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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 

 

Mgr. Pavel Janík předseda 

Ing. Milan Rollo místopředseda 

 

Marcela Chuchlová Tajemnice, asistentka trenéra 

Lucie Vokáčová Účetní, trenérka 

Lucie Hájková 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 

 Kateřina Hálová Správce sportovní haly a sauny 

 Lucie Hálová Správce sportovní haly a sauny 

 Martina Chuchlová Recepce sauny 

Hana Procházková Recepce sauny 

Hana Beranová Recepce sauny 

  

mailto:info@tjslavojcb.cz
http://www.tjslavojcb.cz/
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VALNÁ HROMADA TJ 

 

Revizní komise 

 

Výkonný výbor, 

Statutární zástupci 

Pracovní skupiny VV 
 

Skupina pro 

investiční a 

neinvestiční 

projekty a 

 

Skupina pro správu 

majetku 

Skupina pro vnější 

vztahy TJ Slavoj 

Český Brod 

Skupina ekonomiky 

Skupina Public 

relations 

Skupina sportovně 

metodická 

 
Oddíly TJ 

1.1 Organizační struktura TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SPRÁVA TJ 

 
Tajemník TJ 

  

 
SPRÁVA TJ 

Ekonom TJ, Správa TVZ 

  

 
 

TVZ 
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2. Úvodní slovo 

Rok 2020 byl pro aktivní sportovní činnost v oddílech velmi nepříznivý. Pandemie Covidu 19 uzavřela po 
většinu roku všechna sportoviště, takže sportovní akce se mohly realizovat do března (basketbalové a 
volejbalové soutěže) a v průběhu prázdnin (letní soustředění a mistrovství republiky). 

Prázdná sportoviště umožnila na druhé straně v klidu realizovat nejdůležitější opravy a údržbu sportovišť. 
SK Český Brod z.s. v roce 2020 se souhlasem TJ rekonstruoval pronajatý fotbalový stadion. 

Výroční zpráva za rok 2020 ve svém výčtu nebude tak bohatá v porovnání s předešlými, ale většina 
oddílů přešla na individuálních formy sportovní přípravy. Bohužel pravidelné pořádané akce pro veřejnost, 
zejména běhy pořádané oddílem triatlonu, se konat nemohly.  

Na rozdíl od minulých let v dotačních titulech přibyly i Výzvy na zmírnění dopadů Covidu a TJ mohla 
poprvé využít i dotace z Národní sportovní agentury, která od roku 2021 přebírá dotační program pro 
podporu sportu od MŠMT. 

 
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 2020 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 2020 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, všeobecnou přípravu dětí a podporu stále rostoucí základny dětí a mládeže, která 
v roce 2020 činila 938 členů.  
 
Rádi bychom tímto chtěli vyjádřit poděkování městu Český Brod, Středočeskému kraji, MŠMT, 
následně i Národní sportovní agentuře za jejich podporu činnosti TJ. 

 
Naši sportovci, i přes nepřízeň pandemie v uplynulém roce, dosáhli významných úspěchů, zejména v 
mládežnických kategoriích, o nichž se více dočtete ve zprávách oddílů. Omezené možnosti více se zapojit 
do sportovního dění měl předseda TJ ve výkonném výboru Okresního tělovýchovného sdružení a 
tajemnice v Komisi pro sport a volný čas rady města, která se od jara nesešla.  
 
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 2020 říci: Byl to velmi 
nestandardní rok plný perné práce VV TJ, správy, správců areálů i pro samotné oddíly, jak v době nařízení 
vlády a jejích opatření vzhledem k pandemii zabezpečit základní činnost TJ a oddílů. Ani na začátku roku 
2021 nedochází k výrazným změnám v opatřeních v oblasti sportu, ale doufejme, že se situace přeci jen 
brzy zlepší a opravená sportoviště se dočkají nových soutěží i žáků škol. 
 
                                                                     za TJ Slavoj Český Brod, z.s. Pavel Janík - předseda VV TJ 
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3. Usnesení valných hromad TJ Slavoj Český Brod 

Datum: 4. 6. 2020 
Místo: klubovna SK na Kutilce 
Účast na VH: 22 delegátů (z 35) - VH je usnášeníschopná (min ½ z počtu delegátů) (14 je potřeba pro 
schválení usnesení (3/5 z přítomných) 
KRK: I. Chmelík 
Hosté: 0 
 
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. Machorková. 

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

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

 VH odsouhlasila Jednací řád VH. 
 
VH schvaluje: 
 

 Zprávu o činnosti (součást Výroční zprávy VV TJ) za rok 2019 a Návrh činnosti TJ na rok 2020. 

 Zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2019.  

 Rozpočtový výhled na rok 2020. 

 Zprávu RK za uplynulé období. 
 
VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  
 

 Po skončení opatření vlády ohledně pandemie koronaviru upřesnit rozpočtový výhled dle skutečných 
příjmů a výdajů. 

 Revidovat smlouvy se školami o pronájmu sportovních zařízení v období omezení výuky tělesné 
výchovy. 

 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 dotace přerozdělit na 
jednotlivé oddíly a správu TJ. 

 Jednáním se zástupci SK Český Brod o smlouvě o provozu TVZ na Kutilce. 

 Posouzením alternativ výstavby sportovní haly a jednáním s potenciálními partnery. 
 

VH ruší bod č. 3 usnesení VH ze dne 29.5.2018. 
VH bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti Správy TJ. 
 
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. 

 Ve spolupráci s oddíly zlepšit „PR“ TJ směrem k veřejnosti a možností veřejnosti využít sportovišť TJ.  

 Realizovat Plán činnosti na rok 2020 v následujících oblastech: 
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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. 

 Popularizovat sportovní možnosti TJ v náborových akcích oddílů. 

 Rozšiřovat sportovní rekreační formy pro seniory a veřejnost. 

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. 

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, 

- Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 

Spolupráce s dalšími subjekty:  

Město – realizace společných akcí, účast v komisích, KO 10 Strateg. plánu, Plánu rozvoje sportu 

v Českém Brodě 

NNO ve městě – účast na městských akcích 

Školy – využití sportovišť, projektové dny, řešení hřiště Na Vyhlídce 

OTS – činnost ve výboru OTS následně i s Národní sportovní agenturou (NSA) 

Kraj, NSA a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

MAS Pošembeří – činnost člena MAS 
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VH ukládá RK: 
 

 Realizovat kontrolní činnost VV TJ a oddílů 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 sociální sítě a na nich popularizovat svoji činnost. 

 Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace do 31.3. 2021. 
 
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: 20     PROTI: 0      ZDRŽEL: 1 
 
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. 
 
 
Zpráva o činnosti Revizní komise TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
(Zpracováno pro prezentaci  na valné hromadě  TO TJ Slavoj Český Brod, z.s dne 4. 6. 2020) 

A. Mandát RK - základní úkoly a odpovědnost  
Revizní komise/RK (v dokumentech též Kontrolní komise) dle Manuálu řízení sportovního klubu (vydaného 
Českou unií sportu) a návazných Stanov tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod (Stanovy): 

1. RK kontroluje plnění usnesení Valné hromady TJ Slavoj Český Brod (dále jen TJ). 

2. RK kontroluje hospodaření TJ. 

3. RK kontroluje nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky v TJ. 

4. RK kontroluje, zda TJ vykonává své činnosti v souladu s právními předpisy, stanovami a případně 

dalšími vnitřními předpisy spolku/oddílu. 

5. Kontrolu činnosti TJ provádí RK na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany orgánů 

TJ, orgánů TJ nebo členů TJ. 

B. Plán činnosti RK – stručný souhrn 
1. Kontrola, zda příprava a průběh valných hromad TJ probíhá v souladu se Stanovami a dalšími 

závaznými předpisy.  
2. Kontrola zda činnost TJ, který je v době mezi konáním Valné hromady řízen Výkonným výborem TJ 

Slavoj Český Brod (VVTJ) směřuje k naplnění usnesení Valné hromady TJ.  
3. Kontrola hospodaření TJ.  
4. Kontrola nakládání s dotacemi a jinými účelovými prostředky v TJ. 

C. Činnost RK  

RK postupovala při plnění Plánu činnosti v období od 24. 4. 2019 do 31. 5. 2020 v bodech 

Ad. B. 1.  (aktuálně pro VH 4. 6. 2020) 
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RK provedla kontrolu přípravy VH – především poskytnutí úplných a správných informací o plnění usnesení 
VH (činností VVTJ k jeho naplnění) a hospodaření TJ.  

a) Kontrola plnění usnesení – RK považuje postup VVTJ při plnění usnesení za správný a adekvátní 
možnostem, kapacitám a prostředkům kterými VVTJ disponuje. 

b) Hospodaření TJ  - RK provedla kontrolu Výkazu zisku a ztrát za r. 2019, ve kterém neshledala 
anomálie, které by indikovaly problémy v hospodaření. Z výkazu plyne, že rok 2019 dopadl lépe, než 
se očekávalo.  Skutečnost roku 2019 byla na straně příjmů vyšší o 16,69% oproti plánu a na straně 
výdajů vyšší o 13.99% oproti plánu. V příjmech se na lepším výsledku podílely především vyšší 
dotace (o cca 500 tis. Kč), než bylo očekáváno. Na straně nákladů byly oproti plánu významně vyšší 
náklady na služby (cca o 500 tis. Kč). Zvýšené odpisy byly pokryty na straně příjmů zúčtováním 
fondů. 

c) Plán TJ na rok 2020 je vyrovnaný a cca o 5 % nižší než skutečnost roku 2019. Odráží tedy 
pragmatické vnímání aktuální situace, kdy se očekávají dopady pandemie na ekonomiku a tím i nižší 
dotace, dary, příspěvky a podobně. 

d) VVTJ společně s oddíly a odbory TJ připravil Výroční zprávu za rok 2019, která podrobně popisuje 
činnost TJ v průběhu roku 2019 a poskytuje i relevantní informace z ekonomické oblasti. 

Ad. B. 2., 3., 4. 

RK prováděla kontrolní činnost průběžně sledováním aktivit VVTJ přímo na jednáních. Zástupce RK se 
zúčastnil 9 z 10 jednání. Ze všech jednání byl pořízen zápis, který má RK k dispozici. Plnění jednotlivých 
bodů usnesení VH bylo průběžně realizováno a průběh i výsledky jsou zaznamenány v zápisech z VV 
TJ. 

Jako součást kontroly hospodaření provedla RK na základě vlastní iniciativy šetření zvýšení nákladů 
díla „Rekonstrukce atletického stadionu v Českém Brodě“. Předmětem šetření revizní komise bylo: 

a) Zda nedošlo k pochybení při realizaci díla ze strany zástupců TJ Slavoj Český Brod, z.s. (členů VV 
TJ). Při provedeném šetření nebylo shledáno pochybení ze strany zástupců TJ Slavoj Český Brod, 
z.s. 

b) Kontrola účtovaných vícenákladů. Na základě podrobné analýzy rozpočtu, faktur a dalších 
dokumentů nebyly zjištěny rozdíly mezi účtovanými vícenáklady a dokumenty dokladujícími toto 
navýšení. 

V uvedeném období RK nešetřila žádné další interní nebo externí podněty. 

Za Revizní komisi TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
Ing. Ivan Chmelík, předseda 
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4. Činnost TJ v roce 2020 

 

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 

Vokáčová Lucie Ekonomka 

Hájková Lucie Účetní 

Chuchlová Marcela Tajemnice 

 

Revizní komise Oddíl 

Pivoňka Radslav Basketbal 

Cibulková Lenka Nohejbal 

Chmelík Ivan Tenis – předseda  

 
4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ 

Výkonný výbor TJ měl naplánováno 10 jednání a dvě tradiční setkání s předsedy a hospodáři oddílů. 
Bohužel Covid 19 a průběžná nařízení vlády v oblasti sportu znemožnila tradiční vánoční hodnocení roku, 
stejně tak i poděkování B. Filounovi za téměř čtyřicetiletou činnost. Pro Jednání VV TJ v tomto období 
bylo místo prezenčního jednání využíváno formy per rollam. Přesto statutární zástupci měli každý týden 
operativní provozní porady s tajemnicí a účetními. Pro informovanost členů TJ i širší veřejnosti jsou 
základní dokumenty, Usnesení VH a zápisy z jednání VV TJ zveřejňovány i na www.tjslavojcb.cz. Aktivity 
správy i oddílů pak i na facebooku. 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, která zpracovávala i tzv. “covidové” projekty a dále finanční, která pro VV TJ 
připravovala kritéria rozdělení finančních prostředků pro činnost oddílů a kompenzace pronájmů 
sportovišť pro školy. Výstupy z těchto jednání byly projednávány na VV TJ. Lze konstatovat, že tento 
systém zefektivňuje rozhodovací řízení VV TJ. 

 
TJ si svým přístupem k dalším subjektům (Město, školy, NNO, OTS apod.) udržuje pověst seriózního 

http://www.tjslavojcb.cz/
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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. Činnost komise však byla paralyzována koranovirem a s tím spojenými 
opatřeními. Pro oblast podpory sportu ve městě je důležité využití Fondu podpory kultury, sportu a 
volného času. Úsporná rozpočtová opatření města snížily finanční částku pro Fond a navíc zastupitelé 
zrušili program pro opravy a investice.  

 
VV TJ projednával zejména: 
 Souhlas s investiční akcí SK, nájemce fotbalové části areálu Kutilka, Rekonstrukce fotbalového 

stadionu, 

 sledování plnění podmínek 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. 1-2, NSA), 

 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, 

 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, webu a facebooku 

 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 žádostí a vyúčtování projektové činnosti a dotací (viz tabulka), 

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

Středočeského kraje, OPŽP a MPSV, 

 administrace projektů, 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, města 

 doplnění rejstříku sportovců ve vztahu k Programu MŠMT – Můj klub, 

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

 řešení výše nájmu pro školy v době koronavirových opatření 

 realizace plánu oprav, zejména v době uzavřených sportovišť 

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

 smlouvy se školami a jejich úpravy v době zákazu TV, 

 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 oprav i M. Majer). Úkoly pro Správu z 
těchto porad byly projednány na VV TJ a jsou přístupny na médiích TJ. 

 

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

o dalším rozvoji sportovní činnosti TJ, s dobrým administrativním a materiálním zajištěním. 
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4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2020 

Znak 
ČUS 

Oddíl 

Poč
et 

člen
ů 

celk
em 

Chla
pci 

Dívk
y 

Děti 
a 

mlá
děž 
celk
em 

Dor
oste
nci 

Dor
oste
nky 

Dor
ost 
celk
em 

Muž
i 

Žen
y 

Dos
pělí 
celk
em 

Seni
oři 

Senio
rky 

Seni
oři 

celk
em 

1 atletika 292 129 135 264 6 6 12 9 5 14 2 0 2 

3 basketbal 133 53 45 98 13 3 16 15 2 17 2 0 2 

61 billiard 7 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2 0 2 

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

26 nohejbal 92 27 11 38 10 2 12 23 17 40 2 0 2 

45 ASPV 42 3 17 20 0 0 0 1 19 20 0 2 2 

37 tenis 137 41 32 73 4 2 6 30 15 45 13 0 13 

  badminton 20 4 2 6 0 0 0 6 8 14 0 0 0 

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

38 turistika 129 22 22 44 24 22 46 20 16 36 2 1 3 

40 volejbal 32 0 0 0 3 4 7 14 8 22 3 0 3 

  
jiná 
odvětví 40 11 18 29 0 0 0 1 6 7 1 3 4 

Celke
m   938 290 282 572 60 39 99 135 99 234 27 6 33 
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5. Výsledky hospodaření  

  Hlavní činnost Hospodářská 
činnost 

Daňová 
úleva 

Úroky Příspěvky Dary Dotace 

Výnosy 5 696 823,94  1 007 127,05 0  211,23  288 600  374 401,64  1 904 275,50  

Náklady 5 858 373,16 725 399,37 -57 000,00  39,63 288 600 374 401,64   1 904 275,50  

Výsledek 
hospodaření 

před 
zdaněním 

  
-161 549,22  

  
281 727,68  

  

  
-57 000,00  

  
171,60 

  
0  

  
0  

  
0  

Daň z příjmů 0  0  0  0  0  0  0  

Výsledek 
hospodaření 
po zdanění 

  
   -161 549,22  
  

  

  
281 727,68  

  
  

  
-57 000,00  

  

  
0  
  

  
0  

  
0  

  
0  

 
Pozn.:  Tabulková část Výkazu zisků a ztráty, rozvaha jsou v příloze Výroční zprávy. 
 
Finanční dary: 
Přehled o přijatých a poskytnutých darech. Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala 
následující finanční dary nad 20 000.  
 

V+T mat s.r.o.   
pan David Vacek 
Kobra formy CZ s.r.o. 
MUDr. J. Sýkorová 
paní Marcela Chuchlová 
Mady Design 

LZ elektro s.r.o. 
Distribution 
pan Petr Musílek 
 

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, Národní sportovní agentuře, Středočeskému kraji, Městu 
Český Brod a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se zlepšila podpora činnost oddílů 
a take se mohly realizovat výše zmíněné opravy a zkvalitnění trenérské práce.   

 

V průběhu roku se uskutečnily kontroly města a Středočeského kraje zaměřené na účelné využití finančních 
prostředků dle žádostí o dotace. 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: 

V roce 2020 VV TJ souhlasil v souladu s nájemní smlouvou s realizací investiční akce “Rekonstrukce 
hlavního fotbalového hřiště Na Kutilce" nájemcem SK Český Brod. Díky SK, které získalo dotaci, se Kutilka 
opět posunula dále v rekonstrukcích areálu.  

Celkové náklady na investiční akci činily 7 171 753,- Kč. Dotace MŠMT (70 %) činila 5 020 227,- Kč,  z  
vlastních zdrojů zbývá (30 %) to jest 2 151 525,- Kč, o které se podělilo SK a město Český Brod finančním 
příspěvkem z rozpočtu města na podporu synergie investiční akce ve výši 1 075 763,-  Kč.   

                                                   
 

V roce 2020 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 530 000 Kč  

Program č. 2  Sportovní akce  
podpořeno  
ve výši 130 000 Kč  

Finanční 
podpora invest. 
projektů a opravy  

 program zrušen  

MŠMT  
Program – SPORT 2D 
Můj klub 2020 

Podpora mládeže, 
trenérů a provozu  

 
1 137 950 Kč 
 

ČNS Talent SpS 
Činnost sportovně 
talentové mládeže 2020 

27 854 Kč 

NSA 
Anticovid - Dotace 
COVID 

Sport A 155 844,50 Kč 

Středočeský 
tenisový svaz 

Dotace - míče 
Mistrovská utkání 
mládeže a oblastní 
přebor 

5 247 Kč 

U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně   
zveřejněna na webu TJ a v ČBZ. 
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7. Činnost pracovních skupin 

7.1 Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising 

Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising vyhledávala Výzvy jednotlivých vyhlašovatelů 
dotačních titulů (MŠMT, Středočeský kraj, Město Český Brod,) pro investiční i neinvestiční projekty, které 
směřovaly k podpoře investičních i neinvestičních záměrů TJ. Zpracovala projekty, které konzultovala s 
dalšími pracovními skupinami. Oproti jiným letům přibyly I žádosti o dotaci spojené s COVID 19. V roce 
2020 se podařilo získat finanční prostředky, jejichž přehled je v tabulce kapitoly 5. Výraznou zásluhu na 
získávání finančních prostředků má tajemnice TJ. 

 
V oblasti fundraisingu získávala podporu jiných subjektů pro kofinancování projektů či rozvoji sportovní 
činnosti TJ od sponzorů, kdy TJ zastupovala oddíly v rámci jejich smluv se sponzory. Výše sponzorských 
darů a přehled donátorů viz. kapitola 5. 

 

Na rok 2020 byly na základě usnesení Valné hromady z 4.6. 2020 podány projekty, jejichž přehled je 
rovněž v tabulce kapitoly 5. 
 
VV TJ souhlasil s podáním žádostí do výzev MŠMT i kraje SK Český Brod, z.s. jakožto nájemci TVZ 
patřících TJ Slavoj Český Brod, z.s., protože v roce 2020 tato možnost oproti dřívějším výzvám pro 
nájemce byla. 

 

7.2 Skupina pro správu majetku 

V roce 2020 stavební komise probírala tyto body: 
S ohledem k uzavření sportovišť byly v roce 2020 upřednostněny především drobné opravy, výmalby. 

 Rekonstrukce osvětlení v SH. 

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

 Realizaci plánu oprav TVZ dle zadání VV TJ. 

 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 

M. Majer 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. Činnost této komise však byla paralizována 
pandemií COVID 19. 

Jednání pracovní skupiny “Kutilka” 
Správa TJ a Milan Rollo stále řeší přípravu provozní smlouvy sportovního areálu SK, zejména s ohledem 
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na rekonstrukce v areálu areálu. 
V daném období řešila následující problémy: 

 nákladovost na areál a řešení jeho ztrátovosti, 

 principy pro uzavření provozní smlouvy s SK, 

 spolupráce s SK při realizaci osvětlení areálu, 

 spolupráce při realizaci studie využití areálu Kutilky včetně koupaliště. 

 

Jednání s ostatními spolky ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, T.J. Sokol, Junák se omezilo jen na 
korespondenci s ohledem k vyhlášeným vládním opatřením. 

 
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 žáků 
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. 
VV TJ v minulém roce muselo řešit v rámci smluv kompenzace za pronájem TVZ z důvodu zákazu TV na 
školách a posléze I po uzvření škol. 

 
S jednotlivými subjekty byly projednány následující otázky: 

 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 červnu proběhlo tradiční jednání VV TJ s předsedy a hospodáři oddílů. 
Skupina spolupracuje s kontrolní a revizní komisí. 

 

7.5 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 v 

rámci projektu Všeobecné pohybové přípravy pro děti a další aktivity pro seniory. V rámci porjektu Sport 

pro seniory 
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7.6 Skupina public relations 

V oblasti   public   relations   se   TJ  a 
oddíly zaměřili především na 
propagaci aktivit oddílů a TJ 
prostřednictvím internetových stránek 
TJ, Města Český Brod, případně 
Českobrodského zpravodaje, 
Kolínského deníku. TJ a oddíly 
využívají i facebookové stránkyTJ a 
současně některé oddíly mají i vlastní. 
Vždy spolehlivým partnerem v oblasti 
PR je správce našeho webu firma 
Lapwing pan Čejka. 

 

 

Facebook TJ  

Mezi výrazné aktivity PR lze řadit: 
pravidelná prezentace činnosti TJ v 
ČBZ pravidelná úprava internetových 
stránek (aktuality – výroční zpráva, 
fotogalerie – fotky zařízení, historie – 
opravy 2008 – 2020), 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 stal se 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 

S ohledem na omezení činnosti se počet článků výrazně snížil, zejména v oblasti prezentace akcí pro 
veřejnost. 

 

         TJ/oddíl počet článků 

rok 2016           2017        2018        2019       2020 

Správa 5                  3                  2               3             0 

Atletika 3                  3                  4               2             2 

Nohejbal 5                  5                  2               4             2 

Basket 3                  2                  2               0             0 

Tenis 3                  0                  3               2             1  

ASPV 0                  0                  0               0             0 

Volejbal 1                  0                  0               0             0 

Triatlon 4                  2                  3               4             2 
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8. Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod 

V této kapitole představujeme dílčí zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2020. 

 

8.1 Atletika 
 

8.1.1 Hodnocení činnosti 

V letošním roce nás zasáhla epidemie Covid-

19, což mělo vliv i na činnost atletického 

oddílu. Tréninky ovšem probíhaly i za 

omezených podmínek. Největší novinkou pro 

nás bylo trénování venku na atletickém hřišti 

Kutilka i v zimních měsících. Trénovali jsme po 

skupinách 50, 20, 6 lidí, a nakonec jsme byli 

nuceni obnovit tréninky alespoň ve dvojicích 

trenér-svěřenec. Všem našim atletům byly 

nabízeny i individuální tréninkové plány, 

organizovány byly též výzvy s vyplňováním do 

online formulářů. Někteří trenéři proto 

v letošním roce měli více práce než obvykle, 

jelikož každého člena trénovali dle jeho aktuálních možností a vládních nařízení.  

Zapojili jsme se do celorepublikové akce „SPOLU NA STARTU“, která odstartovala závodní letní sezónu, 

ta pak překvapivě proběhla v celém rozsahu tak, jako každý rok, přestože začala až v červnu. 

V letním období jsme poprvé uspořádali příměstský tábor pro mladší členy oddílu. Již tradiční letní 

soustředění v Hostinném se letos neslo v duchu Letních olympijských her. 

Oddíl se zapojil do projektu Českého atletického svazu – ATLETIKA PRO CELOU RODINU, který zahrnuje 

tréninky rodičů s dětmi a následně závody. 

 
8.1.2  Činnost výboru oddílu  

Výbor oddílu pracoval ve složení Milan Rollo (předseda), Kateřina Čokrtová (místopředseda), Jana 

Machorková (hospodář), Stanislav Kosík, David Machorek (komunikace, sociální sítě), Pavel Kvasnička, 

Zdeněk Pala. Na konci roku 2020 se rozhodl Zdeněk Pala v oddílové činnosti nepokračovat. Tímto mu 

děkujeme za čas, který oddílu věnoval. Výbor se scházel dle potřeby a řešil hlavně organizační otázky 

související se zabezpečením běžné činnosti oddílu, organizací závodů a přípravou podkladů pro dotační 

výzvy. Jana Machorková se věnovala v tomto roce sběru dat do své diplomové práce, která se zabývá 

kvalitou služeb z pohledu spokojenosti členů. Část výsledků již byla využita pro potřeby oddílu, celkové 

výsledky budou zveřejněny v roce 2021 v její závěrečné práci. Informace o oddílu a jeho činnosti jsou 

předávány prostřednictvím webových stránek www.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. 
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8.1.3  Prostory pro činnost oddílu 
 

V zimním období jsme využívali krytou 

běžeckou dráhu. Od letního období až do 

konce roku byl využíván atletický stadion, a to 

v jakémkoliv počasí z důvodu vládních 

nařízení. Jelikož bohužel náš stadion dosud 

nemá dobudováno osvětlení, nasvěcovali jsme 

běžeckou dráhu v zimním období přenosnými 

světly, tak aby bylo možné trénovat i za tmy. 

Děkujeme rodičům a známým za zapůjčení 

těchto světel. Atletický stadion jsme nově 

vybavili stojany pro skok o tyči. Náš 

zrekonstruovaný stadion nadále zvelebujeme a 

staráme se o povrch běžecké dráhy v čase po 

trénincích a na brigádách. V roce 2020 jsme uspořádali přes 15 brigád, z toho dvě pro členy a jejich rodiče. 

Trenéři pravidelně pracovali 2x do měsíce na atletickém hřišti, aby udělali běžné udržovací práce. 

Rekonstrukce areálu na Kutilce stála nemalou částku, kterou bude náš oddíl několik desítek let splácet. 

Všem členům a dalším přátelům atletiky za jejich práci a pomoc, i díky vám jsme schopni starat se o stadion. 

Také děkujeme dárcům, kteří poskytli finanční dar.  

 

8.1.4. Přehled atletických soutěží 

Oddíl se zúčastnil celkem 34 závodů, z toho 8 pořádal.  

Trenéři oddílu: Čokrtová Kateřina, Eichlerová Šárka, Charvátová Anna, Jeníková Kristýna, Kosík Stanislav, 

Kvasnička Pavel, Kvasničková Eva, Machorek David, Machorková Jana, Moravec Jan, Pala Zdeněk, Petr 

Kronus, Nováková Adéla. Pomocníci trenérů byli: Suchánek Tomáš, Mašín Maxim, Baštářová Gabriela (od 

září). 

 

Soutěže družstev 
Přípravka (2009 a mladší) 

Přípravka měla dvě družstva, která soutěžila ve Středočeském kraji. Středočeský kraj se v kategorii 

přípravek dělí na tři části, náš oddíl je zařazen do skupiny B. V této skupině se náš oddíl zúčastnil všech tří 

kol. První kolo se konalo u nás v Českém Brodě, druhé kolo v Nymburce a třetí ve Vlašimi. V této soutěži 

mohl mít každý oddíl dvě družstva. Družstvo A se umístilo na 4. místě a družstvo B na 10. místě. Finále 

Krajského přeboru družstev přípravek (celý středočeský kraj, skupiny A, B i C) se konalo 27.9.2020 

v Berouně, zde každý oddíl mohlo reprezentovat pouze jedno družstvo. Družstvo Českého Brodu se 

umístilo na 18. místě.   

Přípravka – skupina B 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem po 3. kole 

1. TJ. Sokol Kolín – atletika A 460 370 250 1080 

2. Nymburk A 540 480 0 1020 

3. Atletika Benešov A 380 330 260 970 

4. TJ Slavoj Český Brod A 400 310 170 880 

5. SKP Olympia Kutná Hora A 440 330 0 770 

6. TJ. Sokol Kolín - atletika B 260 210 120 590 

7. Nymburk B 290 210 0 500 

8. SKP Olympia Kutná Hora B 230 200 0 430 
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9. Atletika Benešov B 280 110 20 410 

10. TJ Slavoj Český Brod B 140 80 0 220 

11. TJ Kavalier Sázava 150 0 0 150 

12. AC Čáslav 90 50 0 140 

13. Atletika Městec Králové 40 0 0 40 

14. TJ Spartak Vlašim A 0 0 20 20 

15. TJ Spartak Vlašim B 0 0 0 0 

 

Finále přípravek BODY 

1. Atletika Stará Boleslav 820 

2. SKP Nymburk 760 

3. TJ Neratovice 720 

4. Atletika Líbeznice 680 

5. TJ Sokol Kolín – atletika 570 

6. TJ Lokomotiva Beroun 550 

 ASK Dipoli 550 

8. TJ Spartak Čelákovice 520 

9. SK Sporting Příbram 500 

10. SKP Olympia Kutná Hora 450 

11. Sokol Roztoky u Prahy 380 

12. A.C.TEPO Kladno 350 

13. TJ Lokomotiva Rakovník 320 

14. Atletika Benešov 290 

15. SK LS Kladno 260 

16. 
T.J.Sokol Říčany a 
Radošovice 230 

17. AO Střela Žebrák 210 

18. TJ Slavoj Český Brod 160 

19. SC Nové Strašecí 60 

 SK Sportuj pod Brdy 60 

 
Nejúspěšnějšími závodníky byli: David Gromeš, Vaňková Anežka, Náprstková Barbora 
Vedoucí družstev přípravek: Machorek David, Machorková Jana  
 

Mladší žactvo (ročníky 2007 a 2008) 
Ve Středočeském kraji soutěžilo mladší žactvo ve dvou skupinách a ve 3 kolech. Prvních 5 družstev z každé 

skupiny postoupilo do finále A, ostatní do finále B.  Za každé družstvo mohlo soutěžit v jednom kole 

maximálně 15 závodníků. V každé vypsané disciplíně jen prvních 10 závodníků bodovalo. 

Mladší žáci 
BODY  

Mladší žákyně 
BODY 

Hlavní Vedlejší   Hlavní  Vedlejší 

1. SKP Olympia Kutná Hora 29 280   1. SKP Nymburk 31 229 

2. TJ Sokol Kolín - atletika A 24 155   2. TJ Sokol Kolín - atletika A 28 164 

3. Atletika Stará Boleslav A 22 109   3. SKP Olympia Kutná Hora 26 163 

4. SKP Nymburk 20 133   4. Atletika Stará Boleslav A 24 144 

5. AC Čáslav 15 70   5. TJ Spartak Vlašim 20 89,5 

6. Atletika Benešov 14 92   6. AC Čáslav 15 80 

7. 
T.J.Sokol Říčany a 
Radošovice 

12 53   7. 
T.J.Sokol Říčany a 
Radošovice 

13 45 

8. TJ Slavoj Český Brod 8 89   8. Atletika Benešov 13 35 

9. TJ Sokol Kolín - atletika B 5 8   9. Slavoj Český Brod 9 51 

10. TJ Spartak Vlašim  3 2    10. TJ Sokol Kolín - atletika B 8 4 
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Nejvíce bodů pro družstva vybojovali: Peffek Matěj, Pešavová Sofie 
Vedoucí družstev mladšího žactva: Machorková Jana 

             
Starší žactvo (ročníky 2005 a 2006) 

 
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. Starší žáci z Českého Brodu 

se umístili v základní skupině na 4. 

místě, a proto postoupili do finále A. Ve 

finále se umístili na skvělém šestém 

místě a vybojovali několik nových 

osobních rekordů. Doufáme, že se jim takto bude dařit i v kategorii dorostenců.  

 

 
Starší žáci 

BODY  
Starší žákyně 

BODY 

 Hlavní Vedlejší  Hlavní  Vedlejší 

 1. TJ Sokol Kolín - atletika A 29 595  1. TJ Sokol Kolín - atletika A 34 366,33 

2. Atletika Stará Boleslav 28 567,5  2. Atletika Stará Boleslav 29 334,5 

3. T.J.Sokol Říčany a Radošovice 24 303,5  3. Atletika Benešov 27 277 

4. TJ Slavoj Český Brod 20 225,5  4. SKP Nymburk 27 261 

5. SKP Nymburk 17 187  5. TJ Spartak Vlašim 25 251,5 

6. AC Čáslav 15 175  6. AC Čáslav 20 224 

7. SKP Olympia Kutná Hora 12 149 
 

7. 
T.J.Sokol Říčany a 
Radošovice 

19 225 

8. Atletika Benešov 8 69  8. AK Sokol Nehvizdy 19 215,16 

9. TJ Sokol Kolín - atletika B 0 5  9. SKP Olympia Kutná Hora 16 181 

10. TJ Kavalier Sázava DQ    10. TJ Slavoj Český Brod 6 17 

       TJ Sokol Kolín - atletika B DQ   

       TJ Kavalier Sázava DQ   

 

Finále A - starší žáci BODY 

 

1. TJ Sokol Kolín – atletika 219  

2. A.C.TEPO Kladno 193  

3. Atletika Stará Boleslav 183  

4. Atletika Líbeznice 73  

5. AO Střela Žebrák 70  
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6. TJ Slavoj Český Brod 42  

7. ASK Dipoli  42  

8. T.J. Sokol Říčany a Radošovice 40  

9. SKP Nymburk 34  

10. SK Sporting Příbram 32  

 
Nejvíce bodů pro družstva vybojovali: Toušková Barbora, Hejda Lukáš, Hovorka Aleš 
Ve finále byl nejúspěšnějším závodníkem: Tyrpekl Maxim 
Vedoucí družstev staršího žactva: Čokrtová Kateřina 

 
Dorost (ročníky 2003 a 2004) 
 
Soutěž dorostenců a dorostenek měla 3 kola, kdy první dvě družstva postupují na mistrovství Čech. 
Družstvo našich dorostenců se umístilo na 3. místě, družstvo dorostenek na 7. místě.  
 

Dorostenci 
BODY  

Dorostenky 
BODY 

Hlavní Vedlejší  Hlavní Vedlejší 

1. A.C.TEPO Kladno 12 477  1. A.C.TEPO Kladno 27 907 

2. TJ Sokol Kolín – atletika 9 367  2. TJ Sokol Kolín – atletika 24 704 

3. TJ Slavoj Český Brod 6 55  3. SK Sporting Příbram 21 212 

  SKP Olympia Kutná Hora DQ    4. AO Střela Žebrák 17 145 

     5. TJ Spartak Vlašim 16 136 

     6. Atletika Líbeznice 12 23 

     7. TJ Slavoj Český Brod 3 10 

     8. T.J.Sokol Říčany a Radošovice 0 9 

     9. SKP Olympia Kutná Hora 0 0 

 
Nejvíce bodů pro družstva vybojovali: Suchánek Tomáš, Korolová Tereza 
Vedoucí družstev dorostenců: Kateřina Čokrtová 
 
Družstva mužů a žen 
 
Soutěž proběhla ve dvou kolech. Závodit kromě mužů a žen mohli i atleti z kategorie dorostu, juniorů a 
staršího žactva v rozsahu svých mistrovských disciplín.  
 

Muži BODY 
 

Ženy BODY 
 

1. TJ Sokol Kolín – atletika 195  1. Sokol Roztoky u Prahy 93 

2. Sokol Roztoky u Prahy 154  2. TJ Neratovice 69 

3. TJ Kavalier Sázava 61,5  3. TJ Slavoj Český Brod 45 

4. TJ Slavoj Český Brod 20,5  
4. 

Atletika Stará Boleslav/ 
25 

5. Atletika Líbeznice 14  TJ Spartak Čelákovice 

6. TJ Neratovice 13  5. Atletika Líbeznice 18 

7. 
Atletika Stará Boleslav/ 

8 
    

TJ Spartak Čelákovice     

Nejvíce bodů pro družstva vybojovali: Kateřina Čokrtová, Rollo Milan 
Vedoucí družstev staršího žactva: Kateřina Čokrtová, Jana Machorková 
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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 5107 bodů 21.06. Plzeň 

1. (h) Vopařil Vojtěch 2003 tyč 3.00 m 13.06. Kladno 

2. (h) Hejda Lukáš 2005 devítiboj 3753 bodů 21.06. Plzeň 

2. (h) Vopařil Vojtěch 2003 tyč 3.20 m 11.01. Praha - Strahov 

2. Blechová Nikola 2007 výška 1.44 m 20.06 Kutná Hora 

2. Michalík Matyáš 2002 výška 1.65 m 11.01. Praha - Strahov 

2. Suchánek Tomáš 2003 výška 1.65 m 13.06. Kladno 

3. Peffek Matěj 2007 oštěp 500 g 27.85 m 20.06. Kutná Hora 

3. Eichlerová Šárka 2002 800 m 3:08.47 13.06 Kladno 

4. (h) Suchánek Tomáš 2003 800 m 2:22.67 11.01. Praha - Strahov 

4. Havlín Jonáš 2006 800 m 2:14.89 01.07. Kladno 

4. Vašina Jan 2004 výška 1.65 m 13.06 Kladno 

4. (h) Potměšil Antonín 2005 koule 3 kg 8.18 m 01.02. Praha - Strahov 

5. Suchánek Tomáš 2003 400 m 56.93 m 13.06. Kladno 

5. Vašina Jakub 2007 60 m př. 10.80 20.06. Kutná Hora 

5. Nováková Ilona 2007 kriket 41.09 m 20.06. Kutná Hora 

6. (h) Andrlík Dalibor 2002 koule 6 kg 8.03 m 11.01. Praha - Strahov 

6. (h) Kvasnička Matěj 2007 koule 3 kg 7.58 m 01.02. Praha - Strahov 

6. Tománek Šimon 2006 150 m 19.11 01.07. Kladno 

 

Závodníci umístění ve své kategorii do 100. místa v ČR v mistrovských disciplínách. 

Umístění Příjmení Jméno R. n. Disciplína Výkon Datum Místo 

19. Vopařil Vojtěch 2003 desetiboj 5107 bodů 20.06. Plzeň 

23. (h) Vašina Jakub 2007 dálka 4.69 m 18.01. Český Brod 

25. Hejda Lukáš 2005 disk 1 kg 38.90 m 20.06. Plzeň 

26. (h) Vopařil Vojtěch 2003 trojskok 11.05 m 22.02. Český Brod 

26. (h) Peffek Matěj 2007 60 m 8.47 22.02. Český Brod 

29. Vopařil Vojtěch 2003 tyč 3.20 m 11.01. Praha - Strahov 

31. Hejda Lukáš 2005 1000 m 3:07.33 20.06. Plzeň 

32. Hejda Lukáš 2005 devítiboj 3753 b 20.06. Plzeň 

33. (h) Hejda Lukáš 2005 koule 4 kg 11.99 m 12.01. Praha - Strahov 

36. Blechová Nikola 2007 výška 1.44 m 20.06. Kutná Hora 

37. (h) Suchánek Tomáš 2003 výška 1.73 m 22.02. Český Brod 

38. Vopařil Vojtěch 2003 tyč 3.30 m 20.06. Plzeň 

38. Potměšil Antonín 2006 oštěp 500 g 30.27 m 12.06. Čáslav 

39. (h) Hejda Lukáš 2005 60 m 7.67 22.02. Český Brod 

42. Hejda Lukáš 2005 koule 4 kg 12.12 m 04.10. Nymburk 

44. Hejda Lukáš 2005 oštěp 600 g 39.86 m 01.06. Český Brod 

53. (h) Tyrpekl Maxim 2005 výška 1.60 m 18.01. Český Brod 

53. (h) Michalík Matyáš 2002 výška 1.65 m 11.01. Praha - Strahov 

56. (h) Vopařil Vojtěch 2003 dálka 5.92 m 22.02. Český Brod 

56. Suchánek Tomáš 2003 výška 1.70 m 06.06. Vlašim 

58. (h) Blechová Nikola 2007 výška 1.33 m 18.01. Český Brod 
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59. Peffek Matěj 2007 oštěp 500 g 28.08 m 12.06. Čáslav 

60. Vopařil Vojtěch 2003 300 m př. 43.61 04.10. Nymburk 

60. Potměšil Antonín 2007 koule 3 kg 8.18 m 01.02. Praha - Strahov 

62. Havlín Jonáš 2006 800 m 2:14.89 01.07. Kladno 

69. Michalík Matyáš 2002 výška 1.66 m 01.06. Český Brod 

72. (h) Vopařil Vojtěch 2003 60 m př. 9.49 18.01. Český Brod 

74. Tyrpekl Maxim 2005 dálka 5.54 m 12.09. Beroun 

74. Ledvinová Klára 2003 kladivo 3 kg 24.76 m 29.08. Kolín 

75. Vopařil Vojtěch 2003 disk 1.5 kg 31.66 m 13.06. Kladno 

77. (h) Tyrpekl Maxim 2005 dálka 5.25 m 22.02. Český Brod 

77. (h) Andrlík Dalibor 2002 koule 6 kg 8.03 m 11.01. Praha - Strahov 

79. (h) Peffek Matěj 2007 dálka 4.31 m 18.01. Český Brod 

80. (h) Vopařil Vojtěch 2003 výška 1.60 m 22.02. Český Brod 

82. (h) Tyrpekl Maxim 2005 60 m 7.85 22.02. Český Brod 

82. (h) Kvasnička Matěj 2007 koule 3 kg 7.58 m 01.02. Praha - Strahov 

85. (h) Vašina Jan 2004 výška  1.58 m 18.01. Český Brod 

86. (h) Suchánek Tomáš 2003 800 m 2:22.67 11.01. Praha - Strahov 

88. (h) Vopařil Vojtěch 2003 60 m 7.52 18.01. Český Brod 

91. (h) Pešavová Sofie 2007 dálka 4.23 m 18.01. Český Brod 

91.  Tyrpekl Maxim 2005 60 m 7.71 12.09. Beroun 

95. Vopařil Vojtěch 2003 koule 5 kg 11.00 m 04.10. Nymburk 

98. (h) Nováková Ilona 2007 dálka 4.21 m 18.01. Český Brod 

99.  Hovorka Aleš 2005 kladivo 4 kg 22.16 m 26.06. Vlašim 

100. Vašina Jakub 2007 dálka 4.54 m 01.06. Český Brod 

100. Vopařil Vojtěch 2003 dálka 5.73 m 20.06. Plzeň 

(v) Vopařil Vojtěch 2003 dálka 5.89 m 20.06. Plzeň 

 
Výkony jsou převzaty z průběžných statistických tabulek ČAS k 31.12.2020.  
 
Legenda: 
(h)….. výkon dosažený v hale. 
(n)...... při výkonu nebyla měřena síla větru 
(v)….. překročena hranice podpory větru  
 
 Kategorie: 
Přípravka…………………………………………. ročník 2009 a mladší  
Mladší žactvo……………………………………. ročník 2007 a 2008 
Starší žactvo……………………………………... ročník 2005 a 2006 
Dorost…………………………………………….. ročník 2003 a 2004 
Junioři…………………………………………….. ročník 2001 a 2002 
Dospělí…………………………………………… ročník 2000 a starší  
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8.1.5  Akce pro veřejnost 
 
Veřejné halové závody, 18. 1. 

Již tradiční akcí jsou veřejné halové závody 

v kryté běžecké dráze. Závodu se mohou 

zúčastnit místní i přespolní nehledě na 

výkonnost či příslušnost k atletickému 

oddílu. Závodníci se mohli přihlásit do 

těchto disciplín: 60 m překážek, 60 m, 50 

m, skok daleký, skok vysoký, trojskok. 

Závodu se zúčastnilo 123 závodníků a 

celkem bylo 279 startů.  

  
 
 
 
 

 
Trénink rodičů s dětmi, 4. 2.  

Tréninky rodičů s dětmi spadají do projektu Českého atletického svazu „Pohybová gramotnost“. Celkem 

bylo do projektu přihlášeno 30 rodinných dvojic. Každá rodina dostala sportovní vaky s brožurami o cvičení 

v rodinách a drobné odměny, Nejdůležitější částí byl tréninkový zápisník, do kterého rodiny celý rok pečlivě 

zapisovali svoje sportovní aktivity. Na druhém tréninku čekal v běžecké části na rodiče a jejich děti nácvik 

štafety a slalomového běhu, v druhé části práce s obručí. Atletika dělala radost všem, bez rozdílu věku.  

 
Veřejné halové závody, 22. 2.  

V zimním období jsme letos uspořádali pouze dva závody místo plánovaných čtyř závodů, a to z důvodu 

pandemie koronaviru. Druhého závodu se zúčastnilo 129 závodníků v 308 startech. Při obou závodech byla 

použita elektronická časomíra. Nejstarším závodníkem byl Václav Hejda rok narození 1926 z ASK Slavia 

Praha.  

 
Fotosoutěž, 23. 3.  

Již od začátku pandemie jsme se naše členy snažili podpořit v trénování i jinak než na atletickém hřišti. 

Jako první jsme vyhlásili týdenní soutěž na facebookových stránkách. Úkolem bylo vyfotit se při sportu a 

fotku sdílet v komentářích na facebooku oddílu, či označit náš oddíl. Zúčastněným členům jsme domů 

přivezli odměny.  

 

Opičí dráha, 5. – 12. 4.  

Jednalo se o další týdenní soutěž o sportovní ceny, kdy bylo úkolem zapojit fantazii a vytvořit originální opičí 

dráhu a natočit se při jejím zdolávání.  
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Spolu na startu, 1. 6. 

Akcí SPOLU NA STARTU s Českým 

atletickým svazem jsme zahájili letní 

závodní sezónu na českobrodském 

atletickém stadionu. Jednalo se o 

celorepublikovou akci, ve stejnou dobu 

proběhly závody na více než 170 

stadionech v ČR. Sezóna kvůli pandemii 

začala v letošním roce později, ale 

překvapivě proběhla v celém rozsahu, 

tak jako každý rok.  

 
Závod rodičů s dětmi, 11. 6.  

Rodiny přihlášené do projektu atletika 

pro celou rodinu závodili v rodinných 

dvojicích celé odpoledne. Jednotlivé 

rodinné dvojice soutěžily ve čtyřech 

disciplínách: hod pěnovým oštěpem, 

skok snožmo, slalom a štafeta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kolo družstev přípravek, 19. 6. 

V pátek 19. 6. u nás na Kutilce proběhlo 1. kolo Krajského přeboru družstev. Jednalo se o veřejný závod, 

kterého se zúčastnili děti z Českého Brodu, ale také atleti z Kolína, Benešova, Čáslavi, Kutné Hory, 

Nymburka, Sázavy a Městce Králové. Z našeho oddílu dosáhli na stupně vítězů: Anežka Vaňková, Madlen 

Dočkalová, Tobiáš Trnka, Jan Beránek, David Gromeš a Barbora Náprstková. 
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Příměstský tábor, 10. - 14. 8.  

V letošním roce jsme poprvé pořádali 

příměstský tábor. Tři dny jsme strávili 

s dětmi na atletickém hřišti Kutilka. 

Tématem byly Olympijské hry, a tak kromě 

atletických disciplín vyzkoušeli: basketbal, 

fotbal, slackline, diskgolf, přetahování 

lanem a běh na lyžích. V odpočinkové 

části jsme namalovali vlajky, popsali 

táborové tričko a namalovali hrnečky. 

Zbylé dva dny jsme věnovali výletům, úterý 

jsme strávili v Mirakulu a čtvrtek jsme 

strávili v lese v nedalekých Dolánkách.  

 
 
 
 

 
Soustředění, 22. - 27. 8.  

Do Hostinného v letošním roce vyrazilo 

přes 60 atletů. Soustředění bylo doslova 

naplněné tréninky, mimo ně, plnili naši 

atleti každý den některé disciplíny 

víceboje pro jejich věkovou kategorii. 

Přípravku a mladší žactvo čekal pětiboj, 

starší žákyně, dorostenky a ženy 

sedmiboj, starší žáci se již museli 

vypořádat s devítibojem a dorostenci a 

muži s desetibojem. Hlavním tématem 

byly Olympijské hry. Závodilo se v těchto 

disciplínách: horská kola/skateboarding, 

fotbal, bodyzorbing, lakros, 

beachvolejbal, veslování, golf, florbal, 

basketbal a stolní tenis. Zlatou 

olympijskou medaili v letošním roce 

vybojoval tým Austrálie a Oceánie v čele s trenérem Davidem.  

 
Kutilka v pohybu, 27. 9.  

Společně s SK Český Brod jsme již tradičně pořádali akci Kutilka v pohybu aneb pohodové odpoledne pro 

malé i velké. Pro širokou veřejnost bylo připraveno 10 disciplín.  
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Závod rodičů s dětmi, 11. - 12. 10. 
Jednalo se již o pátý ročník závodu 

rodičů s dětmi pro členy i veřejnost. 

V letošním roce se v tomto období již 

zpřísňovali vládní nařízení, a tak byl 

závod rozdělen do dvou dnů, kdy každý 

den proběhly tři samostatné závody. 

V sobotu soutěžili maminky s dětmi a 

v neděli tatínci s dětmi.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vytvoř vlastní pomůcky, 18. - 25. 10. 

Třetí týdenní soutěží bylo vytvoření vlastního náčiní/nářadí. Členové, kteří se do soutěže zapojili, byli opět 

odměněni.  

 
Online závod, 4. - 14. 11. 

Online závod na 500/1000 metrů byl otevřen nejen pro naše členy, ale i širokou veřejnost.  

Závod si účastníci sami změřili a zaslali výsledek do google formuláře. Trasu jsme vyznačili na atletickém 

stadionu a na cyklostezce mezi Českým Brodem a Štolmíří, ale závod měli možnost závodníci běžet kdekoli. 

Odměny, diplomy a medaile zúčastnění vyzvedávali na Kutilce.  

 
Mikulášská besídka, 4. 12.  

Každoroční mikulášská besídka byla letos poprvé venku, a to na atletickém hřišti na Kutilce. Děti předvedly, 

co umí a dostali sladkou odměnu.  
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Brigády 
Společné brigády pro členy a jejich rodiče proběhly 

v letošním roce v únoru a březnu. Následující 

brigády probíhaly v omezeném počtu osob (vládní 

nařízení). V letošním roce proběhlo na atletickém 

hřišti na Kutilce přes 15 brigád. Děkujeme členům, 

rodičům a trenérům za jejich pomoc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1.6 Spolupráce s ostatními subjekty  
 
SDH Kšely 

SDH Kšely nás požádal o sprinterskou přípravu jejich závodnic a závodníků. Této žádosti jsme vyhověli, a 

tak byly otevřeny specializované tréninky i pro jejich členy. Spolupráce byla v některých částech roku 

přerušena z důvodu koronavirové krize. Ale i tak dobré vztahy zůstaly, SDH Kšely nám například v letošním 

roce pomohl s převezením stojanů na skok o tyči z Kolína k nám do Českého Brodu.  

Díky této spolupráci také letos hasiči uspořádali hasičské závody na atletickém stadionu na Kutilce.  

 
SK Český Brod  

Spolupráce s SK Český Brod nadále pokračuje jak při údržbě areálu Kutilka, tak organizací několika akcích, 

tou největší byla Kutilka v pohybu.  

 

Na tomto místě bychom také rádi poděkovali MŠMT, Středočeskému kraji, Městu Český Brod a dalším 

dárcům za jejich finanční podporu. Výboru TJ Slavoj Český Brod, členům a dalším přátelům atletiky za jejich 

práci a finanční dary.  

 



31 

   
 

 

8.1.7  Výhled na rok 2021 
 

 
 

V dalším roce se budeme účastnit soutěží družstev na úrovni kraje v kategoriích: přípravka, mladší žactvo, 

starší žactvo, junioři a dospělí. Nadále se budeme účastnit krajských přeborů a dalších soutěží pro 

jednotlivce. Opět se zapojíme do vedení a organizace krajských soutěží. Ve Středočeském kraji povede 

Machorková Jana soutěž družstev přípravek naší skupiny a Kateřina Čokrtová se bude podílet na organizaci 

krajské soutěže družstev mužů a žen. Na atletickém hřišti na Kutilce uspořádáme několik krajských soutěží 

družstev. 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 atletického oddílu, atletického stadionu a k jeho širšímu využití veřejností. Stávající i 

noví trenéři si budou zvyšovat své kvalifikace na trenérských kurzech a školeních.  
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8.2 Basketbal a BK Český Brod   
 
 

 
 
Letní soustředění dětských družstev v Jičíně, srpen 2020 
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8.2.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2020 

Basketbalový klub měl v prvním pololetí roku 2020, kdy se dohrávala sezona 2019/2020 
v soutěžích šest družstev (muže, dorostence U17, dorostenky U17, žáky U15, starší minižákyně 
U13 a mladší minižáky U12). Dále v klubu funguje přípravka, jejíž hráči hrají přípravné soutěže 
„Šmoulinka“ formou turnajů. Všechny soutěže však byly v březnu ukončeny z důvodu počínající 
pandemie koronaviru. Ze soutěží nebylo možné postoupit a ani sestoupit a nedohrála se ani 
plánovaná play off či play out.  

Do sezóny 2020/2021 jsme následně přihlásili do soutěží pět brodských týmů (muže, 
dorostenky U17, dorostence U17, starší žáky U13 a mladší minižactvo U11). Kromě pravidelných 
tréninků družstev, účasti v soutěžích pořádaných Českou basketbalovou federací a její 
středočeskou odnoží, jezdí družstva též na letní soustředění, která se uskutečnila ve třech 
termínech i v roce 2020. Žákovská družstva absolvovala týdenní soustředění v Jičíně, dorostenci 
měli „příměstské“ soustředění v českobrodské hale a dorostenky odjely na soustředění 
s partnerským klubem Basket Slovanka.  

Oddíl pokračoval v chlapecké složce ve spolupráci s BA Nymburk, zastoupenou Ladislavem 
Sokolovským. V rámci této spolupráce hrají českobrodští žáci ve družstvech chlapců pod hlavičkou 
Nymburka extraligové soutěže ve svých kategoriích. 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 vyhrály s týmem Basket Slovanka základní část extraligy v kategorii U17. Jelikož byla 
následně zrušena play off soutěže, staly se fakticky nejlepším týmem v republice v této kategorii 
pro sezónu 2019/2020.  

Trenéři mládeže Nymburka a Basketu Slovanka i nadále poskytují pravidelnou metodickou 
podporu trenérům Českého Brodu.  

Člen výboru oddílu Stanislav Šaroch působil v roce 2020 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 2020 nebylo kvůli mimořádné 
situaci možné zorganizovat pravidelnou schůzku s rodiči členů 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 odpoledních hodinách od 15:00 do 21:30 hod. V hale se 
samozřejmě konají i domácí zápasy ve všech soutěžích. V hale se střídáme s oddíly nohejbalu a 
volejbalu a snažíme se najít vzájemnou dohodu při stanovení rozpisů tréninků. Oddílu nohejbalu 
pak děkujeme za vstřícnost, neboť někdy není jednoduché naskládat všechny basketbalové 
tréninkové jednotky do disponibilních časů. Stejně tak nám velmi vyšlo vstříc vedení místního 
gymnázia, a tak můžeme začínat tréninky již od 15:00 místo 15:30 hod. 

Nadstandardní vztahy, včetně toho, že BK vybavilo tělocvičnu konstrukcemi pro basket 
s nastavitelnou výší obroučky, má klub vůči Základní a praktické škole v Žitomířské ulici. 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. Bohužel kvůli velikosti není možné tento tréninkový prostor použít pro tréninky 
dětských družstev, kterých se účastní kolikrát 20 i více hráčů. V roce 2020 proto byla tělocvična 
využívána hráči basketbalu jen výjimečně.  

Pro potřeby rozvoje basketbalového klubu je nutné zajistit nové prostory pro činnost, neboť 
již v tuto dobu jsme narazili na horní mez kapacity stávající sportovní haly. Další hala by byla 
potřeba nejen na tréninky a zápasy, ale i pro pořádání turnajů, soustředění a mládežnických 
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kempů, aby se českobrodští hráči mohli konfrontovat s dalšími družstvy, trénikovými metodami i 
hráči nejen z naší republiky ale i ze zahraničí. 
 
 

 
8.2.3 Přehled hraných soutěží – výčet a umístění družstev 
 Základna dětského a mládežnického basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK TJ Slavoj 
Český Brod se v roce 2020 se vyvíjela následujícím způsobem. 

 
a) Družstvo juniorů (ročník 2003 a mladších)  

Družstvo chlapců složené z českobrodských a nymburských hráčů nastupovalo pod 
hlavičkou BK Slavoj Český Brod v sezóně 2019/2020 v nadregionální lize kategorie U17, kde 
v nedokončené soutěži figurovali na čtvrtém místě z deseti účastníků. Pro následující sezónu se 
někteří hráči vrátili do Nymburka, využili nabídky jiných družstev hrající vyšší soutěže, či plynule 
přešli do týmu mužů. Z těchto důvodů se již v sezóně 2020/2021 družstvo do soutěže U19 
nepřihlašovalo a tým tak skončil. Po celou dobu od minižáků do dorostu jej trénoval Jan Benák, za 
což mu patří velký dík.    

 
Neúplná tabulka nadregionální ligy skupiny B pro sezónu 2019/2020: 

1. BŠ Tygři Praha B  16 15 1 1438:896 31 

2. Válečníci Děčín B  17 12 5 1116:972 29 

3. TJ Slovan Varnsdorf  17 11 6 1242:1155 28 

4. BK Český Brod  15 9 6 1169:1093 24 

5. BK Medvědi Tábor  16 7 9 973:1012 23 

6. BC Benešov   16 6 10 898:998 22 

7. BK Kralupy junior  15 6 9 818:978 21 

8. BA 2006´Roudnice n. L. B 15 6 9 980:1088 21 

9. BK R&J EBC Mělník  14 5 9 695:878 19 

10. TJ AŠ Mladá Boleslav  15 1 14 796:1055 16  
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b) Družstvo dorostenek U17 (ročník 2004 a mladší) 
Družstvo dorostenek působilo po úspěšné kvalifikaci v ročníku 2019/2020 v celostátní lize, 

kde mu po základní části patřilo páté místo z osmi celků. Do finálové skupiny, kam postoupily dva 
nejlepší týmy, se nedostalo a muselo bojovat ve skupině o udržení. Tato skupina již nebyla 
dohrána, ale než byla soutěž ukončena, děvčata se s bilancí 7 výher a 8 porážek držela mimo 
sestupová místa. 

 
Tabulka po základní části celostátní ligy skupiny A  

1. BŠ Tygři Praha  14 14 0 1278:553 28 

2. DBaK    14 12 2 1237:708 26 

3. TJ Sokol Kladno  14 8 6 719:835 22 

4. HB Basket Praha B  14 8 6 778:923 22 

5. BS Český Brod  14 5 9 740:1011 19 

6. BK Kralupy junior  14 5 9 717:899 18 

7. Sokol Nusle   14 3 11 736:853 17 

8. BK Lokomotiva Karlovy Vary 14 1 13 565:988 15 

 

Bohužel po zrušení soutěží jsme nemohli absolvovat ani žádný z plánovaných turnajů či 
přátelských utkání. Sešlo též z naší účasti na mezinárodních akcích, jako je pražský Euro Easter 
Cup, mezinárodní turnaj v polské Jelení Hoře nebo připravovaný výjezd do Slovinska a 
Chorvatska. Na letní soustředění nastoupila děvčeta společně s partnerským klubem Basket 
Slovanka. Bohužel však absolvovala jen kondiční přípravu v Jizerských horách. Kvůli nákaze 
koronavirem u jednoho z trenérů bylo nutné herní soustředění v Kutné Hoře zrušit.  

V nové sezóně pak pandemie dovolila sehrát pouhá tři utkání (1 vítězství a 2 prohry), než 
byly vnitřní prostory opět uzavřeny. Hráčky, pokud to situace dovolí, trénují čtyřikrát týdně v Praze 
a dvakrát týdně v Brodě. Trenéry družstva jsou Kuba Nekolný a Petr Fischer.  
 

 
 

Tým po vítězství doma nad Táborem 78:62, bohužel šlo o první a také poslední domácí utkání v sezóně 
2020/2021  
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c) Družstvo dorostenců U17 (2005 a mladší) 
Družstvo chlapců pod vedením trenérky Anety Pekárkové nastupovalo v ročníku  

2019/2020 v nadregionální lize kategorie U15 skupiny B a bohužel po dobu trvání soutěže se 
hráčům podařilo zvítězit v jediném utkání a to porazit tým Liberce 56:42. I dalších několik zápasů 
bylo vyrovnaných, ale tým nezvládl koncovku. Na rozdíl od jiných družstev v soutěži, jsme hráli 
s výrazně mladším kádrem, když někteří kluci byli mladší o dva roky mladší.  

Situace se opakovala i v následující sezóně, protože jsme byli nuceni přihlásit tým do 
naregionální ligy kategorie U17, aby mohli nastupovat i hráči narození v roce 2005. V předčasně 
ukončené soutěži se svého prvního vítězství družstvo nedočkalo. Avšak jestliže chlapci vydrží 
pohromadě, mohli by lepší umístění vybojovat v následujícím ročníku, kdy budou moci hrát stejnou 
soutěž. 

Tréninkovému procesu se společně s Anetou Pekárkovou nadále věnuje i František Tvrz. 
 

 
 

Tým při kompenzačních cvičeních na letním soustředění 
 

d) Družstvo starších minižákyň U13 (2007 a mladší) 
V sezóně 2019-20 bylo družstvo přihlášeno do středočeského minibasketbalového přeboru 

starších minižákyň U13, kde sbíralo zkušenosti a svádělo souboje trochu jako David s Golíášem s 
basketbalovými baštami ze Sadské, Čelákovic atd. Tým byl složen z ročníků 2008, 2007 a na 
výjimku ještě z 3 děvčat ročníku 2006, které neměly možnost hrát ve své kategorii. Bohužel některá 
děvčata musela kvůli zdravotním problémům s basketbalem na čas či úplně skončit. Jelikož se 
jednalo i opory družstva, bylo to pak na výsledcích znát. Celou sezónu se pak trenéři museli 
vyrovnávat s nedostatečným počtem hráček a stalo se, že v zápasech museli vypomoci i mladší 
basketbalisté. 

Před novou sezónou již byla situace neudržitelná a tak se po poradě trenérů dospělo 
k rozhodnutí soutěž do další sezóny nepřihlásit. Čtyři hráčky (Anička Horová, Lucka Vorlická, Jana 
Havránková a Klaudie Jahodářová) využily možnosti partnerského klubu a v nové sezóně 
nastupovala v soutěži za tým Basketu Slovanka.  
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I když se v této kategorii již nehraje v Českém Brodě soutěž, děvčata přesto před vynucenou 
koronavirovou pauzou trénovala dál. Tréninky probíhaly 2x týdně vždy v úterý od 15:30 a pátek od 
15:00. O družstvo se nadále stará trenérská dvojice Markéta Stejskalová a Tomáš Hor.  

 

 
 
Družstvo dívek při plážovém volejbale na soustředění v Jičíně 

 

e) Družstvo starších minižáků U13  
Tým kluků nevstupoval do sezóny 2019/2020 úplně z komfortní pozice. Po odloučení děvčat 

družstvo čítalo pouze 9 stálých hráčů. Na posilu si nadraftoval z bývalé přípravky 5 starších, nebo 
šikovnějších hráčů, kteří do týmu rychle zapadli. Díky náboru a rozhození několika sítí tým doplnilo 
i pár nováčků ročníku narození 2008, jejž je náš prioritní. Celkově je tak v týmu 23 hráčů.  

 
 
Družstvo minižáků na vánočním turnaji v Plzni 
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V sezóně 2019/2020 v kategorii U12 si však tým vedl dobře. Po slabším začátku, kdy za 
první polovinu sezóny získal pouze jedno vítězství, se chlapci rozehráli a s celkovou bilancí 6 výher 
a 8 porážek figurovali v neúplných tabulkách v klidném středu krajského přeboru kategorie U12. 
Především v zápasech s prestižními týmy Nymburku a Brandýsa hráči podali kvalitní výkony. 
Zlepšení bylo na týmu vidět od začátku roku 2020, ke které mimo kvalitního tréninkového procesu 
jistě přispěly zkušenosti nasbírané na turnaji Christmas Cup v Plzni.  

Po absolvování letního soustředění se družstvo představilo na přípravném turnaji v Praze, 
kde si mohlo ověřit své zkušenosti proti kvalitním pražským týmům. Hráči předvedli skvělé výkony 
a obsadili v silné konkurenci 2. místo. S velkým nasazením pak vstoupili i do soutěže krajského 
přeboru kategorie U13. Po sehrání dvou vyrovnaných zápasů se šťastnými konci pro soupeře 
s celky pražských Tygrů a Roudnice jim již celostátní situace v soutěži pokračovat nepovolila. Což 
je škoda, protože v silách týmu bylo sehrát vyrovnaná utkání se všemi celky v soutěži a první dvě 
porážky soupeřům vrátit.  

Tréninky probíhají každé úterý od 17:00-18:30 a pátek 16:30-18:00 za vedení trenérů 
Markéty Stejskalové a 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.  
 
f) Družstvo přípravky 

Družstvo basketbalové přípravky mix je pod vedením trenérky Kláry Kunešové a zkušeného 
trenéra z basketbalové akademie Nymburk Františka Tvrze. Přípravka odehrála v sezóně 
2019/2020 většinu z naplánovaných 10 turnajů soutěže basketbalových přípravek tzv. Šmoulinka 
cupu, avšak i na tuto soutěž na jaře 2020 dopadla restriktivní opatření spojená s pandemií 
koronaviru a poslední turnaje byly zrušeny. 

Děti z přípravky se také zúčastnily letního soustředění v Jičíně a před novou sezónou byly 
rozděleny na dvě části. Starší a šikovnější hráči a hráčky byli nově přihlášeni do soutěže 
nejmladšího minižactva U11. Jelikož nebyla otevřena kategorie mix, musíme nastupovat 
v chlapecké soutěži. V ní pak tým odehrál dva dvojzápasy a vůbec si nevedl špatně. Hlavně úvodní 
zápas s Milovicemi byl velmi vyrovnaný. Tým trénuje v pondělí od 16:30 do 18:00 a ve středu od 
15:00 do 16:30 hod. Celek trénuje a k zápasům vede Klára Kunešová.  

V září byl též proveden nový nábor a přípravka doplněna o děti z druhých a třetích tříd 
základních škol. Dokud bylo možné, trénoval přípravku František Tvrz každé pondělí a čtvrtek od 
15:00 do 16:30. S tréninky přípravky pomáhala i Klára Kunešová a v plánu byla i účast ve 
Šmoulinka cupu také pro sezónu 2020/2021. Účastnit se jich mělo společné družstvo U11 a 
přípravky. Bohužel k těmto turnajům již nedošlo.  
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Družstvo přípravky po domácím turnaji Šmoulinka 

g) Družstvo mužů 
 Družstvo mužů i v roce 2020 působilo ve Středočeské basketbalové lize, kde na jaře po 
základní části obsadilo šesté místo s vyrovnanou bilancí výher i porážek. Bohužel se po dlouhé 
době svého play off nedočkalo, neboť byla soutěž, stejně jako u ostatních kategoriích, kvůli státním 
opatřením ukončena.  
 Před novou sezónou byla soutěž reformována, spojena s krajským přeborem a rozdělena 
na dvě části. Naši hráči však ve východní skupině nastoupili pouze k jednomu zápasu, když vyhráli 
v Brandýse a liga byla opětovně přerušena. Do konce roku se již soutěž nerozjela. Pokud to situace 
umožnila, družstvo trénovalo vždy ve čtvrtek večer. Trenérem družstva je Lukáš Kosík a 
organizačním pracovníkem Martin Koudela. 
     
Tabulka Středočeské basketbalové ligy mužů po základní části sezóny 2019/2020 

1. BK Beroun "A"   20 17 3 1623:1304 37 

2. BK Kladno   20 15 5 1369:1088 35 

3. BC Slaný   20 14 6 1363:1314 34 

4. BC Real Réma Nymburk 20 13 7 1364:1233 33 

5. Basket Poděbrady z.s. 20 13 7 1344:1272 33 

6. BK Český Brod   20 10 10 1294:1347 30 

7. ŠSK při 3. ZŠ Slaný  20 9 11 1501:1479 29 

8. BK Kralupy-Junior muži 20 9 11 1203:1240 28 

9. BK R&J EBC Mělník  20 4 16 1266:1465 24 

10. BC Benešov B   20 3 17 1217:1435 23 

11. Basketbal Pečky  20 3 17 1204:1571 23 
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Omlazené družstvo mužů po přátelském utkání s účastníkem pražského přeboru B celkem TJ Háje - JM 
 

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 2020 uspořádali v českobrodské sportovní hale mezinárodní turnaj žen. 

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 
2020 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 Český Brod bez samostatné 
právní subjektivity jako oddíl jednoty.           

 
Jakub Nekolný a kolektiv trenérů BK TJ Slavoj Český Brod 



41 

   
 

 

8.3.  Nohejbal 
 

8.3.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2020 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod zahajoval již čtvrtou sezónu na kurtech za sportovní 

halou v nelehké době, kde nedošlo díky SARS-CoV-2 (koronavirové krizy) došlo k neshodě většiny 

ligovým týmů na hracím systému a tak z oficiálních ligových soutěží se staly poháry a turnaje více 

družstev v rámci 1 hracího dne na jednom vybraném místě. 

      

V roce 2020 se podařilo odehrát turnaj v rámci dlouhodobé soutěže mládeže středočeského kraje, 

dále Mistrovství České republiky dvojic a trojic v kategorii mladších žáků, které se konalo koncem 

srpna. O prázdninách se také konal každoroční turnaj trojic pro neregistrované hráče. Na konci 

roku se nám díky vládním opatřením bohužel nepodařilo uspořádat tradiční Vánoční turnaj jak pro 

kategorii mužů, tak pro kategorii žen. 

 

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 druhá je nově otočena na druhý kurt. Takže je možno je 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). 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“, jednotlivých mistrovstvích a v nepravidelných intervalech jsou zmíňky i o ženských 

ligových soutěžích. 

Výkonný výbor v letošním roce řešil každoroční provozní problémy spojených s údržbou areálu 

a využití zázemí noehjbalových kurtů k dalším akcím (např. vaření s dětmi). Na začátku roku byl 

nečekaným bodem k řešení VV bylo zrušení ligových soutěží a nahrazení jednotlivými poháry, či 

turnaji a s tím spojené problémy co s mladými nohejbalisty a zbylými muži, kteří neměli možnost 

hrát své soutěže. Nakonec vše bylo vyřešeno přesunem většiny hráčů do nižších týmu mužů, ať 

silnějších do týmu „B“ či týmu „C“. Dalším bodem, který řešil VV byla otázka mládeže a její 

budoucnosti v nohejbalovém oddíle vzhledem k odchodu dorostenců. Řešily se otázky podpory 

jednotlivých hráčů ze strany rodičů a zvyšující se počet žáků a s tím spojená nutnost více trenérů 

mládeže pro budoucí roky.  

 

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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8.3.3 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 začátek sezóny a 

následujícím MČR, které bylo pořádané 

koncem léta (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. 

8.3.4 Přehled soutěží (výčet a umístění) 

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod se skládá celkem ze sedmi týmů. Jejich umístění 

v sezóně 2020 byla následující: 

 tým mužů „A“  

 z důvodů nedohodnutí se vedení ČNS a klubů, nebyla odehrána žádná 

oficiální ligová soutěž, 

 tým mužů „B“ – 1. místo v Krajském přeboru mužů po základní části, 

 tým mužů „C“ – 1. místo v Okresním přeboru Kutná Hora/Kolín mužů, 

 tým žen „A“ 

 1.místo v dlouhodobé soutěži 1. ligy žen - ligového poháru;  

 2. a 3.místo na MČR jednotlivkyň;  

 3. místo na MČR dvojic v Rychnovku;  

 2. a 3. místo na MČR trojic v Rychnovku;  

 1. místo v zimním poháru žen 2019/2020;  

 tým žáků  

 Celkově 1. místo v krajském přeboru,  

 4.místo MČR dvojic starších žáků,  

 5.-8,místo MČR singlu mladších žáků,  

 2. a 4. místo MČR dvojic mladších žáků, 

 4.místo MČR trocic mladších žáků, 

 2.místo Pohár ČNS st. A ml.žáků,  

 1.místa na jednotlivých krajských přeborech všech disciplín 
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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. 

Bohužel díky situaci kolem SARS-CoV-2 a 

zavedeným vládním patřením se rozhodl 

tým mužů nepřihlásit do žádné nefociálně 

pořádané soutěže, která by byla bez 

jakéhokoliv pizitivního výsledku pro náš 

klub. Na výběr bylo hned ze dvou variant, ČNS pořádanými divizemi, či ligovými týmy pořádaná 

soutěž. Jediné čeho se muži A stihli zúčastnit bylo MČR dvojic v Karlových Varech, kde ve složení 

Sýkora, Vedral a Janík se nepodařilo svěřencům postoupit z nabité skupiny. MČR jednotlivců, které 

se mělo konat v Modřicích bylo díky vládním opatřením zrušeno.   

    Muži „B“ 

V sezóně 2020 došlo k lehké 

obměně v B týmu, avšak stejně jako v roce 

2019 se potýkali s malým počtem hráčů na 

soupisce. Vzhledem k avizovaném 

nepřihlášení týmu A do žádného ligového 

poháru apod, bylo několik hráčů bylo 

nakonec dopsáno na soupisku B mužstva. 

V roce 2020 nastupovali za B týmu tito 

hráči: Lacko, Čachotský R., Čachotský M., Vlasák, Cmíral, Bálek,  Růžička, Jedlička a Ptáček. Z A 

mužstva pak do bojů v krajském přeboru zasáhli Cibulka, Sýkora, Janík, Vedral. 

V ročníku 2020 se do krajského přeboru přihlásilo pouze 8 mužstev, které byly rozděleny do 

dvou skupin. V základní části se týmu mužů „B“ dařilo i právě díky možnosti využít podporu 

zkušených hráčů z A týmu. B tým dokázal vyrovnou skupinu vyhrát , avšak řada utkání byla 

ovlivněna celkovou epidemickou situací, kdy řada týmu v jednotlivých zápasech postrádala své 

opory.   

 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Slavoj Český Brod 
B 

6 3 2 1 29 26 8 

TJ Spartak Čelákovice 
„B“ 

6 2 2 2 28 26 6 

SK Jizerní Vtelno „A“ 6 3 0 3 24 23 6 

TJ Slavoj Vrdy 6 1 2 3 24 30 4 

2 - Tabulka základní části Krajského přeboru 



44 

   
 

 

Nadstavbovou část a to zejména finálovou skupinu po prvním vítězném utkání ovlivnila 

koronavirová situace když jedno z družstev muselo zrušit dva poslední zápasy ve skupině z důvodu 

nařízené karantény.  

V celkovém pořadí nakonec B tým mužů skončil na prvním místě a stal se přeborníkem kraje pro 

rok 2020.  

 

 

Celkové umístění Tým 

1. místo 
TJ Slavoj Český Brod 

„B“ 

2. místo 
TJ Spartak Čelákovice 

„B“ 

3. místo NK LIHA 

4. místo SK Zaječov 

5. místo SK Jizerní Vtelno 

6. místo TJ Sokol Čáslav / Vrdy 

7. místo 
SK Šacung 1947 

Benešov „B“ 

8. místo TJ Sokol Zvánovice 

3 - Tabulka konečného pořadí Krajského přeboru 

 

 

Pro ročník 2021 se bohužel B tým do krajského přeboru nepřihlásí z důvodu 

nedostatečného počtu hráčů nepřihlásí a někteří hráči budou pomáhat a také sbírat kušenosti u A 

týmu v první lize. 

 

Muži „C“ 

 V letošním soutěžním ročníku si mužstvo 

„C“ dalo jediný cíl a to titul „mistra okresu“ 

jako dárek od celého týmu pro našeho 

matadora klubu Jana Vokáče, který tento 

rok slavil 60 let.  Sezóna pro nás nezačala 

úplně nejlépe. Hned první zápas nevyšel a 

„céčko“ prohrálo v Kutné Hoře a tak Janu 

Vokáčovi nezbylo nic jiného než promluvit 

svému synovi Janovi do duše, aby více 

zabral. Smělý plán nebyl na nejlepší cestě, 

ale tým velkých bojovníků a dříčů to 

nevzdával. Po prohře v Kutné hoře se navíc 

povedlo domluvit extraligovou hvězdu 

Tomáše Cibulku a tým viděl opět světlo na konci tunelu. Začala jízda, kterou v okresním přeboru 
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málokdo pamatuje. Naše mužstvo vyhrálo 11 zápasů v řadě a přišel zápas o titul s Konojedy, kde 

nás přišel herně podpořit i Roman Chuchla. Díky týmové spolupráci „céčko“ vyšlo z tohoto zápasu 

vítězně a titul byl „skoro“ doma. V posledním kole na domácí půdě již potvrdili roli favorita a tým z 

Přišimas přivezl poslední body potřebné k vysněnému cíli. Je vidět, že i když se něco nevede hned 

od začátku, stačí víc zabrat a cíl je na dosah. Chvíli jsme tomu nemohli věřit, jelikož titul se v této 

soutěži do Brodu vrátil po 19 letech!!! I když to byl dárek pro Jana Vokáče, tak radost a oslavy si 

užil celý tým… 

sestava: J.Vokáč st., J.Vokáč ml., M.Vokáč, T.Cibulka, R.Chuchla, J.Bálek, M.Červenka, 

L.Červenka, A.Blažek, M.Jedlička, V.Hozman, I.Polák, M.Semerád, 

 

 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Slavoj Český Brod 
„C“ 

8 7 0 1 58 22 14 

Nohejbal 
Kostelec/Konojedy   

8 6 1 1 51 29 13 

NK Sparta Kutná Hora 8 5 2 1 44 36 12 

SK Podlipan Přišimasy 8 4 1 3 51 29 9 

TJ Sokol Sendražice 8 4 0 4 35 45 8 

TJ Církvice 8 3 0 5 29 51 6 

TJ Kavalier Sázava 8 2 1 5 37 43 5 

TJ Sokol Čáslav „B“ 8 1 1 6 28 52 3 

TJ Sokol Velim 8 0 2 6 27 53 2 

4 - Tabulka konečného pořadí Okresního přeboru 

 

Ženy „A“ 

Družstvo žen začalo sezónu 2020 se 

stejnými ambicemi jako každý rok – vyhrát, 

co se dá. Vzhledem k nejvíce odehraných 

poháru, turnajů jsou přehledy rozděleny 

podle kategorií. 

Zimní pohár 

Zimní pohár žen začal již v roce 

2019, bohužel byl narušen první vlnou 

koronaviru a poslední ze čtyř turnajů byl zrušen. V těch předcházejících turnajích se ale Brodu 

vedlo dobře, takže při vyhlašování na letním turnaji v Jedličkových lázních se ženy mohly radovat 

z prvního místa. Za nimi se umístilo družstvo DTJ Santošky a TJ Sokolu Vršovice.  
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Zimní Pohár žen 2019/2020 

Pořadí Tým Body 

1 TJ Slavoj Český Brod  23 

2 DTJ Santoška 18 

3 TJ Sokol Vršovice II 9 

4 TJ Spartak Čelákovice 5 

5 TJ AVIA Čakovice 3 

6 TJ Útěchov Brno 2 

7-8 TJ Solidarita Praha 0 

7-8 TJ Pankrác 0 

5 – Tabulka výsledků Zimního Poháru žen  

  

1.Liga žen 

Přestože se začátek ligy odkládal, průběh ženské soutěže to až tolik neovlivnilo. Do 1. ligy 

byla přihlášená pouze 4 družstva a tím pádem dvoukolová základní část soutěže zabrala pouze 

pár víkendů. Vzhledem k nejistým podmínkám sezóny se ligová soutěž překlasifikovala jako 

Ligový pohár 2020. Po dohrání posledních zápasů základního kola v září bylo jasné, že do 

tradičního říjnového superfinále půjde opět Český Brod s Vršovicemi.  Bohužel zde zasáhla druhá 

vlna epidemie a superfinále se nekonalo. 

Vítězem ligy, respektive Ligového poháru 2020, se tak staly ženy Českého Brodu, umístěné 

na první pozici po základní části. 

 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Slavoj Český Brod 6 5 0 1 31 18 10 

TJ Sokol Praha – 
Vršovice II 

6 3 1 2 29 23 7 

DTJ Santoška 6 3 1 2 28 20 7 

TJ AVIA Čelákovice 6 0 0 6 9 36 0 

6 -Tabulka po základní části 1. ligy žen  

 

Mistrovství České republiky - ženy 

Jediný kdo v rámci celého Českého nohjebalového savazu měl štěstí na odehrání všech 

dispicplín v rámci MČR byla kategorie žen. Tyto turnaje se totiž konaly koncem prázdnin a na 

začátku září, kdy vládní opatření dovolovala skoro vše, jako jsme byli zvyklí dříve, čili byl svět ještě 

jakžtakž v pořádku. 
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Mistrovství jednotlivkyň 

Tentokrát se konalo mistrovství singlistek v pražských Vršovicích 22. srpna. Z našich 

dorazily tradičně Cibulková s Bálkovou, které pod dohledem trenéra Bálka postupovaly turnajem 

nahoru. Cibulková sice klopýtla ve skupině, kdy prohrála se Zachovou za Santošky. Trochu si tím 

zkomplikovala cestu na rozdíl od Bálkové, která až do semifinále vše vyhrála bez zaškobrtnutí. 

V semifinále českobrodské hráčky narazily bohužel na sebe. To jsou vždy nejtěžší zápasy, když 

nastoupí proti sobě klubové hráčky. Z tohoto duelu se do finále probovala po třísetové bitvě 

Cibulková. Ve finále však vzdorovala favoritce z Vršovic Anetě Fojtíkové jen v prvním setu. Druhý 

set byl už jasnou jízdou nejlepší singlistky Fojtíkové.  

19.MČR žen jednotlivkyň – 22.8.2020 Praha-Vršovice 

1. 
TJ Sokol Praha 

Vršovice II 
Aneta Fojtíková 

2. 
TJ Slavoj Český 

Brod „B“ 
Lenka Cibulková 

3. 
TJ Slavoj Český 

Brod „A“ 
Lucie Bálková 

4. 
TJ Sokol Praha 

Vršovice II 
Věra Kulhánková 

7- Tabulka výsledků MČR žen jednotlivkyň 

Mistrovství ČR žen dvojic a trojic 

O víkendu 5.-6.9.2020 se konalo 28. Mistrovství České republiky žen v Rychnovku u 

Jaroměře. Nádherný areál doplnilo skvělé počasí a tak si šampionát užívalo i družstvo žen z 

Českého Brodu, které nakonec přivezlo 3 cenné kovy. Navíc naše hráčka Veronika Tymichová 

získala ocenění „nejlepší smečařka mistrovství“. 

Dvojice 5. 9. 2020 

V sobotu se na šampionát sjelo krásných 14 dvojic z původně 16ti přihlášených. Český Brod 
dovezl 3 sestavy. Brodské céčko i béčko skončilo svou cestu turnajem ve čtvrtfinále a áčko v 
semifinále. Bitva o nejcennější kov se tentokrát nekonala, ale vybojovaný bronz nás také těší. 
Kvalita soupeřek každým rokem stoupá a družstva ze Santošky a Vršovic předvedly krásné finále, 
ve kterém rozhodl poslední možný míč a zlato si odvezly Vršovice.   
 

28.MČR žen dvojic – 5.9.2020 Rychnovek 

1. 
TJ Sokol Praha 

Vršovice II 

Fojtíková, 
Strejčovská, 
Kulhánková 

2. DTJ Santoška „B“ Zachová, Plechatá 

3. 
TJ Slavoj Český 

Brod „A“ 

Cibulková, 
Tymichová, 
Sýkorová 

4. TJ Útěchov 
Malátová, 

Schützová, Ličáková 

8- Tabulka výsledků MČR žen dvojic 
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Trojice 6. 9. 2020 

V neděli se prezentovalo 12 trojic. Naše 2 brodské sestavy lehce postupovaly pavoukem, 
až na sebe bohužel narazily v semifinále, ze kterého vyšlo vítězně áčko. V boji o bronz pak brodské 
béčko naprosto přehrálo celek Čelákovic a další medaile byla doma. Boj o tu zlatou byl už 
podstatně těžší a nakonec o jeden bod našemu áčku unikla. Přestože po prvním setu to vypadalo 
na jasné vítězství Brodu, soupeřky se nakonec zvedly a stejně jako v sobotu vyhrály Vršovice 
posledním možným bodem ve třetím setu.   
 

28.MČR žen trojic – 6.9.2020 Rychnovek 

1. 
TJ Sokol Praha 

Vršovice II 

Fojtíková, 
Kulhánková, 
Tejkalová, 
Řezáčová, 
Řeháková 

2. 
TJ Slavoj Český 

Brod „A“ 

Cibulková, 
Tymichová, 
Sýkorová, 

Červenková 

3. 
TJ Slavoj Český 

Brod „B“ 

Bálková, 
Möglichová, 
Chuchlová 

4. 
TJ Spartak ALuteC 

KK Čelákovice 
Matysková, 

Vaňátková, Šedová 

9- Tabulka výsledků MČR žen dvojic 
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     Žáci 

Letošní rok začal změnou trenérské 

dvojice, kdy začal s Lukášem Červenkou 

místo Marka Vedrala trénovat Tomáš 

Cibulka. Rok 2020 byl díky epidemii 

náročný. Dlouho se rozhodovalo, zda vůbec 

spustit středočeský pohár mládeže. 

Nakonec se uskutečnil a byl vtěsnán do 

krátkého časového období. 

Většina turnajů republikového 

poháru byla zrušena a tak proběhl jen jeden 

a MČR ve všech kategoriích.  

 

Tento rok jsme měli 2 žákovské 

kategorie. Starší (13 až 15 let) a mladší 

žáky (8 až 12 let), kde startují společně 

s chlapci i dívky. 

 

Žáci odehráli 6 krajských turnajů, 

jeden republikový a MČR. I letos 

nastupovali v krajské soutěži, která je 

společná žáci + dorostenci (to znamená, že 

žáci nastupují i proti 19letým a mají jen o 

jeden dopad více) se umístili v celkovém 

pořadí na 1 místě. Za žáky nastupovali (Ž.Balounová, D.Blažková, A.Cibulková, R.Baloun, J.Bálek, 

A.Blažek, L.Brabenec, M.Červenka, J.Kašík, F.Pokorný, J.Špirhanzel, J.Zadrobílek, S.Vokáč, 

M.Vokáč)  

 

MČR 

Mistrovsví ČR starších žáků v 

kategorii dvojic  se konalo dne 20. 6. 

2020 v pražských Čakovicích. Byla 

přihlášena jedna dvojici mladších žáků 

s náhradníkem (Bálek, Červenka, 

Blažek), bez jakýchkoliv ambicí na 

výsledek „tak trochu na zkoušku“. Naši 

jedenáctiletí svěřenci si však v kategorii 

starších žáků (tzn. 13-15 let) vedli 

perfektně.  Nezaskočili jen nás, ale i 

většinu hráčů na turnaji.  

Skupinu v pohodě a bez nervů vyhráli, 

což je posunulo do 16ky nejlepších. Už 

toto byl ohromný úspěch, o kterém se nám ani nesnilo. V dalších vyřazovacích bojích pak skvělým 

výkonem přešli přes soupeře z Pankráce a Karlových Varů a tím se dostali mezi 4 nejlepší. Při 



50 

   
 

 

představování sestav semifinále s Modřicemi „A“ byl už věkový i výškový rozdíl opravdu znatelný 

a nejednomu fanouškovi vykouzlil úsměv na tváři. K překvapení všech však přišlo velmi vyrovnané 

utkání, které sice skončilo výhrou Modřic 10:7, 10:8, ale naši kluci jasného favorita hodně potrápili. 

Ve druhém semifinále zvítězilo družstvo Modřic „B“. 

V souboji o 3. místo s TJ Peklo nad Zdobnicí nakonec našemu týmu došly síly a z Mistrovství 

republiky ve vyšší kategorii si odnesli 4 místo. Nádherný úspěch českobrodského nohejbalu! 

Trenér Lukáš Červenka chválou nešetřil: „Konečně kluci předvedli, co opravdu umí. Nebyly to 

náhodné výhry se štěstím, ale ucelený výkon v poli a na útoku s minimálním počtem chyb.“ 

 

26.MČR starších žáků dvojic – 20.6.2020 Praha Čakovice 

1. MNK Modřice „A“ Kolouch, Jurka 

2. MNK Modřice „B“ Dvořák, Kubový 

3. 
TJ Peklo nad 
Zdobnicí „A“ 

Fries, Kopecký, 
Kotyza 

4. 
TJ Slavoj Český 

Brod 
Bálek, Červenka, 

Blažek 

10 - Tabulka výsledků MČR st.žáku dvojic 

 

 

Koncem prázdnin, konrétně 29.-30.8.2020 hostil náš oddíl nohejbalu mistrovství republiky 

mladších žáků v kategorii dvojic a trojic. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo výborně připravit 

hřiště na hru a nemuseli jsme do haly.  

Do sobotního klání se přihlásilo 18 dvojic. Český Brod nasadil 3 týmy a z toho dva postoupily 

z prvního místa rovnou do čtvrtfinále. Třetí tým bohužel těsně vypadl v osmifinále ve třetím setu. I 

tak to byl výborný výkon, který předvedla Denisa Blažková, Andrea Cibulková a Jan Špirhanzel.  

Naše zbylé dvě dvojice ve čtvrtfinále suverénně postoupily. První semifinále tvořila dvojice Modřic 

„A“ a SK Liapor Karlovy Vary.  Z postupu do finále se radovali Modřičtí. Druhého finalistu určila 

bitva mezi domácími dvojicemi. Do finále nakonec postoupilo „Áčko“. Český Brod „B“ (Antonín 

Blažek a Jan Zadrobílek) v boji o 3. místo s SK Liapor Karlovy Vary nakonec podlehl ve třetím setu 

a musel se spokojit se 4 místem. 

Finálové utkání mezi Českým Brodem „A“ a Modřicemi pro nás nezačalo dobře a kluci si až moc 

připouštěli atmosféru finálového zápasu. Po prohrané první sadě se ale uklidnili a začali předvádět 

svou hru. Druhý set byl náš! Rozhodoval třetí zkrácený set, kde se bojovalo o každý balon. Byla to 

neuvěřitelná hra na vysoké úrovni. Hrálo se bod za bod a nakonec rozhodl poslední možný míč. 

Ten však vyhráli soupeři. Český Brod „A“ tak získal 2. místo ve složení Jan Bálek a Michal 

Červenka. Je to další velký úspěch pro Brodský nohejbal a velký příslib kvalitních hráčů do 

budoucnosti. 

Celkové pořadí 1. Modřice, 2. Český Brod „A“ , 3. SK Liapor Karlovy Vary, 4. Český Brod „B“. 

13.MČR mladších žáků dvojic – 29.8.2020 Český Brod 

1. MNK Modřice „A“ Jahoda, Dlabka 
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2. 
TJ Slavoj Český 

Brod „A“ 
Bálek, Červenka 

3. 
SK Liapor – Witte 

Karlovy Vary 
Gregor, Lebeda, 

Stýblo 

4. 
TJ Slavoj Český 

Brod „B“ 
Blažek, Zadrobílek 

11- Tabulka výsledků MČR ml.žáků dvojic 

V neděli se o titul mistra ČR přijelo utkat 10 trojic. Stejně jako v sobotu byla zvolena varianta, aby 

děti odehráli co možná nejvíce zápasů a tak byly dvě skupiny po pěti. Brod nasadil dvě trojice, kdy 

jedna posupovala z prvního místa a druhá těsně nepostoupila ze skupiny. První semifinále bylo 

Česká Brod „A“ proti Žďáru nad Sázavou. Krásný duel, kde se především hostům povedl 

bezchybný zápas a znamenal postup do finále. Druhé semifinále sehrály Modřice a SK Liapor 

Karlovy Vary, kde vyhrálo mužstvo Modřic. Utkání o 3. místo bylo mezi Českým Brodem a SK 

Liaporem Karlovy Vary. Toto utkání se nám podařilo vybojovat a Brod bral další výborný výsledek 

3. místo. 

13.MČR mladších žáků trojic – 30.8.2020 Český Brod 

1. MNK Modřice  
Jahoda, Dlabka, 
Trávníček, Mrňa 

2. 
UNITOP SKP Žďár 

nad Sázavou 
Soborka, Zapletal, 

Sládek, Lukeš 

3. 
TJ Slavoj Český 

Brod „A“ 
Bálek, Červenka, 

Blažek, Zadrobílek 

4. 
SK Liapor – Witte 

Karlovy Vary 
Gregor, Lebeda, 

Stýblo 

 
12- Tabulka výsledků MČR ml.žáků trojic 

Cíle na letošní rok. Pokud se rozeběhnou soutěže, budeme chtít obhájit první místo v poháru KNS. 

Většina našich mladších žáků přechází do starších a tak to bude pro ně zatěžkávací zkouška na 

kterou se je snažíme průběžně připravovat. Dále budeme pokračovat v zapracovávání dalších dětí 

do chlapského týmu „C“ a snaha bude také přihlásit naše dívky do druhé ženské ligy. Plánovali 

jsme soustředění v Nymburském areálu, ale to se bude odvíjet dle situace kolem Covid-19. 

 

Termínový kalendář KNS 2020  

 Přebor/turnaj Pořadatel/místo Termín 

1. Krajský přebor dvojic Český Brod 24.5.2020 

2. Turnaj dvojic Benešov 7.6.2020 

3. Krajský přebor trojic  Konojedy 14.6.2020 

4. Turnaj trojic Slaný 21.6.2020 

5. Turnaj dvojic Slaný 6.9.2020 

6. Turnaj trojic Čáslav 13.9.2020 

7. Turnaj jednotlivců Český Brod 27.9.2020 
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Výsledky turnajů Poháru KNS starších a mladších žáků 2020 

1. Český Brod 24.5.2020, 6 sestav, 1.místo (J.Vokáč, R.Baloun) dorost, 1.místo (A.Blažek, 

J.Zadrobílek) 

2.  Benešov 7.6.2020, 5 sestav, 1.místo (J.Bálek, R.Baloun), 3.místo (L.Brabenec, J.Kašík, 

J.Špirhanzel) 

3. Konojedy 4.6.2020, 3 sestavy, 1.místo (D.Blažková, J.Bálek, M.Červenka), 3.místo 

(R.Baloun,     A.Blažek, J.Zadrobílek) 

4. Slaný 6.9.2020, 3 sestavy, 1.místo (R.Baloun, A.Blažek, J.Špirhanzel), 3.místo (D.Blažková, 

J.Bálek,   M.Červenka) 

6. Čáslav 13.9.2020 2 sestavy, 1.místo (D.Blažková, A.cibulková, J.Bálek, M.Červenka), 2.místo 

(Ž.Balounová, R.Baloun, A.Blažek, L.Brabenec) 

7. Český Brod 27.9.2020 9 sestav, 1.místo (R.Baloun), 3.místo (M.Červenka) 

 

Výsledky turnajů Poháru ČNS starších a mladších žáků 2020 

1. Dolní Počernice 15.2.2020, 2 sestavy, 2.místo (J.Bálek, M.Červenka) 

Výsledky turnajů MČR starších a mladších žáků 2020 

 20.6.2020 MČR dvojice - starší žáci, 1 sestava, 4.místo (J.Bálek, M.Červenka) 

 28.6.2019 MČR singl - mladší žáci, 3 sestavy (5-8) 

 29.8.2020 MČR dvojice - mladší žáci, 3 sestavy 2.místo (J.Bálek, M.Červenka) 

 30.8.2020 MČR trojice - starší žáci, 2sestavy 3.místo (J.Bálek, A.Blažek, M.Červenka,  

J.Zadrobílek) 

1) Akce pro veřejnost 

 V letošním roce bylo pořádáno nohejbalovým oddílem MČR v kategorii mladších žáků. 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 bohužel nemohla uskutečnit byl 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.  

2) 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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3) Stručný výhled činnosti na rok 2021 

V roce 2021 se především chceme vrátit do normálního sportovního života a předem daných 

pravidel soutěží, nařízení apod. S tímto je spojené rychle přilákat více lidí na jednotlivá utkání 

elitních týmů do našeho areálu se začátkem utkání  ve 14 hodin, 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“ pravděpodobně ukončí svoje působení z důvodu nedostatku hráčů, ale 

budeme snažit, aby k tomuto kroku nedošlo. 

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

tým „A“ zapojovat více mladších hráčů do zápasů a přispívat tím ke zlepšování jejich 

výkonnosti. 

 Tým dorostu se bude v letošním ročníku formovat, takže úkol spíše spadá na starší žáky, 

aby zlepšily svou výkonnost a v roce 2022 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 letošní rok 2020 byl sportovním dnem, vzhledem k vládním opatřením a zákazům 

sportování apod a že v roce 2021 budeme už jen vstoupat vzhůru a budeme se snažit obhájit 
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výborné výsledny mládežnických kategorií i během tak nelehké doby. A snad si jako vždy řekneme, 

že jsme českobrodský nohejbal posunuli o trochu výše než tomu bylo v roce předchozím. 
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8.4 Tenis 
 
8.4.1Stručné hodnocení činnosti za rok 2020 

 
V roce 2020 se našemu družstvu dospělých ve II. lize podařilo obsadit výborné 3.místo. Ostatní naše „A“ 
družstva udržela své pozice. Mladší žáci, z výkonnostních důvodů, budou hrát v příští sezóně II.třídu. 
Starší žáci a dorost budou v roce 2021 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 2020 podařilo opravit prostory dámských šaten a sociálního 
zařízení, proběhla rekonstrukce a vybavení bytu pro správce a kuchyňky pro ubytované a vyměnilo se 
oplocení na kurtech č.4 a č.5, včetně zřízení nových vstupů na tyto kurty. 
 
1.4.2 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 

 
V roce 2020 nedošlo k žádné změně v obsazení výboru oddílu. Výbor oddílu, který zahájil rok 2020, svolal 
řádnou valnou hromadu. Tato valná hromada proběhla 4.3. a bylo na ní provedeno ohlédnutí za dosavadní 
činností výboru a nastíněn výhled na rok 2020. 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 2020 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. 

 
1.4.3 Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 
 
Oddíl tenisu spravoval v roce 2020 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. Areál tenisového oddílu byl průběžně udržován správci 
oddílu a brigádnickými povinnostmi členů. Brigádnické povinnosti se pohybovaly kolem jednoho tisíce 
hodin za rok 2020. 

 
1.4.4 Přehled soutěží: výčet a umístění (jednotné tabulky) 
 

 
Z důvodu pandemie COVID 19 byly hrány soutěže od mladších žáků po dospělé formou 
pavouka. 

 
Věková kategorie: dospělí – 3.místo 

2C 2.liga C 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 6.6.2020 

1 
TENIS-CENTRUM DTJ HK B 
(1) 

TC Dvůr Králové, z.s. (8) 6:2 13:5 92:63 

2 LTK Liberec B (3) 

TJ Slovan Moravská 
Třebová,z.s. (5) 

6:3 12:6 88:65 

3 LTC Pardubice B (4) Slavoj Český Brod (6)  2:7 4:14 66:99 

4 LTC Houštka (2) LTC Tábor 1903 (7) 6:3 14:7 102:79 

2 20.6.2020  5 
TENIS-CENTRUM DTJ HK B 
(1) 

LTK Liberec B (3) 0:6 1:12 36:81 

http://www.tenis-cbrod.cz/
https://www.facebook.com/tenisbrod
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/5
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Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

6 Slavoj Český Brod (6) LTC Houštka (2) 4:5 8:10 81:85 

7 
TJ Slovan Moravská 
Třebová,z.s. (5) 

TC Dvůr Králové, z.s. (8) 5:1 10:3 71:47 

8 LTC Tábor 1903 (7) LTC Pardubice B (4) 4:5 8:11 92:89 

3 27.6.2020  

9 LTC Houštka (2) LTK Liberec B (3) 5:1 10:3 71:50 

10 Slavoj Český Brod (6)  

TENIS-CENTRUM DTJ HK B 
(1) 

6:3 12:7 83:61 

11 LTC Pardubice B (4) 

TJ Slovan Moravská 
Třebová,z.s. (5) 

4:5 9:11 73:86 

12 TC Dvůr Králové, z.s. (8) LTC Tábor 1903 (7) 0:0 0:0 0:0 

 
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. 
V prvním zápase vyhrál na kurtech 
Pardubic , ve druhém po 
dramatickém vývoji těsně prohrál 
s Houšťkou a nakonec vybojoval 
krásné třetí místo po výhře nad 
Hradcem Králové. Hráči, kteří 
zasáhli do zápasů (počet 
zápasů/počet vítězství): Poštolka 
Roman 6/6, Pučálka Jan 6/6, 

Semerák Jan 6/3, Slivová Markéta 6/1, Příhoda Jan ml. 5/3, Šalková Dominika 4/2, Beneš Martin 1/1, 
Slavíčková Markéta 1/0, Bláhová Ema Albína 1/0. 
 
 
Věková kategorie: dospělí – 7.místo 

01 - Středočeská divize 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 6.6.2020 

1 TK Roja Příbram z.s. (1)  Slavoj Český Brod B (6)  5:4 11:9 98:81 

2 TO SK Mělník (4) F.H.TK Dobřichovice (5) 6:3 12:8 97:75 

3 LTC Mladá Boleslav (3) TK Radošovice (8) 6:3 13:6 91:71 

4 LTC Slovan Kladno (2) SK Tenis Kladno (7) 8:1 16:2 106:52 

2 20.6.2020 

5 TK Roja Příbram z.s. (1)  TO SK Mělník (4) 5:2 11:4 78:45 

6 LTC Slovan Kladno (2) LTC Mladá Boleslav (3)  5:4 10:8 81:67 

7 F.H.TK Dobřichovice (5) Slavoj Český Brod B (6)  6:3 12:9 83:86 

8 SK Tenis Kladno (7) TK Radošovice (8) 1:5 3:10 45:69 

3 27.6.2020 

9 TK Roja Příbram z.s. (1)  LTC Slovan Kladno (2) 4:5 9:12 78:90 

10 LTC Mladá Boleslav (3)  TO SK Mělník (4) 4:5 9:10 71:75 

11 TK Radošovice (8) F.H.TK Dobřichovice (5) 5:4 10:9 65:72 

12 Slavoj Český Brod B (6)  SK Tenis Kladno (7) 7:0 14:0 84:26 

 

http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6775/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2020/soutez/6898/zapas/12
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Věková kategorie: dorost – 5.místo 

20 MONETA - O putovní pohár prezidenta ČTS 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 7.6.2020  

1 TK Neridé (1) TO SK Mělník (8) 9:0 18:1 111:28 

2 LTC Slovan Kladno (4) Slavoj Český Brod (5) 6:3 14:7 101:65 

3 F.H.TK Dobřichovice (3)  Sportclub Řevnice, z.s. (6) 6:3 12:8 92:88 

4 TK Radošovice (2) LTC Kolín (7) 8:1 16:2 105:51 

2 21.6.2020 

5 TK Neridé (1) LTC Slovan Kladno (4) 6:0 12:0 75:26 

6 TK Radošovice (2) F.H.TK Dobřichovice (3) 6:3 14:7 108:82 

7 Slavoj Český Brod (5)  TO SK Mělník (8) 9:0 18:0 108:23 

8 Sportclub Řevnice, z.s. (6) LTC Kolín (7) 7:2 15:4 106:61 

3 28.6.2020 

9 TK Neridé (1) TK Radošovice (2) 5:4 10:8 76:56 

10 F.H.TK Dobřichovice (3)  LTC Slovan Kladno (4) 5:4 11:9 84:60 

11 Slavoj Český Brod (5)  Sportclub Řevnice, z.s. (6) 7:2 15:6 103:59 

12 LTC Kolín (7) TO SK Mělník (8) 6:3 12:6 76:54 

 
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 jednou 
prohrou s favorizovaným Kladnem. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet zápasů/počet vítězství): Belšánová 
Eva 6/5, Novotný Šimon 6/3, Bouček František 6/3, Bláhová Ema Albína 4/4, Fernando Timothy 4/4, 
Kubelka David 4/3, Ledvina Jan 2/1, Kulhánek Martin 2/0, Šťastná Veronika 1/1, Bláhová Natálie 1/0. 
 
Věková kategorie: dorost – 5.místo 

22 - I. třída B 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 7.6.2020 

1 LTC Mladá Boleslav A (1) LTC Houštka (8) 7:2 14:5 105:39 

2 Slavoj Český Brod B (3)  Sokol Říčany (7) 1:8 3:17 46:113 

3 I. ČLTPK Čerčany (5) LTC Mladá Boleslav B (4) 3:6 7:13 64:98 

4 Slavoj Žiželice (2) Lokomotiva Nymburk (6) 6:3 12:7 95:79 

2 21.6.2020  

5 Sokol Říčany (7)  LTC Mladá Boleslav A (1) 4:5 8:14 103:121 

6 LTC Mladá Boleslav B (4) Slavoj Žiželice (2) 7:2 16:4 105:72 

7 LTC Houštka (8) Slavoj Český Brod B (3)  2:7 4:15 58:99 

8 Lokomotiva Nymburk (6)  I. ČLTPK Čerčany (5) 5:4 11:10 98:96 

3 28.6.2020 

9 LTC Mladá Boleslav A (1) LTC Mladá Boleslav B (4)  7:2 14:4 95:44 

10 Slavoj Žiželice (2) Sokol Říčany (7) 3:6 6:12 60:74 

11 Slavoj Český Brod B (3)  Lokomotiva Nymburk (6) 7:2 15:4 103:44 

12 I. ČLTPK Čerčany (5) LTC Houštka (8) 2:7 6:14 56:91 

 
 
 
 
 
 
 
Věková kategorie: starší žactvo – 3.místo 

http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6918/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/2
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/3
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/4
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/5
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/6
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/7
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/8
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/9
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/10
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/11
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/12
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2020/soutez/6920/zapas/12
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30 MONETA - O putovní pohár Prezidenta ČTS 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 6.6.2020 

1 TK Neridé (1) 

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav (8) 

8:0 16:0 96:8 

2 Tenis Dobříš (3) TK Bohutín, z.s. (6) 7:2 14:4 99:43 

3 Slavoj Český Brod (4)  LTC Mladá Boleslav o.s. (5) 6:3 14:6 100:60 

4 Open Tennis Club (2) WILSON Tenis Centrum (7)  7:2 14:4 96:49 

2 20.6.2020  

5 TK Neridé (1) Tenis Dobříš (3) 8:1 17:2 110:46 

6 Open Tennis Club (2) Slavoj Český Brod (4) 6:3 14:6 93:72 

7 TK Bohutín, z.s. (6) 

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav (8) 

2:7 5:14 56:100 

8 
LTC Mladá Boleslav 
o.s. (5) 

WILSON Tenis Centrum (7) 4:5 10:11 84:96 

3 27.6.2020 

9 TK Neridé (1) Open Tennis Club (2) 7:2 14:4 105:69 

10 Tenis Dobříš (3) Slavoj Český Brod (4)  3:6 8:13 83:102 

11 
WILSON Tenis 
Centrum (7) 

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav (8) 

7:2 14:6 102:80 

12 
LTC Mladá Boleslav 
o.s. (5) 

TK Bohutín, z.s. (6) 6:3 12:6 72:58 

 
Cílem starších žáků bylo pohybovat se 
v klidném středu tabulky, a to se dařilo a 
nakonec jsme skončili na výborném třetím 
místě. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet 
zápasů/počet vítězství): Fröhlich Max 6/6, 
Fröhlich Jan 6/5, Růžička Jan 6/5, Ledvina 
Jan 6/4, Bláhová Nela 6/0, Boučková 
Karolína 4/0, Bláhová Natálie 2/0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Věková kategorie: starší žactvo – 4.místo 

http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/2
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/2
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/3
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/3
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/4
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/4
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/5
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/5
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/6
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/6
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/9
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/9
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/10
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/10
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/11
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/11
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/11
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/11
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/12
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/12
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6929/zapas/12
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32 - I. třída B 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 6.6.2020  

1 
1. Vestecká sportovní 
o.s. (1) 

Sokol Říčany (7) 2:7 5:15 48:95 

2 Slavoj Žiželice (3) 

Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou (6) 

4:5 10:12 98:112 

3 TJ LTC Poděbrady (4) Slavoj Český Brod B (5)  2:7 4:14 41:90 

4 LTC Houštka (2) 

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav B (8) 

2:7 5:16 69:124 

2 20.6.2020  

5 
Tenisový klub Benátky 
nad Jizerou (6) 

Sokol Říčany (7) 1:8 2:16 53:99 

6 Slavoj Český Brod B (5)  

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav B (8) 

3:6 6:14 71:110 

7 
1. Vestecká sportovní 
o.s. (1) 

Slavoj Žiželice (3) 8:1 17:3 107:61 

8 LTC Houštka (2) TJ LTC Poděbrady (4) 9:0 18:0 108:30 

3 27.6.2020  

9 Sokol Říčany (7) 

TK SPORTCENTRUM Mladá 
Boleslav B (8) 

6:3 12:7 108:96 

10 Slavoj Český Brod B (5)  

Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou (6) 

3:6 7:13 83:95 

11 
1. Vestecká sportovní 
o.s. (1) 

LTC Houštka (2) 4:5 10:11 76:81 

12 Slavoj Žiželice (3) TJ LTC Poděbrady (4) 7:2 15:4 106:47 

Věková kategorie: mladší žactvo – 3.místo 

44 - II. třída B 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 7.6.2020  

1 TJ LTC Poděbrady (1) 

Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou B (6) 

8:1 16:2 97:38 

2 TK PTA Kolín (4) Sport club Na Zámečku (5)  6:3 12:6 85:59 

3 TO Sokol Nehvizdy (3)  

WILSON Tenis Centrum B 
(8) 

5:4 10:9 97:86 

4 Slavoj Český Brod (2)  LTC Mladá Boleslav B (7)  8:1 17:2 111:36 

2 21.6.2020  

5 TJ LTC Poděbrady (1) TK PTA Kolín (4) 4:5 9:11 63:85 

6 Slavoj Český Brod (2) TO Sokol Nehvizdy (3)  1:8 3:16 59:104 

7 Sport club Na Zámečku (5) 

Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou B (6) 

7:2 14:6 107:54 

8 LTC Mladá Boleslav B (7)  

WILSON Tenis Centrum B 
(8) 

0:9 0:18 15:108 

3 28.6.2020  

9 TO Sokol Nehvizdy (3)  TK PTA Kolín (4)  6:3 12:7 91:59 

10 TJ LTC Poděbrady (1) Slavoj Český Brod (2)  2:7 6:14 55:98 

11 WILSON Tenis Centrum B (8)  Sport club Na Zámečku (5) 4:5 9:11 62:84 

12 
Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou B (6) 

LTC Mladá Boleslav B (7)  4:3 8:7 71:68 

 

http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/1
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/2
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/2
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/2
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/3
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/3
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/4
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/4
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/4
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/5
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/5
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/5
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/6
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/6
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/6
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/7
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/8
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/9
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/9
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/9
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/10
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/10
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/10
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/11
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/11
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/11
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/12
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6931/zapas/12
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/1
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/1
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/1
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/2
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/2
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/3
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/3
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/3
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/4
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/4
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/5
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/5
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/6
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/6
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/7
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/7
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/7
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/8
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/8
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/8
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/9
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/9
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/10
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/10
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/11
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/11
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/12
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/12
http://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2020/soutez/6944/zapas/12
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Cílem mladších žáků bylo bojovat o postup, 
což konečné třetí místo dokazuje. Hráči, 
kteří zasáhli do zápasů (počet 
zápasů/počet vítězství): Homola Matyáš 
6/5, Pokorný Jan 6/4, Takáč Michal 6/4, 
Vaněk Daniel 6/3, Štolbová Nikola 5/3, 
Vlasáková Vendula 5/2, Čadinová Klára 
2/0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Věková kategorie: babytenis – 1.místo 

57 Memoriál Z. Kocmana - babytenis skupina G  
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 Slavoj Český Brod A  

 

3 0 25:5 25:5 164:55 6 

2 TK Čelákovice 

 

2 1 24:6 24:6 160:78 5 

3 TJ LTC Poděbrady 

 

1 2 11:19 8:19 81:129 4 

4 LTC Kolín B 

 

0 3 0:30 0:27 20:163 3 

Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body 

1 6.6.2020 
1 Slavoj Český Brod A LTC Kolín B 10:0 

2 TJ LTC Poděbrady TK Čelákovice  0:10 

2 13.6.2020 
3 LTC Kolín B TJ LTC Poděbrady 0:10 

4 TK Čelákovice Slavoj Český Brod A 4:6 

3 20.6.2020 
5 TK Čelákovice  LTC Kolín B 10:0 

6 Slavoj Český Brod A TJ LTC Poděbrady 9:1 

TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav Slavoj Český Brod 7:3 7:3 56:38 

http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/1
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/1
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/5
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/5
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/6
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/zapas/6
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7203/zapas/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7203/zapas/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo-soupiska/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo-soupiska/1
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo-soupiska/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7130/druzstvo-soupiska/4
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V soutěži nejmenších tenistů bojovalo naše 
družstvo o přední místa, nakonec svou 
skupinu vyhrálo a postoupilo do vyřazovacích 
bojů, kde prohrálo s Mladou Boleslaví. Hráči, 
kteří zasáhli do zápasů týmu (počet 
zápasů/počet vítězství): Dvořák Jonáš 12/10, 
Martinovský Tobiáš 12/8, Jougl Matyáš 12/8, 
Tichý Jan 12/7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věková kategorie: babytenis 

54 Memoriál Z. Kocmana - babytenis skupina D 
Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 TK Neridé 

 

3 0 30:0 30:0 180:11 6 

2 Slavoj Český Brod B 

 

2 1 16:14 16:14 113:110 5 

3 TO Sokol Nehvizdy  

 

1 2 8:22 8:22 68:154 4 

4 Tenis club Úvaly 

 

0 3 6:24 6:24 70:156 3 

Časový sled utkání 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry 

1 6.6.2020  
1 TK Neridé Slavoj Český Brod B  10:0 10:0 60:5 

2 TO Sokol Nehvizdy Tenis club Úvaly  6:4 6:4 42:40 

2 13.6.2020  
3 Slavoj Český Brod B  TO Sokol Nehvizdy  8:2 8:2 54:23 

4 Tenis club Úvaly  TK Neridé 0:10 0:10 3:60 

3 20.6.2020  
5 Tenis club Úvaly  Slavoj Český Brod B  2:8 2:8 27:54 

6 TK Neridé TO Sokol Nehvizdy 10:0 10:0 60:3 

 
 

http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/1
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/1
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/5
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/5
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/6
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/zapas/6
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo-soupiska/2
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo-soupiska/4
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo-soupiska/3
http://www.cztenis.cz/babytenis/druzstva/sezona/2020/soutez/7127/druzstvo-soupiska/1
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1.4.5 Akce pro veřejnost 
 
Náš oddíl zorganizoval v roce 2020 jen velmi málo akcí pro rekreační hráče nebo i pro nehrající veřejnost 
a to z důvodu trvání protipandemických opatření a nařízení. Jaro patřilo mistrovským soutěžím družstev a 
krajskému přeboru dorostu, který se konal u nás. V době letních prázdnin jsme pod vedením našich trenérů 
zorganizovali pět prázdninových příměstských táborů. V podzimních měsících jsme zorganizovali již tradiční 
Posvícenský koláč ve čtyřhře, který se letos hrál v kategorii mužů i žen. V kategorii žen se zúčastnilo třináct 
dvojic a v kategorii mužů se zúčastnilo sedm dvojic. Několik pěkných akcí bylo organizováno díky dobře 
fungujícímu občerstvení na tenise. Byly to kulturní pátky s muzikou a výborným jídlem a turnaj v mariáši. V 
podzimní části sezóny byla pro hráče zorganizovaná pravidelná kondiční příprava pod vedením kondičního 
trenéra Lukáše Maláta. 
 
 
1.4.6 Spolupráce s dalšími subjekty 
 
V roce 2020 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. V zimní sezóně se dařila spolupráce na kondiční 
přípravě hráčů s panem Lukášem Malátem. 
 
1.4.7 Stručný výhled činnosti na rok 2021 
 
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 opravu 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 upraveného areálu.  
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8.5   Triatlon 
 

8.5.1 Hodnocení činnosti 

Oddíl triatlonu měl v roce 2020 

nadále pouze 6 členů a to ve věku 27 

- 65 let.  

Oddíl měl v roce 2020 dva trenéry 

triatlonu – Václav Čokrt st. a Eva 

Babicová.  

V roce 2020 jsme se členové oddílu 

zúčastnili pouze tří triatlonů: 

- Vlkančický triatlon - 1.8.2020 (200 m 

plavání, 6 km kolo a 2 km běh) – 

Kateřina Čokrtová (2. místo) a Václav 

Čokrt st. 

- Hobby triatlon Sadská - 5.8.2020 

(400 m plavání, 20 km kolo, 3 km běh) 

– Jana Machorková, Kateřina 

Čokrtová a Václav Čokrt st. 

- Mimoňský triatlon - 9.8.2020 (500 m plavání, 16 km kolo, 4 km běh) – Jana Machorková 

Z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru se členové oddílu v roce 2020 zúčastnili pouze šesti 

běžeckých závodů:  

- Novoroční běh v Horních Počernicích (Eva Babicová, Jana Machorková, Kateřina Čokrtová a Václav 

Čokrt st. 

- Kbelská desítka – Jana Machorková a Kateřina Čokrtová, 

- Běchovice – Václav Čokrt st. 

- Velká Kunratická – Václav Čokrt st., Václav Čokrt ml., Eva Babicová, Jana Machorková a Kateřina 

Čokrtová 

Českobrodská vánoční desítka (závod pořadatelů) – Václav Čokrt st., Jana Machorková, Kateřina 

Čokrtová a Václav Čokrt st, 

Silvestrovský běh v Kolíně (individuální start 31.12.2020) – Václav Čokrt st. 

Z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru nemohl oddíl triatlonu v roce 2020 uspořádat ani jeden 

z našich čtyř tradičních běžeckých závodů: 27. ročník silničního běhu na 10 km „Českobrodská pečeť “, 

19. ročník akce „Svatováclavský běh“, 19. ročník akce „Běh Republiky Československé“ a 28. ročník 

silničního běhu na 10 km „Českobrodská vánoční desítka“. Vánoční desátku si zaběhlo pouze pět 

pořadatelů, z toho čtyři členové oddílu. 
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8.6  Volejbal 
 

8.6.1 Hodnocení činnosti 
 

V roce 2020 ukončilo svoji činnost 

v TJ družstvo mužů, na druhé 

straně díky mladším hráčům se 

daří oddíl rekreační odbíjené 

udržet a v pátečním čase se sejít 

ke hře v plném počtu hráčů. 

Jaro a podzim byly, ale 

poznamenány uzavřením vnitřních 

sportovišť z důvodu epidemie 

Covidu. Takže v čase uzavření 

sportovní haly, nebylo možno 

posilovat imunitu sportem. 

Družstvo oddílu rekreační odbíjené 

se zúčastnilo v roce 2020 opět Ligy 

VPK (Volejbaloví pinkači Kolín), 

která v roce 2020 pokračovala 

jarní částí čtvrtého ročníku. Do 

pátého ročníku bylo družstvo opět 

přihlášené, ale epidemie Covidu neumožnila dva podzimní turnaje sehrát. 

Jarní část čtvrtého ročníku 2019/2020: 

turnaj 11.1.2020 – družstvo získalo osmé místo z 12 týmů 

turnaj 15.2020 - družstvo získalo páté místo z 12 týmů 

Čtvrtý ročník ligy byl 27.62020 zakončen letním turnajem, kde družstvo překvapivě obsadilo čtvrté místo 

z jednadvaceti týmů týmů a němž byly vyhlášeny výsledky zimní části. Celkově naše družstvo obsadilo páté 

místo ve čtvrtém ročníku Ligy VPK. 

Dále se družstvo zúčastnilo Beachotvíráku ve Zruči nad Sázavou a srpnového turnaje v Pečkách. 

Bohužel z důvodů nařízení vlády, kterým byla pozastavena sportovní činnost ve sportovních halách se 

neuskutečnily tradiční turnaje pro veřejnost, t.j. Memoriál P. Blažka a vánoční turnaj smíšených družstev. 
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8.7 ASPV 
 

                                                                       
8.7.1 Stručné hodnocení: 

V roce 2020 probíhalo cvičení 
omezeně, v termínech mimo uzavření 
sportovišť. 
1x týdně večerní hodina – ženy 
1x týdně odpolední hodina – děti / 
všeobecná gymnastika 
1x týdně u Buddhy 
Cyklovýlet – večerní hodina / ženy 
Děti atletický víceboj v parku 
 
 
 
 
 

8.7.2 Plánované – odložené aktivity: 
Víkendové sportovní soustředění dětí  
2 cvičitelky školení 3 třídy. 
4 cvičitelky na seminář zdravotní tv.- odloženo 
 
 
8.7.3 Mediální prezentace:  
Probíhá v rámci našich www stránek http://www.aspvceskybrod.cz/, které jsou pravidelně 
aktualizovány. Dále dáváme informace do vývěsky před halou. Nábor ve školách formou letáků. 
 
 
Veškeré výdaje spojené s činností ASPV byly proplaceny a jsou evidovány přímo u ekonoma 
jednoty.  
 
8.7.4 Prostory pro činnost:  
Cvičební hodiny probíhají pouze v tunelu. 
 
 
Spolupráce s dalšími subjekty: Celoroční spolupráce s ZŠ Tyršova 
 
 
8.7.5 Akce pro veřejnost:  
Tradiční mikulášská veřejná hodina se letos neuskutečnila. 
 
8.7.6 Cíle 2021 
Naším hlavním cílem do roku 2021 je návrat dětí do hodiny a nábor nových cvičenců. Aktivitu 
v karanténě udržujeme online cvičením v době původní hodiny cvičení dětí. 
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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. Zároveň jsou někteří z našich vedoucích akreditovanými 

lektory skautských vzdělávacích kurzů. 

Dětem nabízíme nejen efektivní a zajímavé možnosti strávení volného času, ale snažíme se rozvíjet 

jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, vedeme je nenásilnou formou k pohybu, učíme je spolupráci 

v kolektivu a vzájemné toleranci, vedeme je k samostatnosti a odpovědnosti a svou činností též 

působíme jako prevence sociálně patologických jevů. 

 

Během roku pořádáme řadu akcí pro děti i pro vedoucí. Mezi tradiční každoročně pořádané akce patří 

především: 

 

Hlavní akce a naše činnost v roce 2020: 

 

Naše středisko pořádá během roku řadu akcí pro děti i pro vedoucí. V roce 2020 byla naše činnost 

významně poznamenána protiepidemickými opatřeními a omezeními zavedenými v souvislosti 

s onemocněním Covid19, a tak se velká část našich akcí v tomto roce nemohla uskutečnit. Po značnou 

část roku byla pozastavena prezenční činnost, nemohli jsme tedy pořádat pravidelné týdenní schůzky 

jednotlivých oddílů, stejně jako víkendové a prázdninové výpravy. Jednotlivé oddíly se tak v roce 2020 

pokoušely nastavit jiný systém práce se svěřenými dětmi, tzn. on-line schůzky (převážně oddíly skautů 

a skautek, kde to již věk, schopnosti a zkušenosti dětí umožňují), „stopovačky“ po Českém Brodě a 

okolí, ke kterým byly dětem zasílány instrukce a děti je absolvovaly samy nebo v doprovodu členů své 

rodiny, společná venkovní setkání a venkovní besídky v čase mírného uvolnění zavedených opatření.  

 

Mezi tradiční, každoročně pořádané akce našeho střediska patří především: 

 

Pololetní prázdniny 

Již několik posledních let vyrážejí naše skautky a skauti společně na výpravu o pololetních 

prázdninách. Letos se skautky a skauti vydali do Bělé pod Bezdězem. Na lyžování to tentokrát sice 

nebylo, ale i přesto si užili spoustu zábavy a podnikli řadu výletů.  

 

Velikonoční prázdniny 

Celostředisková velikonoční výprava se v roce 2020 bohužel vzhledem k omezením daným Covid19 

neuskutečnila, již naplánovanou výpravu jsme museli zrušit. Pro tento rok jsme navíc měli již dlouho 

dopředu zamluvené ubytování ve velice poptávaném středisku ekologické výchovy Kaprálův Mlýn, o 

to víc je nám to líto (pro velký zájem je možnost zamluvit si ubytování zde opět až v horizontu několika 

let).  
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Kuličkiáda 

Ani Kuličkiádu jsme nemohli kvůli zákazu shromažďování osob a dočasnému pozastavení aktivní 

prezenční činnosti uskutečnit.  

 

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. V roce 2020 byla sice celá řada kol 

zrušena, přesto se několik závodů uskutečnilo a naši závodníci u toho samozřejmě nemohli chybět.  

  

V celkovém umístění ze všech proběhlých kol jsme obsadili následující příčky: 

Mistrovství (Pohár) Středočeského kraje: 

V kategorii starších žákyň: 1. místo Nikola Blechová, 2. místo Denisa Kratochvílová, 3. místo Ema 

Hrušková. V kategorii starších žáků: 1 místo Petr Roubíček. V kategorii mladších dorostenců: 1. místo 

Jan Vašina. V kategorii mladších dorostenek: 1. místo Bětka Vodičková. V kategorii starších 

dorostenek: 4. Místo Šárka Eichlerová.  

Mistrovství smíšených dvojic: 5. místo Jana Machorková a David Machorek 

Mistrovství České republiky: 

Z mistrovství ČR v TZ jsme si odvezli dvě velice cenné příčky, a to 1. místo v kategorii starších žáků 

pro Petra Roubíčka, a 3. místo v kategorii žen A pro Janu Machorkovou. I další naši závodníci se ale 

umístili na pěkných pozicích, jsme rádi, že jsme se 

dokázali na Mistrovství ČR kvalifikovat a potvrdit 

svou výkonnost. Zájem našich závodníků a jejich 

úspěchy nám ukazují, že to má smysl a že to přeci 

jen děláme dobře.  

 

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.  

 

 

Čarodějnice 

Ani tradiční pálení čarodějnic jsme letos pro své oddíly nemohli uspořádat. 

 

POPOLES 

Poprvé po předchozích 37 letech došlo k přerušení pořádání PoPoLesu. Letošní 38. ročník jsme 

z důvodu protiepidemických opatření a zákazu shromažďování museli zrušit. Nicméně tato akce patří 

k tradičním českobrodským akcím a jakmile to bude opět možné, hodláme na tuto tradici opět navázat.  

 

Brigády na údržbu tábořišť 

Každý rok na jaře jezdíme na naše tábořiště „Pod kopcem Pohoř“ u Starého Samechova a do Kácovce 

u Kácova připravovat louku i srub pro blížící se tábory. Mezi nejnutnější práce patří posečení louky 

a shrabání trávy, příprava dřeva na topení a údržba a opravy srubů. V roce 2020 jsme sice museli 

několik jarních a podzimních brigád zrušit, přesto jsme se alespoň v období mírného rozvolnění 

opatření sjeli v kruhu dospělých vedoucích (tedy brigád se neúčastnily děti), abychom zabezpečili 

alespoň ty nejdůležitější práce pro nadcházející tábor. Zároveň jsme na podzim opět v omezeném 

počtu dospělých pokračovali s opravami srubu na tábořišti v Kácovci.  
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Letní tábor 

Vyvrcholením celého skautského roku ve 

středisku je vždy letní tábor. V roce 2020 

jsme celé jaro sledovali s napětím, zda se 

tábor bude moci uskutečnit. Nicméně práce 

na jeho přípravě běžely standardně po 

celou dobu od brzkého jara – jinak by na 

poslední chvíli nebylo možné akci 

takovéhoto rozsahu uskutečnit.  

Tábor se nakonec uskutečnil, a to v 

původně plánovaném termínu 4. – 25. 

července. Byť bylo nutné dodržovat celou 

řadu nadstandardních protiepidemických 

opatření, kvůli omezení rizika nákazy jsme 

museli zrušit i návštěvní den rodičů a veškeré výpravy táborníků do míst, kde by se mohli setkat 

s dalšími lidmi, tábor proběhl bez sebemenších problémů.  

Tábor byl letos společný celostřediskový, dva týdny společně se světluškami a vlčaty a po jejich 

odjezdu třetí týden pouze ve složení skautky a skauti jsme strávili na našem kmenovém táborišti Pod 

kopcem Pohoř. Tématem celotáborové hry byli Vikingové a dětem se dle ohlasů hra stejně jako celý 

tábor moc líbily. Pro zjednodušení komunikace rodičů s dětmi, obzvláště při nemožnosti uskutečnit 

návštěvní den, jsme zavedli možnost vhazování 

dopisů do nově nainstalované schránky na naší 

klubovně, jejíž obsah jsme několikrát do týdne 

(při každém zásobování tábora) dováželi do 

tábora. Rodiče tak mohli dětem psát dopisy a 

posílat balíčky častěji, i toto opatření se setkalo 

s velkým zájmem rodičů.  

 

 

 

 

Akce Vpřed 

Outdoorová akce pro otrlé a fyzicky i psychicky zdatné jedince. Letošní ročník, který se uskutečnil 

v termínu 5. - 6. 9., byl již 23. ročníkem této tradiční akce. Závod startoval v cílovém místě loňského 

ročníku – v Kutné Hoře a skončil v Červených Janovicích, kde tedy bude startovat příští ročník závodu.  

Závod opět důkladně prověřil psychické i fyzické schopnosti všech účastníků. Byť jsme opět s obavami 

během příprav sledovali, zda nedojde k zákazu hromadných akcí, přesto se letošního Vpředu 

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 pořádáme za podpory města Český Brod.  

 

Šemberská dvanáctka 

Šemberská dvanáctka patří bohužel již k akcím, které bylo nutné i přes jejich předchozí přípravu na 

poslední chvíli zrušit. Doufáme, že v roce 2021 se Š12 bude opět moci uskutečnit a my budeme moci 

navázat na její letitou tradici.  

 



69 

   
 

 

Podzimní prázdniny 

Ani podzimní výprava celého střediska se nemohla uskutečnit.  

 

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. Toto 

se uskutečnilo i v roce 2020, byť za zvýšených hygienických 

opatření. My jsme plamínek do Českého Brodu dovezli z Kolína. 

V Brodě jsme Betlémské světlo nabídli českobrodským občanům 

dne 22. 12., kdy si jej mohli v odpoledních a večerních hodinách 

přijít připálit do svých svícínků a luceren na zahradu MŠ 

Letadýlko. Další možnosti roznosu a připálení Betlémského 

světla jsme v tomto roce, vzhledem k daným omezením, museli 

zrušit.   

 

 

Mikulášské a vánoční besídky 

Mikulášské a vánoční besídky a výpravy v roce 2020 byly také zasaženy protiCovidovými opatřeními. 

Nicméně v období mírného rozvolnění zákazů se nám podařilo uspořádat alespoň venkovní vánoční 

besídku pro skautky a skauty, která se uskutečnila na zahradě na Podzimku a děti se tak mohly po 

dlouhé době na chvíli vidět alespoň u venkovního ohně. Pro světlušky a vlčata jsme uspořádali 

Mikulášskou stopovačku – děti ji absolvovaly na základě předem zaslaných indicií samy nebo 

v doprovodu rodičů a v daný den si mohly přijít ke klubovně pro mikulášskou odměnu.  

 

Další akce v roce 2020 

Vzhledem k omezením naší činnosti jsme nemohli zrealizovat většinu plánovaných výprav. V rámci 

možností jsme se ale pokusili vytvářet našim členům jiné formáty akcí, byť tímto způsobem lze 

fungovat pouze v omezené míře. Mezi takovéto akce patří Povánoční zabíječ času: stopovačka po 

Českém Brodě a okolí, která byla na závěr roku připravena pro všechny oddíly. Zájemci dostali první 

indicii a po zdolání každého dalšího stanoviště získávali informace o dalších krocích. Zabíječe 

absolvovali účastníci většinou společně se svými rodiči nebo s celou rodinou. Dále jsme se v listopadu 

jako dobrovolníci zúčastnili společné výsadbové akce Sázíme stromy, kterou uspořádala obec 

Rostoklaty ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rostoklaty a nadací Sázíme stromy. Takto se nám 

podařilo vysadit přes 100 nových stromů a přes 200 keřů. Podařilo se nám též uskutečnit jednu 

tvořivou dílnu světlušek, kde si světlušky vyzkoušely ruční tvorbu. Od podzimu 2020 také pravidelně 

pečeme sladké a slané zákusky, které donášíme do Domova seniorů ANNA pro vytížený personál. 

V této činnosti hodláme pokračovat, dokud se situace s Covid19 nezklidní a personál veškerých 

zdravotnických a sociálních zařízení přestane být pod enormní zátěží. 

 

Závod světlušek a vlčat se v roce 2020 nakonec neuskutečnil a všechna jeho kola byla přesunuta na 

rok 2021.  

 

Podrobné informace o naší činnosti najdete na: http://skaut7.cz/ a na naší facebookové stránce 

www.facebook.com/StrediskoIngLadiNovaka 

 

Radka Nováková 

 

              

http://skaut7.cz/
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9. Závěr 
 
Pokud jste dočetli či jen prolistovali výroční zprávu až k této závěrečné kapitole snad mi dáte za 

pravdu, že rok 2020 se výrazně odlišil od předcházejích let díky nařízením vlády v souvislosti s 

pandemií. Činnosti oddílů byly omezeny, byť v době, kdy se sportovat mohlo byly stěžejní soutěže či 

mistrovství republiky realizovány. Díky SK Český Brod se podařilo renovovat další část areálu na 

Kutilce. Správa se zaměřila na nutné opravy, které šlo dělat v době, kdy sportoviště osiřela a na 

zpracování žádostí o kompenzace eliminující dopady COVIDu. Pro trenéry to bylo období, kdy se 

místo prezenčních tréninků zaměřili na přípravu individuálních tréninků a s tím spojený i nárůst 

administrativy. 

 

Pokud se nezmění výše dotací z města, kraje či NSA (na kterou přešly dotační program MŠMT) 

mohou i oddíly pokračovat ve svých sportovních předsevzetích s dobrým materiálním a trenérským 

zázemím s perspektivou rozvoje sportu, zejména v mládežnických kategoriích. 

 

Rok 2021 začal pro sport nepříznivě, ale připravme se na soutěže až to zase půjde…  

 

Kapacitu v členské základně, trenérech, vedení oddílů i správě TJ na to máme. 

 

Výroční zpráva byla projednána se zástupci oddílů formou per rollam a na VH TJ Slavoj Český 

Brod, z.s. v roce 2021 bude předložena ke schválení.  

 

 

 

 

 

                                                                                              Pavel Janík 

                                                                       předseda VV TJ Slavoj Český Brod, z.s 
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Nabídka TJ pro veřejnost 

 

 
 

 


