží v letošním roce se kategorie jednotlivců a jednotlivkyň odehrávla 
v jediný den a to 29.6.2019 v Čelákovicích. Zastoupení Českého Brodu bylo pouze dvěmi hráčkami, 
Bálkovou a Cibulkovou. Obě hladce postoupili do play-off ze svých skupin z prvních míst. V bojích play-oof 
Cibulková nedokázala přemoct Tomšovou a skončila tak ve čtvrfinále. Bálková svojí dobrou hrou překonala 
Tůmovou, Tomšovou a ve finále nastoupila proti favorizované Fojtíkové. První set dokázala ukořistit 
Bálková, bohužel pak se Fojtíková rozehrála sebrala nekompromisně Bálkové set v poměru 10:2 a ve třetím 
setu Bálková urvala pouze 1 míč a umístila se celkově na 2. místě. 
 
 

18.MČR žen jednotlivkyň – 29.6.2018 Čelákovice 

1. 
TJ Sokol Praha 
Vršovice II 

Aneta Fotjíková 

2. 
TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

Lucie Bálková 

3. TJ Útěchov „A“ Veronika Malátová 

4. DTJ Santoška Zuzana Tomšová 

 

Ani letos si českobrodské nohejbalistky nenechaly ujít Mistrovství České republiky, které se konalo o 

víkendu 21.9.-22.9. 2019 ve Sportovním centru v Nymburce. Přestože je herní úroveň soupeřek stále vyšší, 

ženské družstvo pod vedením trenéra Františka Bálka stále vozí medaile. 

V sobotu přijelo o dvojkový titul usilovat 17 družstev. Přestože konkurence se dotahuje, i letos se dostaly 
do závěrečné čtyřky dvě českobrodské dvojice. Z dvojkové disciplíny si přivezly 2 kovy. Tým B (Bálková L., 
Möglichová J., Červenková K.) uspěl v boji o třetí místo nad družstvem Andělské Hory. Tým A (Cibulková 
L., Tymichová V., Sýkorová J.) si po roce zopakoval loňské finále s Vršovicemi A (Řeháková, Fojtíková), 
ale bohužel prohrál a umístil se na 2.místě.  
 

27.MČR žen dvojic – 21.9.2019 Nymburk 

1. 
TJ Sokol Praha 
Vršovice II „A“ 

Fojtíková A., 
Řeháková R 

2. 
TJ SLAVOJ Český 
Brod "A"  

Cibulková L., 
Tymichová V., 
Sýkorová J. 

3. 
TJ SLAVOJ Český 
Brod "B" 

Bálková L., 
Möglichová J., 
Červenková K. 

4. NK Andělská Hora 
Vejdovská K., 
Svobodová K. 

 
 
V neděli se sešlo k bojům o trojkový titul čtrnáct sestav. Ani tentokrát k žádné senzaci nedošlo a do 

play-off se probili papíroví favorité a brodská dvě družstva se opět probojovala až do nejlepší čtyřky. V 
semifinále Český Brod A podlehl překvapivě Santošce A a další z velkých favoritů - Vršovice A - nedokázal 
čelit aktivní hře Českého Brodu B. Brod A (Bálková L., Möglichová J., Červenková K., Chuchlová M.) v boji 
o třetí místo bohužel prohrál s Vršovicemi A a tak loňské vítězky letos odjížděly z šampionátu trojic bez 
medaile. Naopak Brod B (Cibulková L., Tymichová V., Sýkorová J. , Blažková A)   pak v nedělním finále 
porazil Santošku A a dosáhl tak na zlatou medaili. 
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27.MČR žen trojic – 22.9.2019 Nymburk 

1. 
TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

Cibulková L., 
Tymichová V., 
Sýkorová J., 
Blažková A. 

2. DTJ Santoška „A“ 
Kopecká K., Plechatá 
K., Zachová G. 

3. 
TJ Sokol Praha 
Vršovice II „A“ 

Fojtíková A., 
Řeháková R., Zátková 
P. 

4. 
TJ Slavoj Český Brod 
„A“ 

Bálková L., 
Möglichová J., 
Červenková K., 
Chuchlová M. 

 

Ve dnech 15.-17.11.2019 se konalo Mistrovství světa v nohejbale žen a juniorů ve slovenských 
Michalovcích. Celkem se na světový šampionát vydalo 11 zemí, z nichž nejdelší cestu vážili hráči z 
Kolumbie. Reprezentačním trenérem Jiřím Šmejkalem byly povolány také hráčky nohejbalového oddílu TJ 
Slavoj Český Brod, jmenovitě Lenka Cibulková, Lucie Fischerová, Veronika Tymichová a Jana Sýkorová. 
První tři jmenované si přivezly zlato v disciplíně dvojic a Jana Sýkorová zlato z trojic.Pro Sýkorovou a 
Tymichovou to byla světová premiéra, Cibulková s Bálkovou jsou několikanásobné obhájkyně titulu. 

Průběh šampionátu byl celkem hladký, dvojice potrápily pouze v semifinále Maďarky. Finálový zápas byl už 
v naprosté dominanci našich hráček, které předvedly bezchybnou hru a došly si pro zlaté medaile naprosto 
zaslouženě. 

MS žen dvojic – 15.-17.11.2019 Michalovce (Slovensko) 

1. Česká republika 
Cibulková, 
Tymichová, Bálková 

2. Rumunsko  

3. Maďarsko  

 

Ve trojicích zazlobily jen v základní skupině Slovenky, ale opět převládly zkušenosti a správně zvolené 
střídání. Celým turnajem tak prošel náš tým bez ztráty setu. Ve finále se ukázala opět nadvláda českých 
nohejbalistek a zlato bylo jejich odměnou. 

MS žen trojic – 15.-17.11.2019 Michalovce (Slovensko) 

1. Česká republika 
Sýkorová, Vrtišková, 
Tomšová, Plechatá, 
Fojtíková 

2. Maďarsko  

3. Švýcarsko  

 

Další světový pohár žen a juniorů bude v roce 2021 a budeme si přát, aby se českobrodské hráčky opět 
dostaly do reprezenatčního kádru a obhájily získané tituly.  
 
V prosinci se vyhlašovala anketa nohejbalistka roku a naše hráčky obsadily krásné 1. a  2. místo v této 
anketě v následujícím pořadí: 1. Tymichová Veronika a 2. Cibulková Lenka. 
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Ženy „B“  
Zástupkyně družstva žen „B“ se před začátkem sezóny 2019 rozhodly a daly na vědomí VV nohejbalu, že 
ukončují svojí působnost hráček v nohejbalovém klubu a v soutěžích z osobních důvodů (pracovní 
vytíženost, zranění apod)nebudou pokračovat. Tento tým, který měl za úkol vychovávat mladé nohejbalistky 
se tak nezúčastnil ani jedné soutěže a výchovu mladých nadějí tak přebírá tým žáků a žen „A“. 
 

Dorost 
 
V dorostenecké kategorii se nachází 
hráči ve věku 15 let až 19 let. 
Tuto kategorii vede hlavní trenér Martin 
Janík (licence C) a nacházejí se zde 
starší a vyspělejší zástupci českobrodské 
mládeže, kteří již mají zkušenosti 
s herními situacemi z mužských soutěží. 
Za mužský tým „B“, hrající krajskou 
soutěž, nastupují nejmladší hráči 
(Růžička Filip a Jedlička Martin). 
V letošním roce doplnil Zavacký Erik a 
Čech Jan tým mužů „A“, který v letošním 
roce hrál 1.ligu mužů.. Další zástupci 
dorosteneckého týmu se vyskytují 
v nejvyšších mužských soutěžích (za tým 
TJ AVIA Čakovice Zdeněk Kalous hrající 
extraliga mužů a Vilém Ungermann 

hrající 1. Ligu mužů Dalším extraligovým hráčem v dorostenecké kategorii je Nikolas Truc (SK Šacung 
ČNES Benešov 1947). Tito dorostenci se letos zúčastnili všech Pohárů ČNS dorostu a Mistrovství České 
republiky v jednotlivých disciplínách. Tyto turnaje se konají v rámci celé České republiky. 
  

Výsledky turnajů Poháru ČNS 2019 

 17. 3. 2019 Pohár ČNS dorostu dvojic – Zbečník  – 1 sestava (3. místo) 

 31. 3. 2019 Pohár ČNS dorostu trojic Karlovy Vary – 2 sestavy (3. Místo, 8.-12.místo) 

 29. 6. 2019 MČR dorostu jednotlivců Čelákovice – 3 sestavy  (2x 8-12. místo, 1x 9.-16.místo) 
 

 24. 8. 2019 MČR dorostu dvojic Český Brod – 2 sestavy (2. a 3. místo) 
 

 25. 8. 2019 MČR dorostu trojic Český Brod – 2 sestavy (2x 9.-12.místo) 

 30. 11. 2019 Pohár ČNS dorostu dvojic Holice – 1 sestava (9.-12. místo) 
 

Po ukončení série všech turnajů v rámci Poháru ČNS dorostenců se naši svěřenci umístili  na na 
celkovém 3. místě. Vítězem poháru se stal tým TJ Radomyšl. Dalším týmem byl TJ Sokol Zbečník, 
který následovali týmy MNK Modřice a TJ Sokol Holice. 

Pohár dorostu ČNS 2019 

1. TJ Radomyšl 304 b. 

2. NK CLIMAX Vsetín 214 b. 

3. TJ Slavoj Český Brod 211 b. 

4. TJ Sokol Zbečník 196 b. 
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Na konci června se konalo Mistrovství ČR 

jednotlivců v Čelákovicích, kde za Český 

Brod nastupovali 3 sestavy – Zavacký, Truc 

a Ungermann. Všichni tři zástupci postoupili 

ze skupiny, bohužel Ungermann narazil na 

Zavackého, který staršímu spoluhráči 

podlehl v prvním kole k.o. systému. 

Obdobně tomu byl i Truc, který narazil na 

Slavíčka, kterého nedokázal ve třísetové 

bitvě porazit, Slavíček se pak umístil na 

celkově 4.místě. V dalším kole vypadl 

Ungermann s Pohlem, který se nakonec 

umístil na celkovém třetím místě.  

 

21.BOTAS MČR dorostu jednotlivců – 29.6.2019 Čelákovice 

1. TJ Sokol Holice  Dominik Veselý 

2. SK Jizerní Vtelno Marc Bence 

3. TJ Sokol Zbečník Václav Pohl 

4. TJ Radomyšl „A“ Josef Slavíček 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 24.8.2019 se na českobrodských kurtech pořádalo MČR dorostenců ve dvojicích a trojicích. První den 
ve dvojicích byli do MČR nasazeny 3 sestavy, které se všechny probojovali do vyřazovacích bojů, kde 
družstvo Č. Brodu „C“ ve složení Zavacký, Růžička, Jedlička skončilo v prvním kole. První dvojice ve složení 
Kalous a Čech narazila na druhou sestavu Č. Brodu „B“ Ungermann, Truc v semifinále. Z vítězství se 
radovala papírově silnější dvojice, která pak ve finále narazila na dvojici ze Vsetína, která dokázala 
vybojovat nejtěsnější možnou výhru, kde Čech za stavu 9:9 obdržel eso.  
 
 

45. BOTAS MČR dorostu dvojic – 24.8.2019 Český Brod 

1. NK CLIMAX Vsetín „A“ 
T.Andrís, D.Majštiník,  
D.Bílý 

2. 
TJ Slavoj Český Brod 
„A“ 

Z.Kalous, J.Čech 

3. 
TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

N.Truc, 
V.Ungermann 

4. TJ Radomyšl "A" 
J.Slavíček, F.Hokr, 
M.Buriánek 
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Druhý den se konalo MČR dorostu trojic a 
naši dorostenci měli opět 2 sestavy. 
V sestavě brodského béčka nastoupil  
Zavacký s Růžičkou a Jedličkou. Tato 
trojice dokázala postoupit z druhého místa 
a ve čtvrtfinále narazila na dobře hrající tým 
z TJ Sokol Zbečník, přes který ve třísetové 
bitvě prohrála a tak se tato trojice umístila 
na 5.-8.místě. Za tým brodského áčka 
nastoupil Kalous, Truc, Čech a Ungermann, 
kteří postoupili ze skupiny bez jediné ztráty 
setu. Bohužel ve čtvrtfinále narazili na dobře 
hrající tým z Čelákovic, který se nepodařilo 
přes hodně nevynucených chyb na naší 
straně a nechytatelného útoku na straně 
soupeře porazit. Tím se i papírově silné 
mužstvo „A“ umístilo na 5. -8. místě. 
 

 

44.BOTAS MČR dorostu trojic – 3.6.2019 Český Brod 

1. 
TJ Spartak ALUTEC KK 
Čelákovice "A" 

F.Seidl, D.Matura, 
T.Löffelmann 

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

3. TJ Radomyšl „A“ 
J.Slavíček, F.Hokr, 
M.Buriánek, T.Ježek 

4. TJ Sokol Zbečník 
V.Pohl, P.Levý, 
D.Polák, P.Šimeček 

 
V rámci dlouhodobých soutěží hráli naši svěřenci nejvyšší dlouhodobou soutěž dorostenců v České 
republice – Botas dorosteneckou ligu pořádanou ČNS. V letošním roce byli dorostenci zařezení do 
moravské skupiny, která je papírově silnější skupinou než česká. Českobrodští dorostenci tak hráli 
s většinou soupeřů vyrovnaná utkání. Jediné prohry zaznamenali proti týmu ze Vsetína. Takže dorostenci 
dokázali vyhrát 8 utkání z 10 možných. Tím pádem se družstvo dorostenců umístilo na druhém místě hned 
za vedoucím Vsetínem.  
 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ SLAVOJ Český Brod 10 9 0 1 62 8 27 

TJ DYNAMO Propagační 
podnik České Budějovice 

10 7 0 3 44 26 21 

Tělovýchovná jednota 
Radomyšl 

10 8 0 2 42 28 19 

SK Šacung ČNES 
Benešov 1947 

10 3 0 7 31 39 13 

TJ Spartak Čelákovice 10 3 0 7 24 46 9 

SK LIAPOR WITTE 
Karlovy Vary 

10 0 0 10 7 63 1 
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V play-off tak dorostence čekal soupeř z české skupiny, tým SK Šacung ČNES Benešov 1947, který 
dokázali porazit ve dvou utkáních. Podobná situace nastala v semifinále proti týmu z TJ Radomyšl, kde byl 
velkou oporou Kalous, který nenechal soupeře pořádně přijmout. Výhrou v poměru 4:1 a 4:2 si dorostenci 
zajistili účast v Superfinále hrané na jedno utkání ve sportovní hale v Pražských Vysočanech proti týmu ze 
Vsetína. V tomto finále nám chyběl Kalous, který ve stejný den nastupoval i v mužském Superfinále za TJ 
AVIA Čakovice proti týmu z Modřic, tudíž ho trenér Fritz nechtěl pustit na dorostencký zápas z mnoha 
důvodů. Začátek utkání se velice vydařil, kdy dorostenci dokázali vyhrát obě dvojice a ujali se tak vedení 
2:0 na zápasy. Ve hře trojic byla na naší straně veliká kazivost a nedisciplinovanost, ze které soupeř těžil a 
obě trojice tak dokázal vyhrát. Rovněž singl se Ungermannovi nepovedl a Vsetím tak dostal další bod utkání 
zadarmo. V poslední dvojici se zranil Truc, které musel nahradit Jedlička, který si s rolí nováčka poradil 
velice dobře a dokázal svými útoky soupeře zatlačit a dovést zápas až do třetího setu, kde se nepodařilo 
proměnit poslední míč a tým ze Vsetína tak mohl slavit titul mistra BDL. 
   

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

01.09.2019 10:00 QF4/1 NK CLIMAX 
Vsetín 

SK LIAPOR WITTE 
Karlovy Vary 

4:0 

01.09.2019 14:00 QF3/1 TJ Spartak 
ALUTEC KK 
Čelákovice 

TJ Sokol Zbečník 3:4 

01.09.2019 14:00 QF2/1 TJ SLAVOJ 
Český Brod 

SK Šacung Benešov 
1947 

4:0 

01.09.2019 14:00 QF1/1 Tělovýchovná 
jednota 
Radomyšl, z.s. 

MNK SILNICE GROUP 
Modřice 

4:0 

08.09.2019 09:00 M 9-12 Areál Club Zruč-
Senec  

TJ DYNAMO ČEZ 
České Budějovice z.s. 

4:2 

08.09.2019 09:00 M 9-12 T.J. Sokol Holice TJ Spartak MSEM 
Přerov 

4:2 

08.09.2019 10:00 QF4/2 SK LIAPOR 
WITTE Karlovy 
Vary 

NK CLIMAX Vsetín 0:4 

08.09.2019 12:00 QF1/2 MNK SILNICE 
GROUP Modřice 

Tělovýchovná jednota 
Radomyšl, z.s. 

4:1 

08.09.2019 12:30 M 11-12 TJ Spartak MSEM 
Přerov 

TJ DYNAMO ČEZ 
České Budějovice z.s. 

4:1 

08.09.2019 13:00 QF3/2 TJ Sokol Zbečník TJ Spartak ALUTEC KK 
Čelákovice 

4:1 

08.09.2019 14:00 QF2/2 SK Šacung 
Benešov 1947 

TJ SLAVOJ Český 
Brod 

1:4 

08.09.2019 14:15 M 9-10 T.J. Sokol Holice Areál Club Zruč-Senec  4:1 

15.09.2019 14:00 QF 1/3 Tělovýchovná 
jednota 
Radomyšl, z.s. 

MNK SILNICE GROUP 
Modřice 

4:0 

22.09.2019 12:00 SF2/1 NK CLIMAX 
Vsetín 

TJ Sokol Zbečník 4:3 

22.09.2019 14:00 SF1/1 Tělovýchovná 
jednota 
Radomyšl, z.s. 

TJ SLAVOJ Český 
Brod 

1:4 

29.09.2019 13:00 SF2/2 TJ Sokol Zbečník NK CLIMAX Vsetín 3:4 

29.09.2019 14:00 SF2/1 TJ SLAVOJ 
Český Brod 

Tělovýchovná jednota 
Radomyšl, z.s. 

4:2 

13.10.2019 14:00 3M Tělovýchovná 
jednota 

TJ Sokol Zbečník 4:1 
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Radomyšl, z.s. 

26.10.2019 09:00 F NK CLIMAX 
Vsetín 

TJ SLAVOJ Český 
Brod 

4:2 

 
 
 
    Kategorie žáků 
 

V tomto roce jsme měli 2 žákovské kategorie. 
Starší (13 až 15 let) a mladší žáci (8 až 12 let). 
Po prázdninách jsme opět začali pracovat 
s přípravkou, kterou vede Lenka Majerová. 
Tréninky jsou 2krát týdně. Ve středu 16-18 a v 
neděli 16-18. Tréninky vedou trenéři: Marek 
Vedral 
(trenérská licence B), Lukáš Červenka 
(trenérská licence C) a Lenka Majerová (bez 
licence). Na 
trénincích probíhá nácvik herních činností 
jednotlivce, nácvik herních situací, všeobecná 
a 
speciální sportovní příprava. V letošním roce 
jsme odehráli 6 krajských turnajů a většinu 
celorepublikových. V krajské soutěži, která je 
společná žáci + dorostenci (to znamená že 
naši žáci nastupovali i proti 19letým) se umístili 
v celkovém pořadí na 1 místě. 
V celorepublikových soutěžích se nám dařilo 
postupovat do finálové skupiny a celkově 
umístit na 3 místě v mladších žácích a 5 místě 
ve starších žácích. Výraznější výsledek přišel 
až na MČR kde se naše trojice mladších žáků 
vybojovala 2. místo. 
Jako každý rok uspořádáme minimálně dvě 
zimní soustředění v SC Nymburk. 

Hráči mají-cí lepší herní výkonnost jsou zařazováni do týmu mužů „B“ - kde nastupují po boku Cmírala, 
Bálka, Chuchly, – tedy hráčů s extraligovými zkušenostmi. Za „C“ tým jsou hráči vedeni zkušeným Vokáče 
st. a Červenkou – také hráči s extraligovými zkušenostmi.  
Výsledky turnajů KNS žáků 2019  

 5.5.2019 Krajský přebor trojic mládeže - všechny kategorie - čtyři sestavy (2, 4, 5, 6) 

 26.5.2019 Turnaj trojic mládeže - všechny kategorie – žádná sestava 

 2.6.2019 Krajský přebor dvojic mládeže - všechny kategorie - dvě sestavy (1, 2) 

 9.6.2019 Turnaj dvojic mládeže - všechny kategorie - pět sestav (1, 4, 5, 7, 8) 

 23.6.2019 Turnaj trojic mládeže - všechny kategorie - jedna sestava (2) 

 1.9.2019 Turnaj dvojic mládeže - všechny kategorie - tři sestavy (1, 5, 7) 

 15.9.2019 Turnaj singlu mládeže - všechny kategorie - čtyři sestavy (1, 6, 7, 8) 

Výsledky turnajů Poháru ČNS starších a mladších žáků 2019 

 16.2.2019 Pohár ČNS dvojice - mladší žáci - jedna sestava (3) 

 9.3.2019 Pohár ČNS dvojice - starší žáci - dvě sestavy (4, 17-32) 

 17.3.2019 Pohár ČNS dvojice - dorost - jedna sestava (3) 

 24.3.2019 Pohár ČNS dvojice - mladší žáci - dvě sestavy (2, 5-8) 

 31.3.2019 Pohár ČNS trojice - dorost - dvě sestavy (3, 9-16) 
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 6.4.2019 Pohár ČNS trojice - starší žáci - dvě sestavy (1, 9-16) 

 14.4.2019 Pohár ČNS trojice - mladší žáci - jedna sestava (2) 

 25.5.2019 Pohár ČNS trojice - starší žáci - jedna sestava (9-16) 

 28.10.2019 Pohár ČNS trojice - mladší žáci - jedna sestava (4) 

 28.10.2019 Pohár ČNS trojice - starší žáci - jedna sestava (3) 

 
Výsledky turnajů MČR starších a mladších žáků 2019 

 18.5.2019 MČR dvojice - mladší žáci - dvě sestavy (5-8, 9-16) 

 19.5.2019 MČR trojice - mladší žáci - jedna sestava (2) 

 15.6.2019 MČR dvojice - starší žáci - jedna sestava (5-8) 

 16.6.2019 MČR trojice - starší žáci - jedna sestava (3) 

 29.6.2019 MČR singl - starší žáci - tři sestavy (5-8, 9-16, 9-16) 

8.3.6 Akce pro veřejnost 

 V letošním roce bylo pořádáno 
nohejbalovým oddílem MČR 
v dorostenecké kategorii. 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, které probíhají 
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 2020 

V roce 2020 chceme rychle přilákat více lidí na jednotlivá utkání elitních týmů v novém areálu a proto 
vrátíme začátek utkání mužů z 10 hodiny na 15 hodinu odpolední, tak aby lidé mohly po sobotním obědě 
navštívit náš krásný areál a užít si sobotní sportovní odpoledne. Také budeme i nadále pracovat a snažit 
se vylepšit práci s mládeží, především zapojovat mladší hráče do elitní soutěže mládeže a mužských 
soutěží. 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 dát dohromady fungující tým se zapojením mladších ročníků a tím 

stabilizaci pro další roky. Cílem není postup zpět do extraligy, ale bojovat důstojně v bojích play-off 

1.ligy mužů. 

 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 zapojovat 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 dorostu v letošním ročníku nebude hrát dorosteneckou ligu, takže úkol spíše spadá na starší 

žáky, aby zlepšily svou výkonnost a v roce 2021 mohli hrát důstojně a konkurenčně schopně 

dorosteneckou ligu. 

 Týmy žáků 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 přilákat nové hráče, zaučit je, tak aby mohli hrát turnaje Krajského přeboru a 

postupně mohli doplňovat dorosteneckou kategorii. 

 Doufejme, že na konci roku 2020 si budeme moci s klidným svědomím říci, že jsme za celý rok udělali kus 
práce a posunuli zase českobrodský nohejbal o trochu výše než tomu bylo v roce předchozím. 
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8.4 Tenis 
 
8.4.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2019 

 
V roce 2019 se nám bohužel 
nepodařilo udržet naše družstvo 
dospělých ve II. lize. Ostatní naše „A“ 
družstva udržela své pozice a ml.žáci 
vybojovali postup do nejvyšší 
soutěže. Mladší žáci, 
z výkonnostních důvodů, budou hrát 
v příští sezóně II.třídu. Starší žáci a 
dorost budou v roce 2020 hrát  
v krajských soutěžích a dospělí 
nastoupí do II.ligy. Družstvo „B“ 
dospělých bude hrát krajskou divizi, 
ostatní družstva “B” případně “C” 
budou hrát nižší soutěže, které hrála 
v roce 2020. V  oblasti investic se v 

roce 2019 podařilo vyměnit oplocení na kurtech č.1 a č.5, opravit sklad vedle správcovny, opravit nátěr 
střechy  ubytovny, vylepšit internetové připojení v klubovně, instalovat markýzu na balkóně před klubovnou 
a upravit interiér klubovny. 
8.4.2 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 

 
V roce 2019 nedošlo k žádné změně 
v obsazení výboru oddílu. Výbor 
oddílu, který zahájil rok 2019, svolal 
řádnou valnou hromadu. Tato valná 
hromada proběhla 28.3. a bylo na ní 
provedeno ohlédnutí za dosavadní 
činností výboru a nastíněn výhled na 
rok 2019. Výbor 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 2019 zajištěna pomocí webových stránek oddílu www.tenis-cbrod.cz, facebookového profilu 
https://www.facebook.com/tenisbrod, 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) 
 

http://www.tenis-cbrod.cz/
https://www.facebook.com/tenisbrod
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Oddíl tenisu spravoval v roce 2019 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 výměnu 
oplocení dvorců č.1 a č.5 byla využita dotace města. Areál 
tenisového oddílu byl průběžně udržován správci oddílu a 
brigádnickými povinnostmi členů. Brigádnické povinnosti se 
pohybovaly kolem jednoho tisíce hodin za rok 2019. 
 

 
 
 
 
 
8.4.4 Přehled soutěží: výčet a umístění (jednotné tabulky) 

 
Věková kategorie: dospělí 

2C 2.liga C 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B  7 0 43:18 90:44 667:490 14 

2 LTC Houštka  4 3 38:25 81:59 633:523 11 

3 LTK Liberec B  4 3 31:30 73:69 611:551 11 

4 TENIS-CENTRUM DTJ HK C  4 3 30:33 72:73 654:654 11 

5 LTC Pardubice B  3 4 33:30 73:70 632:573 10 

6 TJ Slovan Moravská Třebová,z.s.   3 4 32:31 78:66 637:592 10 

7 Slavoj Český Brod   3 4 31:32 72:75 585:626 10 

8 TK Pernštýn 1897 Pardubice   0 7 12:51 25:108 314:724 7 

 
 
Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 27.4.2019 2 LTK Liberec B Slavoj Český Brod 6:3 12:8 98:74  

2 4.5.2019  7 Slavoj Český Brod  

TK Pernštýn 1897 
Pardubice  

8:1 17:2 107:31  

3 11.5.2019  11 LTC Houštka Slavoj Český Brod  4:5 12:11 105:92  

4 25.5.2019  14 Slavoj Český Brod LTC Pardubice B 3:6 8:13 69:102  

5 8.6.2019  20 
TJ Slovan Moravská 
Třebová,z.s. 

Slavoj Český Brod  4:5 11:10 92:73  

6 15.6.2019 21 Slavoj Český Brod 

TENIS-CENTRUM DTJ HK 
B 

3:6 8:12 86:99  

7 22.6.2019  28 Slavoj Český Brod 

TENIS-CENTRUM DTJ HK 
C 

4:5 10:13 84:99  

 
Náš tým vstoupil do soutěže sebevědomě a s jasným cílem, udržet se v soutěži i pro příští sezonu. Tým byl 
postaven na místních hráčích a kombinoval zkušenost s dravým mládím. Nakonec se i přes tři vítězství, 
shodou málo vídaných výsledků, náš tým octl na sestupovém místě. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet 

http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/14
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/14
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/20
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/20
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/20
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/21
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/21
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/21
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/28
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/28
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6446/zapas/28
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zápasů/počet vítězství): Pučálka Jan 13/7, Semerák Jan 12/9, Šalková Dominika 12/9, Příhoda Jan ml. 
11/7, Slivová Markéta 9/2, Poštolka Roman 8/7, Mareš Vojtěch 5/3, Pilzová Tereza 5/1, Příhoda Jan st. 4/3, 
Hladká Klára 2/1, Laža Filip 2/0, Koula Petr 1/0. 
 
Věková kategorie: dospělí 

03 - I. třída B 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 Slavoj Český Brod B   7 0 46:17 96:43 690:488 14 

2 TK Benešov  5 2 41:22 89:48 660:500 12 

3 TK Čelákovice  5 2 34:29 77:64 631:572 12 

4 Sokol Říčany  4 3 34:29 72:66 604:570 11 

5 LTC Houštka B  3 4 34:29 75:67 638:605 10 

6 LTC Mladá Boleslav B   2 5 27:36 58:78 513:578 9 

7 LTC Kolín   2 5 24:39 61:84 570:653 9 

8 TK PTA Kolín   0 7 12:51 26:104 371:711 7 

 
 
 
 
 
 
 
Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 27.4.2019  3 Slavoj Český Brod B  LTC Mladá Boleslav B  6:3 13:7 99:72  

2 4.5.2019  6 Sokol Říčany Slavoj Český Brod B  3:6 7:13 69:88  

3 11.5.2019  12 Slavoj Český Brod B  TK PTA Kolín  9:0 18:0 110:53  

4 25.5.2019  13 TK Benešov Slavoj Český Brod B  4:5 9:10 73:78  

5 8.6.2019  20 LTC Houštka B Slavoj Český Brod B  3:6 8:13 83:102  

6 15.6.2019  22 Slavoj Český Brod B  LTC Kolín  8:1 16:4 115:56  

7 22.6.2019  27 TK Čelákovice Slavoj Český Brod B  3:6 8:13 82:98  

http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/13
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/13
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/20
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/20
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/22
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/22
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/27
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6539/zapas/27
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Věková kategorie: dorost 

20 MONETA - O putovní pohár prezidenta ČTS 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé  7 0 50:11 103:25 667:305 14 

2 TK Radošovice  6 1 36:27 77:61 628:579 13 

3 F.H.TK Dobřichovice   4 3 31:32 70:71 576:573 11 

4 LTC Slovan Kladno  4 3 26:37 58:79 569:626 11 

5 Slavoj Český Brod   3 4 36:27 73:59 579:545 10 

http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/2
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Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

6 Sportclub Řevnice, z.s.  3 4 33:28 71:63 533:535 10 

7 LTC Mladá Boleslav o.s.   1 6 24:39 59:84 589:656 8 

8 1. Vestecká sportovní   0 7 14:49 29:98 315:637 7 

 
Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 28.4.2019 3 LTC Slovan Kladno Slavoj Český Brod 6:3 13:8 97:88  

2 5.5.2019 7 Slavoj Český Brod F.H.TK Dobřichovice 4:5 8:12 87:93  

3 12.5.2019 10 LTC Mladá Boleslav o.s.  Slavoj Český Brod  2:7 6:14 90:101  

4 26.5.2019 16 Slavoj Český Brod  Sportclub Řevnice, z.s. 6:3 12:6 72:62  

5 9.6.2019 17 Slavoj Český Brod  1. Vestecká sportovní  9:0 18:0 109:23  

6 16.6.2019 24 TK Radošovice Slavoj Český Brod 5:4 10:9 99:90  

7 23.6.2019 26 Slavoj Český Brod TK Neridé 3:6 4:12 32:81  

 
V kategorii dorostu jsme vstupovali do soutěže s cílem hrát v klidném středu tabulky. Naše družstvo tento 
cíl s přehledem splnilo a v každé zápase bylo důstojným soupeřem. Nakonec jsme skončili pátí 
s minimální ztrátou na třetí místo. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet zápasů/počet vítězství): Kubelka 
David 14/12, Kopecký Štěpán 14/8, Beneš Tomáš 14/5, Novotný Šimon 12/8, Bláhová Ema Albína 10/6, 
Moravcová Viktorie 4/4, Krsková Eliška 4/2, Vrzáková Věra 2/2, Kratochvíl Filip 2/2, Pavelková Petra 2/0, 
Pavelková Barbora 2/0. 
 
 
 
Věková kategorie: dorost 

22 - I. třída B 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 LTC Kolín   7 0 47:16 99:38 697:431 14 

2 Slavoj Žiželice   6 1 48:15 101:35 708:416 13 

3 Slavoj Český Brod B   4 3 30:33 64:72 525:577 11 

4 TK Čelákovice   4 3 28:35 62:75 543:601 11 

5 LTC Mladá Boleslav B   3 4 33:30 73:66 596:558 10 

6 I. ČLTPK Čerčany  3 4 24:39 52:85 476:615 10 

7 TC Realsport Nymburk o.s.  1 6 22:41 51:83 468:623 8 

8 Tenisový klub Benátky nad Jizerou   0 7 20:43 45:93 465:657 7 

 
Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 28.4.2019  3 Slavoj Český Brod B  TK Čelákovice  7:2 14:4 95:55  

2 5.5.2019  6 TC Realsport Nymburk o.s. 

Slavoj Český Brod 
B 

3:6 7:12 62:84  

3 12.5.2019 12 Slavoj Český Brod B Slavoj Žiželice  3:6 8:14 74:111  

4 
26.5.2019 

NT  
13 LTC Mladá Boleslav B  

Slavoj Český Brod 
B 

4:5 9:11 84:104  

http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/16
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/16
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/17
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/17
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/24
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/24
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/26
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6556/zapas/26
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/6
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/6
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http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/12
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http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/13
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/13
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/13
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Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

5 9.6.2019  20 LTC Kolín Slavoj Český Brod B  8:1 17:3 105:43  

6 16.6.2019  22 Slavoj Český Brod B I. ČLTPK Čerčany 3:6 6:13 52:98  

7 23.6.2019 27 
Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou  

Slavoj Český Brod 
B 

4:5 8:10 62:73  

 
Věková kategorie: starší žactvo 

30 MONETA - O putovní pohár prezidenta ČTS 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé  7 0 52:10 105:23 703:322 14 

2 Open Tennis Club  6 1 48:15 99:32 666:405 13 

3 Tenis Dobříš   5 2 38:24 78:53 585:484 12 

4 Slavoj Český Brod   4 3 31:32 67:63 542:509 11 

5 LTC Mladá Boleslav o.s.   3 4 29:34 64:71 549:592 10 

6 TK Bohutín, z.s.  2 5 24:39 50:86 481:641 9 

7 1. Vestecká sportovní  1 6 15:48 37:100 431:704 8 

8 Lokomotiva Beroun  0 7 14:49 31:103 420:720 7 

 
Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 27.4.2019 2 Lokomotiva Beroun Slavoj Český Brod  4:5 8:12 78:96  

2 4.5.2019 8 Slavoj Český Brod  1. Vestecká sportovní 8:1 16:2 102:33  

3 11.5.2019  9 Slavoj Český Brod Open Tennis Club 1:8 2:16 36:100  

4 25.5.2019  16 Tenis Dobříš Slavoj Český Brod 5:4 9:9 73:72  

5 8.6.2019 18 Slavoj Český Brod  TK Bohutín, z.s. 6:3 13:6 94:69  

6 15.6.2019  23 TK Neridé Slavoj Český Brod 7:2 14:4 88:54  

7 22.6.2019  27 Slavoj Český Brod  LTC Mladá Boleslav o.s.  5:4 11:8 88:68  

 
Cílem starších žáků bylo pohybovat se v klidném středu tabulky, a to se dařilo a nakonec jsme skončili na 
čtvrtém místě. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet zápasů/počet vítězství): Ledvina Jan 14/9, Fröhlich Max 
10/7, Fröhlich Jan 10/6, Bláhová Nela 10/5, Belšánová Eva 9/4, Picek Samuel 8/5, Boučková Karolína 6/0, 
Komínek Kryštof 4/4, Losman Matěj 4/3, Botek Radovan 2/1. 
 
 
 
 
 
 
Věková kategorie: starší žactvo 

32 - I. třída B 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

1 TK SPORTCENTRUM Mladá  7 0 56:7 114:18 732:277 14 

http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/20
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/20
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/22
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http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/27
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/27
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2019/soutez/6558/zapas/27
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http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/druzstvo/3
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http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/druzstvo/5
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http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/zapas/2
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http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/zapas/16
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/zapas/16
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2019/soutez/6566/zapas/18
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Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

Boleslav 

2 LTC Houštka  6 1 40:23 83:47 596:401 13 

3 Slavoj Žiželice   5 2 37:26 81:55 617:478 12 

4 TJ LTC Poděbrady  3 4 35:28 73:60 572:593 10 

5 Slavoj Český Brod B   3 4 29:34 66:73 601:625 10 

6 Tenisový klub Benátky nad Jizerou   2 5 27:36 58:78 645:660 9 

7 I. ČLTPK Čerčany  2 5 25:38 52:86 460:656 9 

8 LTC Kolín   0 7 3:60 10:120 221:754 7 

 
Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 27.4.2019 2 Slavoj Český Brod B  I. ČLTPK Čerčany 7:2 15:5 113:73  

2 4.5.2019 7 
Tenisový klub Benátky 
nad Jizerou  

Slavoj Český Brod B  7:2 14:7 119:101  

3 11.5.2019 11 Slavoj Český Brod B  Slavoj Žiželice 4:5 9:12 94:105  

4 25.5.2019  14 TJ LTC Poděbrady Slavoj Český Brod B  4:5 9:12 77:90  

5 8.6.2019 20 Slavoj Český Brod B  

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav 

2:7 5:15 62:107  

6 15.6.2019 21 LTC Kolín  Slavoj Český Brod B  1:8 2:16 37:106  

7 22.6.2019  28 LTC Houštka Slavoj Český Brod B  8:1 16:2 107:35  

 
Věková kategorie: starší žactvo 

38 - III. třída D 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK PTA Kolín A   7 0 58:5 117:15 752:269 14 

2 Slavoj Český Brod C   6 1 50:13 104:30 694:377 13 

3 Slavoj Žiželice B   4 3 33:30 69:62 558:521 11 

4 TO Sokol Nehvizdy   3 4 31:32 66:69 546:522 10 

5 TK PTA Kolín B   3 4 23:40 49:82 432:630 10 

6 TJ Jiskra Zruč n.Sáz. B  2 5 19:44 44:90 464:621 9 

7 Sparta Kutná Hora  2 5 20:43 41:87 368:620 8 

8 TK Čáslav  1 6 18:45 38:93 381:635 8 

         
        Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 27.4.2019 4 Slavoj Český Brod C  TJ Jiskra Zruč n.Sáz. B 9:0 18:0 108:39  

2 4.5.2019 5 TO Sokol Nehvizdy  Slavoj Český Brod C  0:9 0:18 35:109  

3 11.5.2019  12 TK PTA Kolín A Slavoj Český Brod C  8:1 16:4 117:57  

4 25.5.2019  14 Slavoj Český Brod C  Slavoj Žiželice B  8:1 17:3 118:42  

5 8.6.2019  19 Sparta Kutná Hora Slavoj Český Brod C  1:8 3:16 45:107  
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Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

6 15.6.2019  23 Slavoj Český Brod C  TK Čáslav 7:2 15:6 95:51  

7 22.6.2019  26 TK PTA Kolín B  Slavoj Český Brod C  1:8 2:16 48:100  

 
Věková kategorie: mladší žactvo 

42 - I. třída B 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 Slavoj Český Brod   6 1 49:14 104:36 739:407 13 

2 LTC Mladá Boleslav o.s.   6 1 44:19 89:45 692:457 13 

3 LTC Houštka  6 1 43:20 91:46 689:472 13 

4 TK Benešov  4 3 34:29 76:66 599:554 11 

5 TK Čelákovice   3 4 34:29 72:65 593:532 10 

6 TK Radošovice  2 5 31:32 72:67 572:539 9 

7 LTC Kolín   1 6 14:49 35:101 365:702 8 

8 TJ LTC Poděbrady  0 7 3:60 9:122 165:751 7 

Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 28.4.2019  2 Slavoj Český Brod  TK Čelákovice  7:2 15:5 109:62  

2 5.5.2019  7 LTC Mladá Boleslav o.s. Slavoj Český Brod 5:4 10:9 95:88  

3 12.5.2019  11 Slavoj Český Brod  LTC Kolín  9:0 18:2 123:36  

4 26.5.2019  14 TK Radošovice Slavoj Český Brod  2:7 4:15 55:100  

5 9.6.2019  20 Slavoj Český Brod  TJ LTC Poděbrady 9:0 18:0 108:8  

6 16.6.2019  21 LTC Houštka Slavoj Český Brod  1:8 5:16 75:105  

7 23.6.2019  28 TK Benešov Slavoj Český Brod  4:5 10:13 76:106  

 
Cílem mladších žáků bylo bojovat o postup, což se nakonec podařilo. Hráči, kteří zasáhli do zápasů 
(počet zápasů/počet vítězství): Hrabánek Petr 14/11, Novotný Ondřej 14/10, Hrabánek Jan 14/9, Uhrová 
Nela 12/11, Urban Jakub 12/10, Chmelíková Charlotte 10/8, Šťastná Andrea 6/6, Černoch Daniel 2/0. 
 
Věková kategorie: mladší žactvo 

44 - II. třída B 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

1 I. ČLTPK Čerčany  7 0 47:16 99:38 681:365 14 

2 TO Sokol Nehvizdy   6 1 47:16 99:39 702:427 13 

3 TK PTA Kolín   5 2 44:19 93:45 692:445 12 

4 Sport club Na Zámečku  4 3 33:30 71:65 555:542 11 

5 
Tenisový klub Benátky nad Jizerou 
B 

 3 4 32:31 67:66 509:554 10 

6 Tenis Vlašim  1 6 18:45 39:92 392:650 8 

7 TC Realsport Nymburk o.s.  1 6 17:46 39:95 401:661 8 
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Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

8 Slavoj Český Brod B   1 6 14:49 34:101 420:708 8 

Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 28.4.2019  4 TO Sokol Nehvizdy Slavoj Český Brod B 8:1 16:3 104:44  

2 5.5.2019  6 Slavoj Český Brod B  Sport club Na Zámečku 2:7 6:15 74:112  

3 12.5.2019  11 Tenis Vlašim Slavoj Český Brod B 9:0 18:0 110:53  

4 26.5.2019  15 Slavoj Český Brod B 

Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou B 

3:6 7:12 69:81  

5 9.6.2019  18 
TC Realsport Nymburk 
o.s. 

Slavoj Český Brod B  3:6 6:13 79:94  

6 16.6.2019  24 Slavoj Český Brod B  TK PTA Kolín 0:9 1:18 41:114  

7 23.6.2019  25 Slavoj Český Brod B  I. ČLTPK Čerčany 2:7 4:16 45:108 
 

 
 
 
Věková kategorie: babytenis 

66 Memoriál Z. Kocmana - babytenis skupina F 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub  Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

1 
TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav A 

 6 0 51:9 51:9 342:125 12 

2 Slavoj Český Brod   5 1 41:19 41:19 293:169 11 

3 TK Čelákovice   4 2 36:24 36:24 274:215 10 

4 WILSON Tenis Centrum  3 3 36:24 36:24 248:215 9 

5 TJ LTC Poděbrady  2 4 25:35 25:35 202:245 8 

6 
TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav D 

 1 5 9:51 9:51 102:319 7 

7 TO Sokol Nehvizdy A   0 6 12:48 12:48 147:320 6 

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

Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 4.5.2019  3 WILSON Tenis Centrum  Slavoj Český Brod  3:7 3:7 29:52  

2 11.5.2019  7 Slavoj Český Brod  

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav D 

10:0 10:0 60:5  

3 18.5.2019  10 TO Sokol Nehvizdy A  Slavoj Český Brod  1:9 1:9 16:56  

4 25.5.2019  16 Slavoj Český Brod  TK Čelákovice  6:4 6:4 48:36  

5 8.6.2019 17 Slavoj Český Brod volno  0:0      

6 15.6.2019 24 
TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav A 

Slavoj Český Brod 8:2 8:2 58:28  

7 22.6.2019  26 Slavoj Český Brod  TJ LTC Poděbrady 7:3 7:3 49:25  

 
V soutěži nejmenších tenistů bojovalo naše družstvo o přední místa, nakonec skončilo druhé. Hráči, kteří 
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zasáhli do zápasů týmu (počet zápasů/počet vítězství): Dvořák Jonáš 18/13, Martinovský Tobiáš 17/15, 
Takáč Michal 17/12, Jougl Matyáš 9/6, Homola Matyáš 8/6, Šnajberková Sára 3/0. 
 
8.4.5 Akce pro veřejnost 

Náš oddíl zorganizoval v roce 
2019 mnoho akcí pro rekreační 
hráče nebo i pro nehrající 
veřejnost. Příchod jara jsme 
oslavili pálením čarodějnic 
v areálu, kterého se zúčastnilo 
mnoho dětí i rodičů. Jaro patřilo 
mistrovským soutěžím družstev a 
krajskému přeboru dorostu, který 
se konal u nás. 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 zúčastnilo osm 
dvojic. V říjnu jsme pořádali oslavu 
ukončení sezóny mistrovských 
soutěží družstev v rámci které byl 
pořádán dětský den, kterého se 
mohli zúčastnit hráči i nehráči. 
Mnoho pěkných akcí bylo 
organizováno díky dobře 
fungujícímu občerstvení na tenise. 
Byly to kulturní pátky s muzikou a 
výborným jídlem, turnaj v mariáši, 
Halloween, nebo oslava konce 
roku. V podzimní části sezóny byla 
pro hráče zorganizovaná 
pravidelná kondiční příprava pod 
vedením kondičního trenéra 
Lukáše Maláta. 
 
 
 
 

 
 
 
8.4.6 Spolupráce s dalšími subjekty 
 
V roce 2019 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 oblastních 
přeborů, které jsme organizovali v kategorii dorostenců. Ve spolupráci s městem Český Brod se nám 
podařilo provést výměnu oplocení na dvorcích č.1 a č.5. V zimní sezóně se dařila spolupráce na kondiční 
přípravě hráčů s panem Lukášem Malátem. 
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8.4.7 Stručný výhled činnosti na rok 2020 
 
Výhled na rok 2020 musíme rozdělit na více bodů. Po stránce sportovní je hlavním cílem ve všech 
soutěžích hrát v horní polovině tabulky a zvláště v kategorii dospělých se pokusit o udržení se ve druhé 
lize. 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 provést kompletní výměnu oplocení dvorce č. 4 a nízkého oplocení 
dvorců č. 6 a 7. Opravit a vylepšit prostory ubytovny, sociálního zázemí, udržet spolehlivý chod klubovny 
a pokusit se ještě více zpříjemnit návštěvníkům pobyt v areálu, pomocí nových a opravených laviček a 
upraveného areálu.    
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8.5   Triatlon 
 

8.5.1 Hodnocení činnosti                                                                                                                                                           
 

Oddíl triatlonu měl v roce 2019 nadále pouze 6 členů – 1 člen ve věku 18 - 26 let a 5 členů ve věku 27 - 65 let.  

Oddíl měl v roce 2019 dva trenéry triatlonu – Václav Čokrt st. a Eva Babicová.  

V roce 2019 jsme se zúčastnili pouze jednoho triatlonu – 

Vlkančického triatlonu (200 m plavání, 6 km kolo a 2 km běhu) 

se zúčastnili 3 členové oddílu - Eva Babicova, Kateřina Čokrtová 

a Václav Čokrt st. 

Jinak se členové oddílu v roce 2019 zúčastnili řady běžeckých 

závodů:  Novoroční běh v Horních Počernicích, Pečecká desítka, 

Českobrodská pečeť, Běchovice, Podzimní běh v Pečkách, Velká 

Kunratická, Silvestrovský běh v Kolíně atd.  

Stejně jako v předchozích letech uspořádal oddíl triatlonu i v roce 

2019 čtyři běžecké závody, na nichž startovalo celkem 669 

závodníků. 

- V neděli 17. března 2019 jsme uspořádali 26. ročník silničního 

běhu na 10 km „Českobrodská pečeť“, se startem a cílem u 

rybníka Podviňák, jehož se zúčastnilo 187 běžců (131 mužů a 56 

žen).  

 

 

 

 

V sobotu 28. září 2019 se v českobrodském parku a 

v okolí Pivovarského rybníka uskutečnil 18. ročník 

akce „Svatováclavský běh“ s celkovou účastí 149 

běžců. V závodech pro děti, žactvo a dorost (tratě od 95 

m do 1950 m) startovalo 122 běžců (67 chlapců a 55 

děvčat), běhu na 3250 m se zúčastnilo 27 běžců (17 

mužů a 10 žen). 

- V neděli 20. října 2019 se v českobrodském parku a 

v okolí Pivovarského rybníka konal 18. ročník akce 

„Běh Republiky Československé“. Na stejných tratích 

jako při Svatováclavském běhu startovalo 151 běžců – 

v mládežnických kategoriích startovalo 127 závodníků 

(63 chlapců a 64 děvčat), v hlavním závodě na 3250 m 

pak startovalo dalších 24 běžců (20 mužů a 4 ženy). 
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 V neděli 22. prosince 2019 se uskutečnil 27. ročník 

silničního běhu na 10 km „Českobrodská vánoční 

desítka“ se startem a cílem u rybníka Podviňák. Tohoto 

závodu se zúčastnilo 182 běžců (140 mužů a 42 žen).  

Uvedené běhy byly 98. až 101. akcí pro veřejnost 

uspořádanou oddílem triatlonu. 

O činnosti oddílu jsme, stejně jako v minulých letech, 

informovali ve vývěsní skříňce oddílu u sportovní haly 

a v článcích zveřejněných v Českobrodském 

zpravodaji. 

 

Václav Čokrt – předseda oddílu 

 

 

Fotodokumentace: 
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8.6  Volejbal 
 

8.6.1 Hodnocení činnosti 
          Rekreačka: 
 

Rekreační volejbal se pravidelně schází každý 
pátek od 18hodin ve sportovní hale TJ Slavoj 
Český Brod. Cena dvou hodin se stanovuje na 
50.- Kč/hod. Případně tříměsíční paušál 1000.- 
Kč. 

V letních měsících se hra přesouvá též od 
18hodin do sportovního areálu Kounic. 

Cena 50.- Kč/hod. 

Veškeré příjmy pokryly náklady za pronájem 
haly TJ Slavoj. 

 

 

 

8.6.2 Přehled činnosti družstev 

 

Rekreačka: 
I přes zvyšující se věk dlouholetých členů a občasná zranění, se díky mladým hráčům daří oddíl rekreační 
odbíjené udržet a v pátečním čase se sejít ke hře v počtu 10 až 14 hráčů. 
Družstvo oddílu rekreační odbíjené se zúčastnilo v roce 2019 opět Ligy VPK (Volejbaloví pinkači Kolín), 
která v roce 2019 pokračovala jarní částí třetího ročníku a na podzim zahájila již svůj čtvrtý ročník. 
Jarní část třetího ročníku 2018/2019: 
turnaj 23.2. 2019 – družstvo získalo čtvrté místo z 12 týmů 
turnaj 16.3. 2019 - družstvo získalo první místo z 12 týmů 
Třetí ročník ligy byl 15.6 2019 zakončen letním turnajem, kde družstvo obsadilo deváté místo ze šestnácti 
týmů a němž byly vyhlášeny výsledky zimní části. Celkově naše družstvo obsadilo první místo ve třetím 
ročníku Ligy VPK. 
Podzimní část čtvrtého ročníku 2019/2020: 
turnaj 20.10 2018 - družstvo získalo první místo z 12 týmů 
Dále se družstvo zúčastnilo Májového turnaje v Pečkách a zakončilo sezónu liblickým turnajem, kde 
obsadilo první místo. 
  
8.6.3 Výhled do roku 2020 

Získání nových členů pro rekreační volejbal.  

 
Muži KP 1 

V sezóně 2018/2019 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 
2019/2020. Budeme hrát i sezonu 2017/18 a určitě budeme rádi, 
pokud bychom mohli třeba jen některe zápasy hrát v brodské hale. 

Zatím všechny zápasy jsme hráli v hale liblické školy.  

https://voley-brod.rajce.idnes.cz/2017_7.10._Tuchlovice-CB_2-3,_3-0
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           Tabulka ročníku 2018/2019 

 

1. TJ EMĚ Mělník  32 29 3 89  :  24 2757  :  2322 86 

2. TJ Sokol Benešov u Prahy  32 25 7 80  :  39 2795  :  2508 75 

3. VK Tuchlovice A  32 23 9 82  :  41 2793  :  2508 70 

4. TJ Sokol Roztoky u Prahy  32 17 15 67  :  59 2792  :  2717 52 

5. KV Dobříš A 32 16 16 60  :  66 2773  :  2791 44 

6. TJ Slavoj Český Brod  32 11 21 44  :  77 2554  :  2781 30 

7. TJ Sokol Dobřichovice B  32 8 24 44  :  74 2516  :  2754 30 

8. TJ Sokol Vlašim 32 8 24 40  :  80 2465  :  2782 25 

9. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou  32 7 25 36  :  82 2483  :  2765 20 

 
 

Zprávu vyhotovili:   
Richard Lupomeský a Martin Nývlt 

http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57306
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57311
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57307
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57313
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57305
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57312
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57310
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57308
http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=57309
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8.7 ASPV 
 

8.7.1 Stručné hodnocení: 
 
V roce 2019 pravidelně každý týden probíhalo: 

2x cvičení žen -  Tunel a u Buddha. 

1x cvičení na nářadí - Tunel 

1x sportovní gymnastika - Tunel 

Cvičební hodiny měly po celý rok stále zvyšující 

návštěvnost, především hodina mládeže 

všeobecné gymnastiky. 

8.7.2 Mediální prezentace:  
V rámci webových stránek ASPV Český Brod, informace ve vývěsní skříňce před halou. Nejlépe se 

osvědčila komunikace mezi cvičenci a rodiči na přímo, nově využíváme sociální sítě.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.7.4 Spolupráce s dalšími subjekty:  
Celoroční spolupráce s ZŠ Tyršova 
 
8.7.5. AKCE 
  

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

 Orientační závod ASPV – 
Lesopark – Kolín, kde se naši cvičenci 
výborně umístili.  

 Závěr roku patří vystoupení pro 
rodiče a ostatní příbuzné, kdy děti 
prezentují připravený sportovní program. 
V loňském roce si sami vyrobily cvičební 
úbor pro vystoupení.  V rámci tohoto 
veřejného vystoupení každoročně 
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spolupracujeme s 2. ZŠ Český Brod.  

 Po skončení již tradičně přichází Mikuláš s čerty a nadílkou.  

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

 
 
8.7.4 Stručný výhled činností: 

Zvyšovat počet členů ve večerních cvičebních hodinách a pokračovat v činnosti jako dosud. V měsíci 
květem absolvovat třídenní cvičební pobyt v přírodě s členy hodiny Všeobecné gymnastiky.  
     
 
                                                                                                                                Jakub Charouzek 
                                                                                                                                 předseda ASPV 
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8.8 Turistika 

 
8.8.1 Hodnocení činnosti 

 

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 Ing. 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 trávení 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. 
 
Během roku pořádáme řadu akcí pro děti i pro vedoucí. Mezi tradiční každoročně pořádané akce patří 
především: 
 
Velikonoční prázdniny 

Každý rok vyrážejí všechny naše oddíly strávit 
dohromady Velikonoční prázdniny. Snažíme se 
pokaždé poznat nová místa naší republiky. S dětmi 
podnikáme výlety, hrajeme různé hry venku i 
v chalupě a připomínáme si velikonoční zvyky a 
tradice. Děvčata vždy malují pestrobarevná vajíčka, 
chlapci pletou pomlázky a po tradiční koledě a 
vyplacení děvčat o velikonočním pondělí následuje 
našimi dětmi velmi oblíbené polévání chlapců. 
Letošní velikonoční prázdniny jsme strávili na 
základně Vinice v Pardubicích. Tato základna a 
pardubické okolí nabízejí řadu zajímavých výletních 
i volnočasových možností. Letos jsme tedy 

nepodnikali jen výlety do okolí, ale náš program byl mnohem interaktivnější a troufáme si říci, že pro 
děti velice zajímavý. Kromě celodenního výletu na Kočičí hrádek v zámeckém parku Slatiňany si naši 
svěřenci ve skupinkách vyzkoušeli aktivitu zvanou laser-game, zúčastnili se únikové hry (skupinkám 
byly témata únikové hry přiřazeny dle věku, aby byla náročnost přiměřená a zvládnutelná), zúčastnili 
se hokejového utkání, sportovali na horolezecké stěně a skauti se skautkami procvičovali své znalosti 
a dovednosti v poskytování první pomoci, brzy poté na ně totiž čekalo základní kolo Svojsíkova 
závodu. A tento trénink se vyplatil – naši skauti postoupili z prvního místa do krajského kola.   
 
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 2019. Na 
mistrovství ČR obsadili naši závodníci krásné pozice: Jan Vašina získal ve své kategorii 9. místo, Petr 
Roubíček skončil na 4. místě a Šárka Eichlerová obsadila ve své kategorii taktéž 9. příčku. Na 
mezinárodním mistrovství ČR a SR pak vybojoval Petr Roubíček 9. místo.  
 
Naše děti v rámci Turistických závodů nejen zlepšují své znalosti a dovednosti, ale díky rozmístění 
jednotlivých kol po celé republice navíc poznávají další místa České republiky a také další lidi, nejen 
ze skautských oddílů, ale i z jiných dětských organizací.  
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Stejně jako v minulých letech, i letos jsme se zároveň 
podíleli na pořádání TZ – konkrétně jsme uspořádali 
II. závod Středočeského krajského poháru. Závod se 
uskutečnil v sobotu 23. března.  Zúčastnilo se jej 75 
závodníků. Na stupně vítězů se dostalo 8 závodníků 
z našeho střediska - bronzovou příčku ve svých 
kategoriích obsadily Barbora Hejduková a Denisa 
Kratochvílová. Na stříbro ve svých kategoriích 
dosáhli Kristýna Ševčíková, Alžběta Vodičková a Jan 
Vašina. A pro zlato si ve svých kategoriích došli na 
stupně vítězů Nikola Blechová, Petr Roubíček a 
Jana Machorková.  
  

 
Čarodějnice 
O Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května pálíme s dětmi tradičně čarodějnice a slavíme tak 
příchod jara. Skauti a skautky letos společně pálili čarodějnice v Brodě a jeho okolí, 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 37. ročník akce 
PoPoLes – Pochod Pohádkovým Lesem. 
PoPoLes se uskutečnil v sobotu 1. června. 
V lese v Dolánkách za Českým Brodem se 
návštěvníci setkali s různými 
pohádkovými a nadpřirozenými bytostmi, 
plnili množství rozmanitých úkolů a za 
jejich splnění dostávali nejen sladkosti, ale 
i různé edukativní pomůcky jako 
omalovánky, pexesa a další hry. Celkem 
děti v tomto roce čekalo 15 pohádkových 
zastavení. V cíli pak malé i velké 
návštěvníky čekaly buřty k opečení, 
občerstvení a doprovodné sportovní 
disciplíny. Čekání na startu pohádkového 

lesa si mohli návštěvníci proložit také návštěvou Tuchorazské hlásky a k zabavení času stráveného 
ve frontě před startem jsme pro malé návštěvníky přichystali různé hry a malování.  
Počasí se letos naštěstí vydařilo, a tak PoPoLes přilákal přes 650 dětí, tedy celkem téměř 1300 
návštěvníků. Každý návštěvník pohádkového lesa letos ušel trať v délce 2450 metrů.  PoPoLes jsme 
i v tomto roce uspořádali za podpory ICM Český Brod, za což jim patří velký dík. 
 
 
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, na podzim pak jezdíme obě tábořiště připravit 
na zimu. Mezi nejnutnější práce patří posečení louky a shrabání trávy, příprav dřeva na topení a údržba 
a opravy srubů. V roce 2019 jsme pokračovali s kompletní opravou srubu na tábořišti v Kácovci, 
tábořiště proto ani v tomto roce nebylo plně využíváno. Srub opravujeme svépomocí, finanční 
prostředky jsme z velké míry získali z dotace od města Český Brod.  
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Letní tábor 
Vyvrcholením celého skautského roku ve středisku 
je vždy letní tábor. V posledních letech formu tábora 
různě variujeme. Po netradičním rozdělení na tři 
menší oddílové tábory z roku 2017 následoval 
v roce 2018 společný celostřediskový a letos, tedy 
v roce 2019 jsme uspořádali pro změnu tábory 2 – 
dívčí a chlapecký. 
Skautky a světlušky vyrazily pod naše tradiční 
teepee na naše kmenové tábořiště Pod kopcem 
Pohoř, jejich celotáborová hra probíhala podle 
filmového námětu Zootropolis.   

Skauti a vlčata se přesunuli na druhou stranu kopce Pohoř, kde si postavili vlastníma rukama tábor na 
čisté louce přímo uprostřed lesa. Zkouškou zálesáctví prošli úspěšně, stejně jako při plnění úkolů své 
táborové hry, která se nesla v duchu válečníků.  
Třetí týden po odjezdu světlušek a vlčat strávili skautky a skauti společně na tábořišti Pod kopcem 
Pohoř.  
 
 
Akce Vpřed 

Outdoorová akce pro otrlé a fyzicky i psychicky 
zdatné jedince. Letošní ročník, který se 
uskutečnil v termínu 7. – 8. 9., byl již 22. ročníkem 
této tradiční akce. Závod startoval v cílovém 
místě loňského ročníku – ve Zbraslavicích a 
skončil v Kutné Hoře, kde tedy bude startovat 
příští ročník závodu.   
Závod opět důkladně prověřil psychické i fyzické 
schopnosti všech účastníků. Akce Vpřed se letos 
zúčastnilo 13 závodních hlídek. Závod se díky 
své letité tradici a vysoké kvalitě známým a již po 
léta se jej účastní nejen českobrodské hlídky, ale 
i závodníci z blízkého okolí i z dálky, vzdálení 
závodníci jezdí až z Moravy. I tento závod již 
pořádáme za podpory města Český Brod.  

 
Šemberská dvanáctka 

Jako každý rok, i letos jsme pořádali v Dolánkách 
závod dvoučlenných hlídek. Tentokrát připadl na 
sobotu 13.10. Hlídky během závodu plní 11 
tradičních tábornických disciplín, např. orientaci v 
mapě, signalizování nebo rozdělání ohně. 
Poslední dvanáctá disciplína, přezdívaná „Y“, je 
vždy překvapením – letos to byla střelba 
z foukaček. Tento závod není jen záležitostí 
našeho střediska, zváni jsou závodníci i z řad 
veřejnosti a ostatních dětských oddílů. Našem 
středisko letos po dlouhé řadě vítězných let 
neobhájilo vítězství a putovní cena tak putovala do 
vedlejšího českobrodského skautského střediska. 
Pro nás je to nyní velkou motivací pro příští rok, 
zúčastnit se závodu v co největším počtu 

závodníků napříč všemi věkovými kategoriemi a putovní cenu opět vydobýt nazpět. Jako každý rok, i 
letos jsme pořádali v Dolánkách již 38 ročník závodu dvoučlenných hlídek. Tentokrát připadl na sobotu 
12.10. Hlídky během závodu plní 11 tradičních tábornických disciplín, např. orientaci v mapě, 
signalizování nebo rozdělání ohně. Poslední dvanáctá disciplína, přezdívaná „Y“, je vždy překvapením 
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– letos to byla dovednost při manipulaci a stavění plechovek. Tento závod není jen záležitostí našeho 
střediska, zváni jsou závodníci i z řad veřejnosti a ostatních dětských oddílů.  
Vítěz závodu získává kromě věcných cen též putovní cenu. Po loňském ročníku, kdy tato putovní cena 
po dlouhých letech našeho prvenství putovala do rukou českobrodských Psohlavců, nás čekal boj o 
její opětovné znovuzískání. A byl to boj vyrovnaný, na jehož konci však cena přeci jen putuje zpět do 
našich rukou a i v příštích ročnících budeme poctivě trénovat a závodit, aby nám pohár zůstal i nadále.  
 
Podzimní prázdniny 

Letošní podzimní prázdniny v termínu 25. – 29. 
října jsme opět strávili na faře v Rokytnici nad 
Jizerou. Na toto místo se velice rádi vracíme a 
vždy zde strávíme příjemných několik dní plných 
her, výletů po okolí a poznávání našich hor. Téma 
letošních podzimek byli ninjové ve starém 
Japonsku a účastníci podzimek, jichž bylo přes 70 
osob, tak podstoupili tvrdý výcvik ninjů. V průběhu 
podzimní výpravy jsme též vyrobili tradiční 
ozdobné věnečky, která jako tichou vzpomínku 
klademe na Dušičky na hroby bývalých členů 
našeho střediska, kteří již nejsou mezi námi.   
 
 

Betlémské světlo 
Každý rok se účastníme mezinárodní akce „Betlémské světlo“. Z Vídně přivezli brněnští skauti 
plamínek dovezený až z Betléma a ten se díky skautům rozváží postupně po celé republice. My jsme 
jej do Českého Brodu dovezli z Kolína. V Brodě jsme Betlémské světlo přinesli dne 22. 12. a ve dnech 
22. a 23.12. bylo českobrodským občanům k dispozici v centru Oranžová zahrada. Do Oranžové 
zahrady si mohli občané Českého Brodu přijít pro Betlémské světlo, dále jsme prostřednictvím 
Českobrodského zpravodaje nabídli našim spoluobčanům možnost donést Betlémské světlo k nim 
domů. Na Štědrý den nosíme Betlémské světlo tradičně do kostela ještě jednou, a to během Půlnoční 
mše svaté.  
Mikulášské a vánoční besídky 
V prosinci jsme uspořádali pro děti mikulášské a vánoční besídky. Nezapomněli nás navštívit ani čert 
s Mikulášem a andělem. Na vánočních besídkách se pak děti navzájem obdarovaly dárky, které 
vlastnoručně připravovaly celý prosinec na schůzkách, a vyzkoušely si celou řadu vánočních tradic. 
Světlušky letos uspořádaly vánoční besídku opětovně jako outdoorovou zimní výpravu do Dolánek, 
údolím Šembery a přes Tuchoraz zpět do Brodu do naší klubovny, cestou ozdobili několik stromků 
pamlsky i pro lesní zvěř; vlčata, skauti a skautky si uspořádali vánoční besídku v klubovně.   
 
Další akce v roce 2019 
Kromě výše popsaných klíčových akcí našeho střediska jsme se v roce 2019 zúčastnili též pochodu 
Českobrodská padesátka, skauti a skautky přijali pozvání na již tradiční florbalové utkání Havran 
Cup v Kolíně, vydali jsme se na uzlařskou regatu (závody v uzlování), uspořádali jsme pro děti opět 
celou řadu rukodělných dílen jako například workshop malování na hrnečky, všechny oddíly 
uspořádaly během roku celou řadu jedno- i vícedenních výprav a výletů aj. 
Svojsíkův závod (Závody skautů a skautek) 
Každé dva roky se koná Svojsíkův závod – ob rok se tento závod střídá se Závody vlčat a světlušek. 
Letos se základní kolo uskutečnilo v Českém Brodě v termínu 27.4. Pořadateli závodu se v tomto roce 
stalo druhé českobrodské skautské středisko Psohlavci, závod se nesl v duchu husitských bojů Jana 
Žižky z Trocnova proti Zikmundovi. 
Za naše skautské středisko jsme sestavili jeden závodní tým skautů a dva týmy skautek.  
Český Brod závod zcela ovládl - tým našich skautů obsadil první příčku a společně s týmem skautů ze 
střediska Psohlavců, kteří obsadili druhé místo, postoupili do krajského kola.  
V rámci oslav 30 let, které uplynuly od zlomového 17. listopadu 1989, jsme za podpory města Český 
Brod uspořádali 14. listopadu v KD Svět vzpomínkový večer. Pozváni byli nejen skauti z obou 
českobrodských středisek, ale i veřejnost, a během večera se na pódiu vystřídala řada pamětníků. 
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Jednak místních pamětníků, kteří revoluci zažili a přiblížili nám ji z pohledu lokálních českobrodských 
účastníků, také jsme ale přivítali hosta Jiřího Koláře – Ryse, který nás provedl událostmi na 
celorepublikové úrovni, které se v oněch týdnech a dnech udály v Praze. Vyprávění to bylo velice 
zajímavé, přidala se k němu i řada hostů z řad publika, a zpestřené bylo i kytarovým vystoupením.                                                                                                                                                           
Podrobné informace o naší činnosti najdete na: http://skaut7.cz/ 
                                                                                                                                                    

             Radka Novotná 

http://skaut7.cz/
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