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1 Základní údaje 
 

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 
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 
Jan Vokáč 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 
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1.1 Organizační struktura TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
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2 Úvodní slovo  
 Rok 2021 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 mistrovstv republiky).  Aby toho nebylo 
dost tak v závěru roku skončil náš dodavatel energií Bohemia energy, takže vedení a správa měla před 
sebou další velký úkol zjistit nového dodavatele, kterým se od listopadu stal EPET. Přesto výše záloh 
prověřila ekonomické možnosti TJ.  

Prázdná sportoviště umožnila na druhé straně v klidu realizovat nejdůležitější opravy a údržbu sportovišť. 
SK Český Brod z.s. v roce 2021 se souhlasem TJ rekonstruoval pronajatý fotbalový stadion. 

Výroční zpráva za rok 2021 ve svém výčtu nebude tak bohatá v porovnání s předešlými, ale většina 
oddílů přešla na individuálních formy sportovní přípravy a koncentovaly svoji činnost především do 
soustředění. TJ take vyšla vstříc letním příměstským táborům, které pořádaly nejen oddíly TJ ale I jiné 
neziskovky  

Na rozdíl od minulých let v dotačních titulech přibyly I Výzvy na dopady Covidu a TJ mohla poprvé využít 
I dotace z Národní sportovní agentury, která od roku 2020 přebrala dotační program pro podporu sportu 
od MŠMT. 
 
Ve výroční zprávě TJ v souladu s přijatým usnesením valné hromady najdete ucelený přehled o činnosti 
výkonného výboru (dále jen VV TJ), hospodaření TJ, činnosti pracovních skupin, Správy TJ a o jejich 
projektových, administrativních, sportovních a společenských aktivitách. Tradičně ve druhé části výroční 
zprávy jednotlivé oddíly prezentují svoji činnost v roce 2021 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 2021 byl v oblasti získávání prostředků z dotačních titulů velmi úspěšný. Díky 
finanční dotaci z města a zejména programu Můj klub - MŠMT jsme se mohli zaměřit na podporu 
dobrovolných trenérů, všeobecné přípravě dětí a podpoře stále rostoucí základně dětí a mládeže, která 
v roce 2021 činila 875 členů s duplicitním členstvím 938.  
 
Rádi bychom chtěli tímto 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. TJ také aktivně připomínkovala 
vznikající Plán rozvoje sportu města Český Brod. 
 
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 2021 říci: Byl to velmi 
nestandardní rok perné práce VV TJ, správy, správců areálu i pro samotné oddíly, jak v době nařízení 
vlády a jejích opatření vzhledem k pandemii zabezpečit zákldní činnost TJ a oddílů. Na začátku roku 
2022 dochází k výrazným změnám v opatřeních v oblasti sportu, takže doufejme, že se situace přeci jen 
zlepší a opravená sportoviště se dočkají nových soutěží i žáků škol. A doufejme, že i nárůst energií se 
zastaví na únosné výši. O únorovém překvapení se zmiňuji v závěru, protože tato zpráva se týka roku 
2021. 
 
                                                                     za TJ Slavoj Český Brod, z.s. Pavel Janík - předseda VV TJ 
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3 Usnesení valné hromady TJ Slavoj Český Brod z.s. 
 
Datum:  2. 6. 2021 
Místo: klubovna nohejbalu 
Účast na VH: 22 delegátů (z 36) - 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: P. Janík 
 
I. Procedurální otázky 
 

• VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
• VH zvolila mandátovou komisi ve složení: P. Sobíšek, J. Hanzal 
• VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, T. Cibulka 
• 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 2020 a Návrh činnosti TJ na rok 
2021. 

• Zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2020.  
• Rozpočtový výhled na rok 2021. 
• Zprávu RK za uplynulé období. 
• Návrh úpravy stanov TJ s upřesněním role místopředsedy jako statutárního zástupce pro 

potřeby www justice.cz a rejstříku sportu NSA. 
 

VH souhlasí a pověřuje výkonný výbor:  
 

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

• Rozpočtový výhled upravit s ohledem k výši přijatých dotací NSA – Podpora provozu a 
Programů podpory kultury, sportu a vč – program podpory činnosti a program oprav a investic. 

• Kompenzace vyplývající ze smluv 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 využití hřiště Na vyhlídce a jednáním s potenciálními partnery. 
• Ukládá VV do příští VH připravit návrh na změnu stanov a organizačního řádu. 

 
 
VH bere na vědomí: 

• Zprávu o činnosti Správy TJ. 
 
II. Návrhy činnosti na další období: 
 

1. Činnost VV TJ a Správy: 

http://www.justice.cz/
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• 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 2021 v následujících oblastech: 

 
Sportovní oblast: 

• Podpora trenérů mládeže, jejich odbornému růstu, a podpora mládežnického sportu 
s možností stabilizovaného počtu mladých sportovců a jejich sportovního růstu.  

• Příprava kvalitních soustředění. 
• Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě a organizování mistrovství republiky 

a mistrovských soutěžích.  
• 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). 

• Prostřednictvím správy TJ realizovat drobné opravy a údržbu sportovních zařízení. 
• Dle plánu provádět 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, 
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- využívat grafický manuál dokumentů TJ, 

- shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 

• Ve spolupráci s externím pracovníkem PR aktualizovat internetové stránky a sociální sítě a 
na nich popularizovat činnost TJ. 

Spolupráce s dalšími subjekty:  
město – realizace společných akcí, účast v komisích, KO 10 Strateg. plánu,                      

- Plánu rozvoje sportu v Českém Brodě 

- řešení hřiště Na Vyhlídce. 

                            NNO ve městě – účast na městských akcích 

                            školy – využití sportovišť, projektové dny,  

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

                            Kraj, NSA a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

                           MAS Pošembeří – činnosti vyplývající z členství v MAS 

 
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. 
• Dle potřeby 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 a podle stavu členské základny zaplatit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. 
• Ve spolupráci s externím pracovníkem PR aktualizovat internetové stránky a sociální sítě a 

na nich popularizovat činnost oddílů. 
• Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace do 

15.3. 2022. 
 
VH doporučuje oddílům: 
 

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

• Navrhnout kandidáty na nové funkční období do VV TJ 
 
Valná hromada hlasovala o usnesení      PRO: 22     PROTI: 0      ZDRŽEL: 0 
 
Usnesení VH TJ bylo přijato 
 
 
Zapsal: předseda návrhové komise M. Majer v.r. 
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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 TJ Slavoj Český Brod, z.s dne 21. 4. 2022) 
 
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 1. 6. 2021 do 19. 4. 2022 v bodech 
Ad. B. 1. 
RK provedla kontrolu přípravy VH – především poskytnutí úplných a správných informací o plnění 
usnesení z VH 2021 (činností VVTJ k jeho naplnění) a hospodaření TJ. 
a) Kontrola plnění usnesení VH 2021– RK považuje postup VVTJ při plnění usnesení za správný a 

adekvátní možnostem, kapacitám a prostředkům kterými VVTJ disponuje. Informace o postupu 
plnění je součástí zápisu z VVTJ a je průběžně kontrolováno a doplňováno. 

 
b) Hospodaření TJ v roce 2021. RK provedla kontrolu Výkazu zisku a ztrát za r. 2021 a Rozvahy 
2021. 
V uvedených dokumentech neshledala RK chyby. Z porovnání Plánu příjmů a výdajů na rok 2021 a 
skutečnosti plyne, že minulý rok byl „štědrý“ na dotace a úspěšné projekty (mimo jiné výsledek 
zkušeností a dobré přípravy ze strany VVTJ). Zvýšené příjmy (o 25 % oproti plánované částce 9 226 
000 Kč!) byly využity ve vyšší podpoře sportu, rozšíření týmu pracovníků TJ a promítly se do rozvoje 
sportovních areálů a jejich vybavení. V některých jednotlivých položkách se jednalo o poměrně 
významné zvýšení, které bylo zaměřeno na služby a podporu sportu. Bohužel na začátku posledního 
čtvrtletí 2021 (13. října) přišel krach Bohemia Energy (tehdy aktuálního dodavatele plynu i elektřiny 
pro TJ Slavoj ČB). TJ přešla pod DPI a došlo k významnému navýšení cen energií. Tento dopad byl 
o to vážnější, že v tomto období byla v provozu nafukovací tenisová hala, která má významný podíl 
na spotřebě energií. Celkové zvýšení nákladů na energie oproti plánu činilo cca 570 000 Kč. Výsledný 
schodek hospodaření tak dosáhl částky 1 492 tis. Kč. Náklady tak překročily plán na rok 2021 o 41 
% a zvýšené příjmy o 16%. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o „účetní schodek“, kdy do nákladů jsou 
zahrnuty i odpisy (cca 2,4 mil. Kč), které ale v peněžním toku nefigurují a ukazují pouze o kolik se 
snížila hodnota dlouhodobého majetku jeho opotřebením. Skutečností na účtu TJ je tedy rozdíl mezi 
odpisy a „účetní ztrátou“ který je kladný. Z pohledu opravdu vydaných peněz tak byly výdaje v roce 
2021 nižší o 7,8 % oproti příjmům (vztaženo ke skutečným příjmům v roce 2021). 
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c) Plán TJ na rok 2022 je vyrovnaný a cca o 3,7 % vyšší než byly příjmy v roce 2021. Je zde několik 
obtížně predikovatelných položek (ceny energií, dotace,..), které bude potřeba sledovat a na straně 
výdajů včas reagovat na případný nepříznivý vývoj. RK bude této problematice věnovat pozornost a 
poskytne v rámci svých znalostí podporu VVTJ při analýze aktuální situace a návrhu optimálního 
postupu. 
d) VVTJ společně s oddíly a odbory TJ připravil Výroční zprávu za rok 2021, která podrobně popisuje 
činnost TJ v průběhu roku 2021 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 většiny jednání VVTJ. 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 VVTJ. 
 
Jako součást kontrolních činností provedla RK na základě žádosti VVTJ kontrolu postupu 
inventarizace majetku TJ Slavoj. Jedná se o proces, který musí každá organizace provést jednou za 
rok dle zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) konkrétně jeho 5. části, § 29 a § 30 (periodická 
nebo průběžná inventarizace). RK zjistila, že inventarizace proběhla v souladu s požadovaným 
postupem a formou a neshledala v této oblasti žádné nedostatky. 
 
V uvedeném období RK nešetřila žádné další interní nebo externí podněty. 
 Za Revizní komisi TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
 Ing. Ivan Chmelík, předseda 
 

4 Činnost TJ v roce 2021 
 
4.1 Složení výkonného výboru (VV TJ) 
 
 

Výkonný výbor Funkce / Oddíl 
Charouzek Jakub ASPV 
Janík Pavel Předseda / Volejbal 
Majer Milan Nohejbal 
Rollo Milan Místopředseda / Atletika 
Šaroch Stanislav Basketbal 
Sobíšek Pavel Tenis 

 

Zaměstnanci Funkce 
 Lucie Vokáčová Ekonomka 
Lucie Hájková Účetní 
Marcela Chuchlová Tajemnice 

 

Revizní komise Oddíl 
Radslav Pivoňka Basketbal 
Lenka Cibulková Nohejbal 
Ivan Chmelík Tenis – předseda  
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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 místo prezenčního jednání využívalo formy per rollam. Přesto statutární 
zástupci měli každý týden operativní provozní porady s tajemnicí a účetními. Pro informovanost 
členů TJ a širší veřejnosti jsou základní dokumenty, Usnesení VH a zápisy z jednání VV TJ 
zveřejňovány i na www.tjslavojcb.cz. Aktivity správy a 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 a následně jsou zveřejňovány na webu TJ v kategorii 
Dokumenty.  
Pracovní skupiny, jako poradní orgány VV TJ pro dané oblasti činnosti TJ, se scházely dle potřeby, 
byť šlo někdy jen o členy výboru, kteří projednali 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, 
kompenzace pronájmů sportovišť pro školy a v závěru roku přechod od Bohemia energy k novému 
dodavateli EPET. 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 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, zastupitelé v závěru roku umožnili vyhlášení Programu 3 – opravy 
a investice.  

 
VV TJ projednával zejména: 

 
• Realizací úkolů daných usnesením VH, 
• dodržováním covidových opatření, 
• následné řešení nájemních smluv se školami, 
• 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. 1-3, NSA), 
• rozdělením finančních dotačních prostředků pro oddíly a správu, 
• přípravu a realizaci akcí souvisejícími se Správou a činnostmi oddílů, zejména v oblasti 

financování a právní pomoci, 
• přípravou provozní smlouvy mezi TJ Slavoj Český Brod, z.s. a SK Český Brod v případě 

vlastnických práv areálu Na Kutilce, 
• reklamací rekonstrukce atletického areálu s firmou PORR  
• otázky vnějších vztahů: jednání s městem, školami, NNO, Technickými službami města 

Český Brod, pojišťovnami apod., 

http://www.tjslavojcb.cz/
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• 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. 
• úpravou Stanov a dalších dokumentů TJ, 
• koordinací oprav sportovních zařízení 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 
• naplňováním covidových opatření, 
• 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 NSA – 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. 

 

4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2021 

Někteří členové TJ Slavoj Český Brod z.s. sportují v několika sportovních oddílech 
současně. Součty členů v oddílech nemusí odpovídat fyzickému počtu členů, kterých 
je 938 tedy celkem 63 členů sportuje ve více oddílech souběžně.   
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Název oddílu  Muži  Ženy  Celkem  Věk 0 - 
18 - 
muži  

Věk 0 - 
18 - 
ženy  

Věk 0 - 
18 - 
celkem  

Věk 18 
- 65 - 
muži  

Věk 18 
- 65 - 
ženy  

Věk 18 - 
65 - 
celkem  

Věk 0 - 
65 - 
muži  

Věk 0 - 
65 - 
ženy  

Věk 0 - 
65 - 
celkem  

atletika  143  164  307  128  152  280  13  12  25  141  164  305  
basketbal  83  40  123  50  34  84  30  6  36  80  40  120  
sálová kopaná  9  0  9  0  0  0  9  0  9  9  0  9  
nohejbal  63  30  93  25  10  35  36  20  56  61  30  91  
tenis   75  40  115  30  24  54  32  16  48  62  40  102  
turistika   68  61  129  20  21  41  46  39  85  66  60  126  
volejbal   7  7  14  0  0  0  4  7  11  4  7  11  
sport pro všechny   9  39  48  8  21  29  1  17  18  9  38  47  
triatlon   2  3  5  0  0  0  2  3  5  2  3  5  
badminton   10  10  20  4  2  6  6  7  13  10  9  19  
volnočasový a 
rekreační sport 
(Všeobecná sportovní 
příprava dětí)  

11  18  29  11  18  29  0  0  0  11  18  29  

volnočasový a 
rekreační sport 
(Senioři všeobecná 
pohybová příprava)  

7  5  12  0  0  0  5  2  7  5  2  7  

volnočasový a 
rekreační sport (TJ 
Slavoj Český Brod, 
z.s.)  

0  4  4  0  0  0  0  4  4  0  4  4  

Součet  487  421  908  276  282  558  184  133  317  460  415  875  

 
5 Výsledky hospodaření  
  

   Hlavní 
činnost   

Daňová    
úleva   

Příspěvky   Dary   Dotace   Hospodářská  
činnost  

   
Výnosy   
   

6 810   0   269   608   2 777   1 144  

Náklady   8 501   
   

54   269   608   2 777   892  

Výsledek 
hospodaření 
před 
zdaněním   
   

   
-1 691   

   
-54   

   
0   

   
0   

   
0   

   
252  

Daň z příjmů   
   

0   0   0   0   0   0  

Výsledek 
hospodaření 
po zdanění   

   
-1 691   

   

   
-54   

   
0   

   
0   

      
252  

   
   

          *zaokrouhleno na tisíce  
Ztráta vznikla navýšením cen za energie. V roce 2021 TJ Slavoj Český Brod z.s. vytvořil dva 
nové pracovní poměry na HPP, nové dva pracovní poměry na DPP a jednomu zaměstnanci 
byl navýšen úvazek. V roce 2021 byly vyšší požadavky na opravy a doplnění sportovních 
potřeb pro své členy.  
Uvedená ztráta byla pokryta rezervami z minulého období.  

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

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



   
 

14  

Finanční dary (v Kč) od: 
         Přehled o přijatých a poskytnutých darech. Účetní jednotka v průběhu sledovaného období 

přijala        následující finanční dary nad 20 000:  
 

firma firma 
BEK reality s.r.o.  

 
P. Medřický  

 
Petr Musílek  

 
Xorux s.r.o.  

 
Kobra formy cz  

 
IF Invest EAST a.s.  

 
V+T mat s.r.o.   

 
V. Dvořák  

 
MUDr. Jiřina Sýkorová  

 
PRO – DOMA  

 
TOP Distribution s.r.o.  

 
Spojovací materiál s.r.o.  

 
LZ Elektro s.r.o.  

 
Arnošt s.r.o.  

 
L. Vokáčová  

 
XAVEROV TRADE a.s.  

 
D. Vacek  
 

L. Černá  
 

P. Šoupal  
 

 

 
 Všem, kteří TJ v uplynulém roce věnovali finanční podporu, mnohokrát děkujeme a věříme v 
jejich přízeň i v následujícím roce.  
  
Rádi bychom také poděkovali, Národní sportovní agentuře, Středočeskému kraji, Městu 
Český Brod a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se zlepšila podpora 
činnost oddílů a také se mohly realizovat výše zmíněné opravy a zkvalitnění trenérské 
práce.   

 
V průběhu roku se uskutečnily kontroly města a Středočeského kraje na účelného využití finančních 
prostředků dle žádosti. Výsledky kontrol neprokázaly žádné pochybení v čerpání dotací. 
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6 Projektová činnost a její realizace 
Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace 
projektů: 

V roce 2021 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 203 000 Kč   

Program č. 2   sportovní akce   podpořeno   
ve výši 220 200 Kč   

Finanční 
podpora invest. 
Projektů a opravy   

 Reko vzduchotechnika 
 Opravy soc. zařízení,      
osvětlení 

podpořeno ve výši 
533 400 Kč  

NSA   Program   
Můj klub 2021  

Podpora mládeže, 
trenérů  

  
1 260 351,25 Kč  
  
  
  

NSA  Provoz a údržba 
2021  Provoz a údržba  802 607 Kč  

ČNS  TCM 2021   

Činnost sportovně 
talentové mládeže 
2021  
  

34 820 Kč  

ČBF  Talentovaná mládež  Talentovaná mládež  60 000 Kč  

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

 
 
 

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 (NSA, MŠMT, MMR, Středočeský kraj, Město Český Brod,) pro 
investiční i neinvestiční projekty, které směřovaly k podpoře investičních i neinvestičních záměrů 
TJ. Zpracovala projekty, které konzultovala s dalšími pracovními skupinami. V roce 2021 se 
podařilo získat finanční prostředky, jejichž přehled je v tabulce kapitoly 5. Výraznou zásluhu na 
získávání finančních prostředků má tajemnice TJ. 
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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 NSA, MŠMT i kraje SK Český Brod, z.s. jakožto 
nájemci TVZ patřících TJ Slavoj Český Brod, z.s., protože v roce 2021 tato možnost oproti dřívějším 
výzvám se od roku 2020 změnila. 

 

7.2 Skupina pro správu majetku 
Výčet oprav a investic: 
 
Sportovní HALA: 

 

• Drobná oprava podlahy v KBD v prostoru požárního úniku do ulice. 
• Oprava nátěru podlahy v SH. 
• Výměna koberce za dlažbu v čisté chodbě haly a v recepci. 
• Oprava osvětlení ve sportovní hale. 
• Klimatizace v SH 
• Oprava kanalizace pod sportovní halou (porušené potrubí) 
• Revitalizace podlahového nátěru v SH. 
• Rekonstrukce v Budha sálku 
• Drobné opravy v sociálních zařízeních v době uzavření sportovišť 
• Úprava klubovny na nový sportovní sálek Mandala 
• Příprava zateplení fasády 
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Tenisový areál: 
 

• Provedena celková rekonstrukce 
oplocení dvorců č.4, 6 a 7 
• Umytí haly, nová bublinová a 
vrchní plachta na nafukovací halu 
• Rekonstrukce dámských šaten a 
sociálního zázemí 
• Rekonstrukce a vybavení 
původního bytu pro správce 
• Pokračování v postupných 
úpravách a vybavení ubytovny 
• Nová dlažba + kuchyňská linka v 
kiosku 

 
Areál na Kutilce: 
Na základě nájemních podmínek se souhlasem VV TJ Slavoj Český Brod z.s. SK realizovalo s 
podporou grantu z města: 
Dotace města na opravy: 104 tis. Kč 
Investice: kamerový systém, reko prostor: 207 tis. Kč 
 
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. 

• Jednání s městem o využití areálu Na Vyhlídce. 
• Jednání se školami o projektových dnech a dalším využití sportovišť 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, 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. TJ aktivně připomínkovala Plán rozvoje sportu města Český 
Brod, který by měl být příští rok schválen ZM. 
 
Jednání pracovní skupiny “Kutilka” 
Správa TJ a Milan Rollo stále řeší přípravu provozní smlouvy sportovního areálu SK, zejména s 
ohledem 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, 
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• spolupráce při realizaci studie využití areálu Kutilky včetně koupaliště, 
• reklamace prací u firmy PORR. 

 
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 singlů žáků  
a mistrovství ČR v kategorii dvojic a trojic 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 ohledně podpory sportu a využití hřiště Na Vyhlídce 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: 

• Finanční plánování s ohledem ke COVID 19 a změně dodavatele energií. 
• 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. 
• Odsouhlasení dokumentů pro FÚ. 
 

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

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

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

 
Přehled příspěvků oddílů do Českobrodského zpravodaje 
( S ohledem k omezení činnosti se počet článků výrazně snížil, jde zejména o prezentaci akcí pro 
veřejnost u oddílu triatlonu a volejbalu.)  
 

         TJ/oddíl počet článků 

rok 2016           2017        2018        2019       2020      2021 

Správa 5                  3                  2               3             0            4 
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Atletika 3                  3                  4               2             2            4 

Nohejbal 5                  5                  2               4             2            3 

Basket 3                  2                  2               0             0            2 

Tenis 3                  0                  3               2             1            1 

ASPV 0                  0                  0               0             0            0 

Volejbal 1                  0                  0               0             0            0 

Triatlon 4                  2                  3               4             2            1 
 
 

• JANA MACHORKOVÁ: DIPLOMOVÁ PRÁCE "KVALITA TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB 
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD Z. S." (2021) 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit kvalitu služeb TJ Slavoj Český Brod. Na základě výsledků 
vytvořit návrhy a doporučení, které by vedly ke zvýšení kvality tělovýchovných služeb a tím vyšší 
spokojenosti členů. Díky autorce má tedy TJ i první analytickou studii. 
 
 
7.6 Skupina sportovně – metodická 
 

Koordinací rozvrhu cvičebních 
hodin na sebe v uplynulém 
období převzala Správa TJ. TJ 
podporovala   organizaci 
seminářů pro oddíly. 
Z grantu města a MŠMT TJ 
pořádala cvičení základních 
pohybových dovedností pro 
nejmladší členy v rámci 
projektu Všeobecné pohybové 
přípravy pro děti a další aktivity 
pro seniory. V rámci projektu 
Sport pro seniory. V průběhu 
roku se transformoval oddíl 

biliáru do nového oddílu do volnočasového a rekreačního sportu (VRS). 
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8 Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod 
V následující kapitole představujeme dílčí zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v uplynulém roce. 

 
8.1 Atletika 
 
Hodnocení 

 
I přes epidemii Covid- 19 a s ním 

spojená vládní nařízení se podařilo 
našemu oddílu fungovat nepřetržitě. 
Tréninky probíhaly i za omezených 
podmínek. Zapojili jsme se do 
celorepublikové akce „ATLETI SPOLU“, 
která odstartovala závodní letní sezónu, 
ta pak překvapivě proběhla v celém 
rozsahu tak, jako každý rok, přestože 
začala až v červnu.  
V krajském přeboru družstev jsme 
soutěžili ve všem věkových kategoriích.  

 
 
 

 
 

V letním období jsme 
uspořádali příměstský tábor a již 
tradiční letní soustředění v Hostinném. 

Oddíl se zapojil do projektu 
Českého atletického svazu – 
ATLETIKA PRO CELOU RODINU, 
který zahrnuje tréninky rodičů s dětmi 
a následně závody. Uspořádal 
všechny své tradiční závody, ale také 
uspořádal závody nové.  
U těchto nových závodů (např. 
Vrhačský trojboj, Českobrodská laťka, 
Online závod) budeme chtít 
v následujících letech navazovat, aby 
se pro nás staly též tradičními jako je 
série halových závodů nebo atletický 

čtyřboj/trojboj.  
V letošním roce se podařilo vybavit oddíl novými závodními překážkami a náčiním 

nezbytným pro pořádání závodů.  
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Práce výboru oddílu   
Výbor oddílu pracoval ve složení 
Milan Rollo (předseda), Kateřina 
Čokrtová (místopředseda), Jana 
Machorková (hospodář), Stanislav 
Kosík, David Machorek (komunikace, 
sociální sítě). Výbor se scházel dle 
potřeby a řešil hlavně organizační 
otázky související se zabezpečením 
běžné činnosti oddílu, organizací 
závodů a přípravou podkladů pro 
dotační výzvy. Informace o oddílu a 
jeho činnosti jsou předávány 
prostřednictvím webových stránek 
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.  
 
Prostory pro činnost oddílu 

Z důvodu vládních nařízení týkající se 
epidemie covid – 19 jsme byli nuceni 
většinu roku využívat pouze atletické 
hřiště na Kutilce, jelikož ve vnitřních 
prostorách nebylo možné trénovat. Od 
začátku roku až do října jsme tedy 
využívali naplno atletický stadion, a to 
v jakémkoliv počasí. Jelikož bohužel 
náš stadion nemá osvětlení, jako je 
tomu běžně na sportovištích, 
nasvěcovali jsme běžeckou dráhu 
v zimním období přenosnými světly, tak 
aby bylo možné trénovat i za tmy. Okolí 
atletického stadionu nadále 
zvelebujeme a staráme se o povrch 
běžecké dráhy v čase po trénincích a 

na brigádách. V roce 2021 jsme uspořádali přes 12 brigád, z toho šest pro členy a jejich rodiče. 
Trenéři pravidelně pracovali 2x do měsíce na atletickém hřišti, aby udělali běžné udržovací práce. 
Všem členům a dalším přátelům atletiky děkujeme za jejich práci a pomoc, i díky vám jsme schopni 
starat se o stadion. Také děkujeme dárcům, kteří poskytli finanční dar.  
 
Přehled atletických soutěží 
Oddíl se zúčastnil celkem více než 40 závodů, z toho 11 pořádal.  
Trenéři oddílu byli: Čokrtová Kateřina, Charvátová Anna, Kosík Stanislav, Kvasnička Pavel, 
Kvasničková Eva, Machorek David, Machorková Jana, Moravec Jan, Kronus Petr, Suchánek 
Tomáš, Baštářová Gabriela. Od září 2021: Hovorka Aleš, Nováková Adéla, Smolík Jan, Korolová 
Tereza. Naši noví trenéři se zúčastnili školení trenérů atletických přípravek.  
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Soutěže družstev 
Přípravka (2010 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 v Nymburce, 
druhé kolo v Českém Brodě a třetí 
v Kutné Hoře. V této soutěži mohl mít 
každý oddíl dvě družstva. Po součtu 
všech tří kole se družstvo Český Brod 
A dostalo na druhé místo družstvo 
Český Brod B na místo deváté. Finále 
Krajského přeboru družstev přípravek 
(celý středočeský kraj, skupiny A, B i 
C) se konalo 26.9.2021 v Berouně, 

zde každý oddíl mohlo reprezentovat pouze jedno družstvo. Družstvo Českého Brodu se umístilo 
14.   

  

Tabulka po 3. kole 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem po 3. kole 
1. SKP Olympia Kutná Hora A 480 350 480 1310 
2. TJ Slavoj Český Brod A  310 360 340 1010 
3. Nymburk A 360 230 370 960 
4.  Atletika Benešov A 260 270 350 880 
5. TJ. Sokol Kolín – atletika A 360 -  260 620 
6. AC Čáslav 250 90 200 540 
7. Nymburk B 130 180 220 530 
8. SKP Olympia Kutná Hora B -  200 170 370 
9. TJ Slavoj Český Brod B 150 100 90 340 
10. Atletika Benešov B 230 -  100 330 
11. Atletika Městec Králové 50 60 -  110 
12. TJ. Sokol Kolín - atletika B 100 -  -  100 

 

 

 Finále přípravek Beroun, 
26. 9. 2021  

Celkov
é body 50 m body dálka body raketka bod

y 
8x200 

m 
bod

y 

1 TJ Neratovice 910 62,96 220 32,72 240 251,12 210 244,27 240 
2 TJ Lokomotiva Beroun z.s. 890 63,57 210 32,08 220 264,84 240 246,99 220 
3 Atletika Líbeznice, z.s.  880 62,72 240 31,59 210 261,16 220 248,68 210 
4 ASK DIPOLI z.s. 710 64,16 180 30,86 180 236,65 160 256,47 190 
5 TJ Lokomotiva Rakovník 670 63,94 190 30,35 130 234,01 150 255,91 200 
6 SK LS Kladno, z. s.  650 65,04 140 30,66 160 245,493 190 257,97 160 
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Nejúspěšnějšími závodníky byli: David Gromeš, Anežka Vaňková, František David 
Vedoucí družstev přípravek: Machorek David, Machorková Jana  
 
 
Mladší žactvo (ročníky 2008 a 2009). 
 

Ve Středočeském kraji soutěžilo 
mladší žactvo ve dvou skupinách a 
ve 3 kolech. První čtyři družstva 
z kategorie mladší žáci a pět 
družstev z kategorie mladší žákyně 
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. Naši mladší žáci a žákyně 

se umístili na místě devátém. 
 
 
 
 

Ml.žáci Pomocné body Hlavní body 
1. TJ Sokol Kolín - atletika A 398,5 30 
2. SKP Nymburk 292 26 
3. Atletika Benešov A 259 25 
4. TJ Sokol Kolín - atletika B 187,5 20 
5. SKP Olympia Kutná Hora 182 19     

7 A. C. TEPO Kladno 630 63,92 200 30,87 190 207,15 120 262,46 120 

8 
SKP Olympia Kutná Hora 
z.s. 610 65,54 110 30,88 200 246,45 200 263,4 100 

9 Atletika Čelákovice z.s. 600 65,22 130 30,56 150 240,62 170 258,5 150 
10 AK Sokol Nehvizdy 530 66,61 70 30,55 140 243,17 180 259,54 140 
11 AO STŘELA Žebrák, z.s. 520 65 160 30,13 120 214,56 130 263,22 110 
12 SKP Nymburk, z.s. 510 65,48 120 29,74 110 197,1 100 256,71 180 
13 Atletika Benešov 480 65,04 150 29,73 100 186,95 60 257,93 170 
14 TJ Slavoj Český Brod, z.s. 470 64,83 170 29,38 70 227,36 140 264,82 90 

15 
T.J. Sokol Říčany a 
Radošovice 460 65,87 80 30,77 170 193,79 80 260,96 130 

16 Sokol Roztoky u Prahy 310 65,86 90 29,41 80 193,41 70 267,12 70 
17 SK Sporting Příbram, Z.S. 290 66,68 60 27,99 60 198,16 110 272,61 60 
17 TJ Sokol Kolín-atletika 290 65,63 100 29,53 90 170,92 20 265,1 80 
19 TJ Spartak Čelákovice,z.s. 220 69,01 50 27,38 30 196,04 90 282,65 50 

20 
SK KAZÍN - Dolní 
Mokropsy 140 69,6 30 27,51 40 180,5 30 292,19 40 

20 SK Sportuj pod Brdy z.s. 140 69,49 40 27,16 20 186,37 50 297,29 30 
22 ŠAK Slaný 130 71,28 20 27,74 50 181,95 40 301,1 20 
23 SC Nové Strašecí, z. s.  40 72,72 10 24,6 10 135,38 10 301,76 10 
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6. AC Čáslav 85,5 14 
7. TJ Sokol Kolín - atletika C 45 13 
8. Spartak Vlašim 43 9 
9. TJ Slavoj Český Brod 28 6 
10. Atletika Benešov B 0 2 

 

  
 
Mladší žákyně Pomocné body Hlavní body 
1. SKP Nymburk 400,3 33 
2. TJ Sokol Kolín - atletika A 327 28 
3. SKP Olympia Kutná Hora A 311,3 27 
4. Atletika Benešov A 234,8 23 
5. Spartak Vlašim 76 17 
6. AC Čáslav 48 16 
7. TJ Sokol Kolín - atletika B 50,75 14 
8. Atletika Benešov B 25 11 
9. TJ Slavoj Český Brod 34 10 
10. TJ Sokol Kolín - atletika C 4 4 
11. SKP Olympia Kutná Hora B 1 1 

 
Nejvíce bodů pro družstva vybojovali: Černý Jonáš (18 bodů), Vaňková Anežka (13,5 bodů), 
Náprstková Barbora (13,5 bodů) 
Vedoucí družstev mladšího žactva: Machorková Jana 
            
Starší žactvo (ročníky 2006 a 2007) 
 

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 3. 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. Naše starší 
žákyně se umístily na místě desátém.  
 
Starší žáci B:                               Hlavní body Pomocné body 
1. TJ Sokol Kolín – atletika A 21 645,5 
2. Atletika Stará Boleslav 17 416 
3. TJ Slavoj Český Brod 13 309,5 
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4. SKP Nymburk                     11 296 
5. T.J.Sokol Říčany a Radošovice 10 259 
6. SKP Omympia Kutná Hora 9 266 
7. Atletika Benešov              1 42 

 
 
 
Starší žákyně B:                               
  Hlavní body Pomocné body 
1. TJ Sokol Kolín - atletika A 28 454,5 
2. SKP Nymburk                        27 378 
3. Atletika Stará Boleslav            24 356 
4. AK Nehvizdy                                    19 286,5 
5. SKP Olympia Kutná Hora 16 251,5 
6. TJ. Sokol Říčany a Radošovice        16 214,5 
7. TJ Spartak Vlašim                   16 200 
8. AC Čáslav                          10 119,5 
9. Atletika Benešov                                           6 81 
10. TJ Slavoj Český Brod            3 44,5 

 
 
Finále A starší žáci:                       
  Body 
        1. A.C.TEPO Kladno               280,5 
2. TJ Sokol Kolín - atletika 190 
3. ASK Dipoli                            110,5 
4. Atletika Líbeznice             87,5 
5. SKP Nymburk                      70,5 
6. TJ Slavoj Český Brod 47 
7. Atletika Stará Boleslav 39 
8. AO Střela Žebrák               37 
9. TJ Lokomotiva Beroun 34 
10. T.J. Sokol Říčany a Radošovice 1 

 
 
Nejvíce bodů pro družstvo starších žáků vybojoval: Peffek Matěj (66 bodů), dále Matěj Rosmarin 
(63), Roubíček Petr (58), Havlín Jonáš (56). Pro družstvo starších žákyň nejvíce bodů vybojovala 
Ilona Nováková (16).  
Vedoucí družstev staršího žactva: Čokrtová Kateřina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žákyně: 
  Body 

1. 
T.J.Sokol Říčany a 
Radošovice 129 

2. 
Školní sportovní 
klub Slaný 71,5 

3. TJ Spartak Vlašim                     67 
4. SK LS Kladno                           58,5 

5. 
TJ Slavoj Český 
Brod 33 

6. AC Čáslav                                25,5 
7. TJ Neratovice                       21,5 
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Junioři (ročníky 2002 - 2005) 
 

V letošní roce jsme postavili družstvo 
juniorů za které závodili i naši dorostenci. 
Soutěž družstev juniorů měla 2 kola, kdy 
první družstvo postoupilo na mistrovství 
Čech. Družstvo našich juniorů se umístilo 
na 5. místě.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Junioři:                                               Hlavní body Pomocné body 
1. TJ Sokol Kolín - atletika 12 467 
2. A.C.TEPO Kladno                        10 304 
3. Atletika Líbeznice                  6 125 
4. Atletika Stará Boleslav 6 103 
5. TJ Slavoj Český Brod 4 62 
6. TJ Sokol Roztoky u Prahy 1 28 

 
 
Nejvíce bodů pro družstvo juniorů vybojovali: Suchánek Tomáš (19) a Tyrpekl Max (19).  
Vedoucí družstev dorostenců: Kateřina Čokrtová 
 
Družstva mužů a žen 
 

Soutěž proběhla ve třech kolech. Závodit 
kromě mužů a žen mohli i atleti 
z kategorie dorostu, juniorů a staršího 
žactva v rozsahu svých mistrovských 
disciplín. Družstvo mužů i žen skončilo 
na místě pátém.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nejvíce bodů pro družstva vybojovali: Vopařil Vojtěch 66,5, Čokrtová Kateřina (37)  
a Nováková Ilona (37). 
Vedoucí družstev mužů a žen: Kateřina Čokrtová, Jana Machorková 
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Níže v tabulce jsou seřazeni závodníci, dle toho, jak bodovali v soutěži družstev v roce 2021.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Jméno (r. n.) mladší žactvo starší žactvo  junioři muži - ženy 
 
celkem 

 
11.6
. 

3.9
. 

24.9
. 

18.6
. 

25.6
. 

27.8
. 

5.9
. 

24.9
. 

 5.6. 20.6
. 

12.9
. 

19.9
.         

Vopařil Vojtěch 
(2003)                 18 22,5 26 18 84,50 
Havlín Jonáš 
(2006)        11,8 14 20 11     16     72,75 
Peffek Matěj 
(2007)       16,8 20 21 9     1,25     68,00 
Rossmarin Matěj 
(2006)       19 17 20 7           63,00 
Roubíček Petr 
(2006)       13,8 13 16 15     1,25     59,00 
Nováková Ivona 
(2007)       2,25 2 4 8     9 6 22 53,25 
Kvasnička Matěj 
(2007)       12 14 16 5           47,00 
Suchánek 
Tomáš (2003)                 19 16,3   8 43,25 
Čokrtová 
Kateřina (1994)                   13 14 10 37,00 
Vopařil Tomáš 
(2007)         16 18           3 37,00 
Tyrpekl Max 
(2005)                 19     5 24,00 
Vesecká Sofie 
(2005)       3 5         1,25 2 9 20,25 
Gyarfaš Jiří       10,3           8,50     18,75 

Ženy:                                         
Hlavní 
body 

Pomocné 
body 

1. 
SKP Olympia Kutná 
Hora 17 378 

2. ASK Dipoli                              13 344 
3. Sokol Roztoky u Prahy 12 263 
4. Atletika Líbeznice               10 152 
5. TJ Slavoj Český Brod 5 157 
6. TJ Neratovice                       5 63 
7. AO Střela Žebrák                    3 71 
 8. TJ Spartak Čelákovice 0 0 

Muži:                                         Hl.Body 
Pomocné 
body 

1. ASK Dipoli                               23 499,5 

2. 
TJ Sokol Kolín - 
atletika B 19 376,5 

3. Atletika Líbeznice                13 126,5 

4. 
Sokol Roztoky u 
Prahy 11 156,5 

5. 
TJ Slavoj Český 
Brod 11 155 

6. AO Střela Žebrák                 11 109 

7. 
SKP Olympia 
Kutná Hora 9 96 

8. 
TJ Kavalier 
Sázava               7 102,5 

9. TJ Neratovice                       6 36,5 

10. 
TJ Spartak 
Čelákovice 0 7 
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(2006) 
Černý Jonáš 
(2009)   3 15                   18,00 
Gromeš David 
(2010) 11,5 5                     16,50 
Dočkalová 
Natálie (2007)       1 1 1 8       5   16,00 
Ledvinová Klára 
(2003)                   7,50 7   14,50 
Vaňková Anežka 
(2010) 10,5 3                     13,50 
Náprstková 
Barbora (2009) 10,5 3                     13,50 
Slavíková 
Michaela (2005)                   13,5     13,50 
Hovorka Aleš 
(2005)                 6 6,50     12,50 
Hejda Adam 
(2007)           11             11,00 
Eibichová Sára 
(2009) 4 1 6                   11,00 
Vaňková Nikola 
(2010)                   11     11,00 
Potměšil Antonín 
(2007)           10             10,00 
Toušová Barbora 
(2005)                       10 10,00 
Bergmanová 
Eliška (2007)       1 2 5             8,00 
Havránková 
Magda (2008)     8                   8,00 
Korolová Tereza 
(2004)                   6 1   7,00 
Šabatková 
Veronika (2007)       0,25       6         6,25 
Vokřálová Adéla 
(2008)     5                   5,00 
Smolík Jan 
(1991)                   5     5,00 
Pešavová Sofie 
(2007)           4,50             4,50 
Hanzlík Tomáš 
(1993)                   4     4,00 
Bednář Jakub 
(2009)   4                     4,00 
Leo Nikol 
Kulhavý (2007)               4         4,00 
Vopařil Tomáš 
(1969)                   4     4,00 
Filip Alex (2009) 3,50                       3,50 
Hejda Lukáš 
(2005)                   3,50     3,50 
Rollo Milan                   1   2 3,00 
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(1978) 
Šedinová Tereza 
(2009) 1,50                       1,50 
Šebek Eduard 
(2009) 0,50   1                   1,50 
Andrlík Dalimil 
(2005)                   1,25     1,25 
Hradecký Pavel 
(1976)                   1     1,00 
Kosík Stanislav 
(1942)                     1   1,00 
Pohl Oliver 
(2009) 0,50                       0,50 
Říhová Kateřina 
(2008) 0,50                       0,50 
Potměšilová 
Lucie (2006)       0,25                 0,25 

 
Výsledky jednotlivců 
Naši závodníci se pravidelně účastnili i závodů jednotlivců. Nejvíce ceněné jsou umístění na krajských 
přeborech a účast na mistrovství České republiky, proto je v níže v tabulkách znázorněno umístění 
na přeborech Středočeského kraje a MČR. 
1. J Suchánek Tomáš 2003 výška 1.81 21.06. Čáslav 
4. St.ž Peffek Matěj 2008 60 m 07.84 01.09. Vlašim 
4. St.ž Pefek Matěj 2008 oštěp 600 G 37.45 01.09. Vlašim 
4. St.ž Havlín Jonáš 2006 800 m 2:11.33 01.09. Vlašim 
5. D Tyrpekl Maxim 2005 dálka 5.92 21.06. Čáslav 
5. D  Tyrpekl Maxim 2005 disk 1.5 kg 24.35 21.06. Čáslav 
5. D Toušková Barbora 2004 kladivo 3 kg 23.99 21.06. Čáslav 
5.= D Toušková Barbora 2004 koule 3 kg 07.66 21.06. Čáslav 
5.= D Korolová Tereza 2003 koule 3 kg 07.66 21.06. Čáslav 

 
2 St. ž Havlín Jonáš 2006 KP STČ v přespolním 

běhu 
4:47,00 21.11. Čáslav 

2 J Suchánek 
Tomáš 

2003 KP STČ v přespolním 
běhu 

15:25,00 21.11. Čáslav 

5 Ž Machorková 
Jana 

1992 KP STČ v přespolním 
běhu 

19:43,00 21.11. Čáslav 

 
 
Umístění na mistrovství ČR 
6. St.ž Havlín Jonáš 2007 800 m 2:07.64 18.09. Mladá Boleslav 

 
 
Atleti oddílu umístěni do stého místa ČR v atletických disciplínách ČAS 
Níže v tabulce jsou dále výkony do stého místa ČR v atletických disciplínách.  
 
Kategorie: Přípravka 
 
2.   h Pří. Vaňková Anežka  2010 dálka 4.12 11.12. Český Brod 
5. Pří. Vaňková Anežka  2010 koule 2 kg 07.97 11.06. Benešov 
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6. Pří. Vaňková Anežka  2010 raketka 34.40 26.09. Beroun 
7. Pří. Vaňková Anežka  2010 oštěp 400 G 17.60 3.09. Vlašim 
8. Pří. Gromeš David 2010 60 m 08.69 11.06. Benešov 
11.  h Pří. Vaňková Anežka  2010 výška 1.27 11.12. Český Brod 
16. Pří. Gromeš David 2010 600 m 1.56.96 10.10. Nymburk 
19. Pří. Vaňková Anežka  2010 kriket 36.18 11.06. Benešov 
22. Pří. Vaňková Anežka  2010 50 m 07.98 26.09. Beroun 
23. Pří. Gromeš David 2010 800 m 2:45.75 11.06. Benešov 
45. Pří. Gromeš David 2010 dálka 3.90 3.09. Vlašim 

 
 
 
Kategorie: mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři, dospělí 
 
 
5. St.ž Peffek Matěj  2007 vrhač.trojboj 1242 03.10. Český Brod 
7. St.ž Havlín Jonáš 2006 1000 m 2:51.07 10.10. Hradec Králové 
7. Ml.ž Říhová Kateřina 2008 vrhač.trojboj 674 03.10. Český Brod 
7.    h St.ž Peffek Matěj 2007 výška 1.67 20.12. Český Brod 
7.   
(St.ž.) Ml.ž Lebede Matyáš 2008 vrhač.trojboj 634 03.10. Český Brod 
8. J Vopařil Vojtěch 2003 vrhač.trojboj 1220 02.06. Český Brod 
9. M Moravec Jan 1993 vrhač.trojboj 1584 02.06. Český Brod 
9. St.ž Rossmarin Matěj 2006 vrhač.trojboj 1124 03.10. Český Brod 
11. D Hejda Lukáš 2005 vrhač.trojboj 1370 02.06. Český Brod 
12.  h D Hovorka Aleš 2005 trojskok 11.49 11.12. Český Brod 
12. St.ž Havlín Jonáš 2006 vrhač.trojboj 1038 03.10. Český Brod 
13.  h J Suchánek Tomáš 2003 výška 1.78 20.11. Český Brod 
14.  h St.ž Peffek Matěj 2007 60 m př. 10.11. 20.11. Český Brod 
14.  h D Vašina Jan 2004 trojskok 10.81 20.11. Český Brod 
14. St.ž Vopařil Tomáš 2006 vrhač.trojboj 967 03.10. Český Brod 

15. J Suchánek Tomáš 2003 výška 1.85 04.09. 
Zruč nad 
Sázava 

15. J  Suchánek Tomáš 2003 vrhač.trojboj 852 03.10. Český Brod 
16. St.ž Vesecká Sofie 2007 vrhač.trojboj 983 03.10. Český Brod 
16.  h Ml.ž Smolíková Agáta  2008 60 m př. 13,27 20.11. Český Brod 
16.  h St.ž Peffek Matěj 2007 60 m 07.77 11.12. Český Brod 
17.  h J Vopařil Vojtěch 2003 výška 1.56 20.11. Český Brod 
18. St.ž Dočkalová Natálie 2007 vrhač.trojboj 930 02.06. Český Brod 
18. St.ž Havlín Jonáš 2006 800 m 2:07.05 18.09. Mladá Boleslav 
18.  h D Hovorka Aleš 2005 dálka 5.73 11.12. Český Brod 
19. St.ž Nováková Ilona 2007 vrhač.trojboj 901 03.10. Český Brod 
20.  h J  Vopařil Vojtěch 2003 60 m 7.65 20.11. Český Brod 

20. St.ž 
Šabatková 
Veronika 2007 vrhač.trojboj 890 03.10. Český Brod 

21.  h St.ž Dočkalová Natálie 2007 dálka 4.72 20.11. Český Brod 
21. D Kosík Tomáš 2004 vrhač.trojboj 1019 02.06. Český Brod 
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22.  h D Vašina Jan 2004 výška 1.56 20.11. Český Brod 
22.  h D Vašina Jan 2004 dálka 5.34 20.11. Český Brod 
22. St.ž Kvasnička Matěj 2007 vrhač.trojboj 762 03.10. Český Brod 
23.  h J Suchánek Tomáš 2003 60 m 08.20 20.11. Český Brod 
23.  h St.ž Peffek Matěj 2007 dálka 5.14 20.11. Český Brod 
24.  h St.ž Nováková Ilona 2007 60 m př. 11.33 20.11. Český Brod 
25. St.ž Blechová Nikola 2007 vrhač.trojboj 789 03.10. Český Brod 
25.  h St.ž Vosecká Sofie 2007 60 m př. 11.51 11.12. Český Brod 
27.  h D Vašina Jan 2004 60 m 07.92 20.11. Český Brod 
27.  h  D Hovorka Aleš 2005 trojskok 11.49 11.12. Český Brod 
29.   
(St.ž) Ml.ž Říhová Kateřina 2008 vrhač.trojboj 674 03.10. Český Brod 
29.  h D Vašina Jan 2004 trojskok 10.81 20.11. Český Brod 
29.  h D Hovorka Aleš 2005 60 m 08.06. 11.12. Český Brod 
29.   
(St.ž) Ml.ž 

Lebeda Matyáš 
On. 2008 vrhač.trojboj 634 03.10. Český Brod 

33. St.ž Peffek Matěj 2007 devitiboj 3860 09.10. Hradec Králové 
33. St.ž Němečková Petra 2006 vrhač.trojboj 615 03.10. Český Brod 
34. D Tyrpekl Maxim 2005 trojskok 11.26. 05.06. Kolín 
35.  h St.ž Roubíček Petr 2006 dálka 4.39 11.12. Český Brod 
37.   D Vopařil Vojtěch 2003 tyč 3.10 05.06. Kolín 

37. St.ž 
Lea Nikola 
Kulhavý 2007 vrhač.trojboj 538 03.10. Český Brod 

37.  h St.ž Dočkalová Natálie 2007 60 m 08.67 11.12. Český Brod 
38.   St.ž Peffek Matěj 2007 tyč 2.82 09.10. Hradec Králové 

38.  h Ml.ž 
Náprstková 
Barbora 2009 dálka 4.10 11.12. Český Brod 

39.  h St.ž Nováková Ilona 2007 dálka 4.33 20.11. Český Brod 
40.   M Sekula Lumír 1982 vrhač.trojboj 718 03.10. Český Brod 
40.  h St.ž Vosecká Sofie 2007 dálka 4.33 11.12. Český Brod 
41.  h St.ž Havlín Jonáš 2006 60 m 08.22 20.11. Český Brod 
42.     D HejdaLukáš 2005 oštěp 800 G 33.63 20.06. Český Brod 
42.  h Ml.ž Říhová Kateřina 2008 dálka 4.08 20.11. Český Brod 
43.  h St.ž Dočkalová Natálie 2007 výška 1.36 20.11. Český Brod 
45.   St.ž Havlín Jonáš 2006 devitiboj 3390 09.02. Hradec Králové 
45.  h  J Suchánek Tomáš 2003 výška 1.78 20.11. Český Brod 
45. M Kosík Stanislav 1942 vrhač.trojboj 388 03.10. Český Brod 
47. St.ž Havlín Jonáš 2006 200 m 26.25 20.06. Český Brod 
48.  D Gyarfaš Jiří 2006 200 m 26.26 20.06. Český Brod 
52.  h Ml.ž Smolíková Agáta  2008 60 m 09.04. 20.11. Český Brod 
54.  h St.ž Vopařil Tomáš 2006 kladivo 4 kg 24.76 19.09. Kolín 

54.  h Ml.ž 
Náprstková 
Barbora 2009 60 m 09.04 11.12. Český Brod 

55.  h  Ml.ž Bednář Jakub 2009 dálka 3.70 20.11. Český Brod 
56.  h  St.ž Vesecká Sofie 2007 výška 1.32  11.12. Český Brod 
56.  h  Ml.ž Eibichová Sára 2009 dálka 3.98 11.12. Český Brod 
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57. D Hejda Lukáš 2005 oštěp 700 G 41.09 02.06. Český Brod 
57.  h St.ž Blechová Nikola 2007 výška 1.32 11.12. Český Brod 
58.  (Ž) D Toušková Barbora 2005 kladivo 4 kg 18.56 19.09. Kolín 
59.  h St.ž Roubíček Petr 2006 60 m 08.62 11.12. Český Brod 
61.  h   D Hovorka Aleš 2005 dálka 5.73 11.12. Český Brod 
63.  h St.ž Vesecká Sofie 2007 60 m 08.96 20.11. Český Brod 
63.  h   St.ž Peffek Matěj 2007 výška 1.67 11.12. Český Brod 
64.  h St.ž Nováková Ilona 2007 60 m 08.99 20.11. Český Brod 
64.  h Ml.ž Říhová Kateřina 2008 Výška 1.26 20.11. Český Brod 
66. St.ž Rosmarin Matěj 2006 oštěp 600 G 38.55 05.09. Kolín 
67. D Tyrpekl Maxim 2005 Dálka 5.91 21.09. Čáslav 
71. J Vopařil Vojtěch 2003 110 m př. 17.75 05.06. Kolín 
76.  h   D Vašina Jan 2004 Dálka 5.31 20.11. Český Brod 
76.  h    Ml.ž Říhová Kateřina 2008 60 m  09.21 20.11. Český Brod 
79.  (Ž) D Vaňková Nikola 2005 koule 4 kg 07.14 20.06. Český Brod 
79. J Vopařil Vojtěch 2003 Oštěp 800 G 03.10. Český Brod 
79. St.ž Peffek Matěj 2007 Oštěp 600 G 01.09. Vlašim 
80. St.ž Roubíček Petr 2006 1500 m př. 6:16.77 05.09. Kolín 
80.  h St.ž Blechová Nikola 2007 60 m 09.89 11.12. Český Brod 
81. St.ž Peffek Matěj 2007 1000 m 3:25.05 10.10. Hradec Králové 
81. J Ledvinová Klára 2003 disk 1 kg 17.56 02.06. Český Brod 
81. St.ž Kvasnička Matěj 2007 kladivo 4 kg 21.90 25.06. Vlašim 
87. D Toušková Barbora 2005 kladivo 3 kg 23.99 21.09. Čáslav 
87.  h    St.ž Dočkalová Natálie 2007 Dálka 4.72 20.11 Český Brod 
88. J  Vopařil Vojtěch 2003 koule 6 kg 10.06. 02.06. Český Brod 
88.  h   J Vopařil Vojtěch 2003 Výška 1.56 20.11. Český Brod 
89.  h   D Vašina Jan 2004 Výška 1.56 20.11. Český Brod 
89.  h     Ml.ž Eibichová Sára 2009 60 m 09.47 11.12. Český Brod 
89.  h Ml.ž Eibichová Sára 2009 Výška 1.22 11.12. Český Brod 
91.  h   St.ž Peffek Matěj 2007 Dálka 5.14 20.11. Český Brod 
94.  h Ml.ž Bednář Jakub 2009 Výška 1.11 20.11. Český Brod 
95. St.ž Peffek Matěj 2007 60 m 07.78 01.09. Vlašim 
96.  h   J Vopařil Vojtěch 2003 60 m 07.65 20.11. Český Brod 
98. St.ž Roubíček Petr 2006 200 m 28.89 20.06. Český Brod 
98. J Vopařil Vojtěch 2003 Výška 1.51 03.10. Český Brod 
98. St.ž Roubíček Petr 2006 Tyč 2.20 24.06. Kolín 
100. St.ž Rosmarin Matěj 2006 disk 1 kg 27.87 18.06 Kolín 
100.  St.ž Vopařil Tomáš 2006 Výška 1.57 03.10. Český Brod 
100. St.ž Peffek Matěj 2007 Výška 1.57 03.10. Český Brod 
100. D Hejda Lukáš 2005 disk 1.5 kg 27.27 03.10. Český Brod 

 
 
Legenda:   
h …………..výkon dosažený v hale 
(M)…………uvedeno v kategorii mužů 



   
 

34  

(Ž)…………uveden v kategorii žen 
(St. ž.)........uveden v kategorii starší žáci 
   
Kategorie:  
M…………….muži 
Ž…………….ženy 
J…………….juniorská 
D……………dorostenecká 
St.ž…………staršího žactva 
Ml.ž…………mladšího žactva 
Pří………….přípravek 

 
 
 
Námi pořádané závody a akce 2021 
 
Online soutěže 

Začátkem roku jsme nemohli 
z důvodu covid 19 pořádat akce 
v běžném režimu a proto jsme 
vytvořili několik soutěží „online“:  
1) Pojďte s námi ujít nebo naběhat 
nejvíce kilometrů 15. 1. do 15. 2. 
2021. Pohybová gramotnost s 
Českým atletickým svazem 
připravila pro své členy měsíční 
soutěž, do které jsme se zapojili i my 
trenéři, atleti i s jejich rodiči. Po dobu 
jednoho měsíce mezi sebou soutěžili 
atletické oddíly v tom, který z oddílu 
naběhá/ujde nejvíce kilometrů. Náš 
oddíl se umístil na 8. místě z 63 
zúčastněných oddílů.    

2) Plnění výzev na našem atletickém stadionu 14. 2. – 14. 3. 2021 
3) Rodinné 3 km 24. 3. – 8. 4. 2021.  
Úkolem bylo zaběhnout jako rodina štafetově 3 km. Odměněna byla nejrychlejší, nejstarší a 
nejmladší rodina.   
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Tréninky rodičů s dětmi, 29. 4. a 13. 5. 2021 a závod rodičů s dětmi, 3. 6. 2021 
 

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. Jednotlivé rodinné 
dvojice soutěžily následně ve čtyřech 
disciplínách: hod pěnovým oštěpem, 
skok snožmo, slalom a štafeta.  
Atletika dělala radost všem, bez rozdílu 
věku.  

 
 
Atleti spolu, 2. 6. 2021 
 

Akcí ATLETI SPOLU 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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
1. kola družstev mužů a žen, 20. 6. 2021 a 2. kolo KPD přípravek 2021 
 
V neděli 20. 6. u nás na Kutilce patřilo atletickým závodům družstev. Dopoledne proběhlo 1. kolo 
Krajského přeboru družstev mužů a žen a následně odpoledne 2. kolo družstev přípravek. Zúčastnili 
se atleti z Českého Brodu, ale také atleti z Kolína, Roztok, Černošic (ASK Dipoli), Žebráku, 
Benešova, Čáslavi, Kutné Hory, Nymburka, Sázavy a Městce Králové a dalších měst. 
 
 
Závod rodičů s dětmi, 27. 6. 2021 
Jednalo se již o šestý ročník závodu rodičů s dětmi pro členy i veřejnost, závodilo se jako každý rok 
ve skoku dalekém, hodu raketkou a štafetě.   
 
 



   
 

36  

Příměstský tábor, 9. - 13. 8. 2021 
Již tradičně jsme druhý týden v srpnu 
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, běh na 
lyžích a plno vodních her. V 
odpočinkové části jsme namalovali 
vlajky, navlékali korálky, 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, 21. - 26. 8. 2021 

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 Zimní 
Olympijské hry a tak jsme si vyzkoušeli 
trochu upravené zimní sporty jako jsou: 
obří slalom, hokej, biatlon, skeleton a 
boby.   
 

 
Kutilka v pohybu, 26. 9. 2021 
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 přes 10 disciplín.  
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Českobrodská laťka, vrhačský trojboj 3. 10. 2021 
Na atletickém hřišti jsme zavedli 
novou tradici, a to první říjnový víkend 
uspořádáním Českobrodské laťky a 
vrhačského trojboje.  
 
 
 
 
Atletický trojboj 17. 11. 2021 
Ve středu 17. 11. jsme uspořádali 
závody pro přípravku. Dopoledne 
patřilo dětem narozeným 2011 a 2012, 
odpoledne dětem narozeným 2013 a 
2014. Atleti závodili v trojboji (skok 
daleký, hod medicinbalem, 
překážková dráha) a následně ve 

štafetě. 
 
 
 
 
Veřejné halové závody, 20. 11. a 11. 12. 2021 

Již tradiční akcí jsou veřejné halové 
závody v kryté běžecké dráze, kterých 
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. Oba závody byly 
omezeny pouze vládním nařízením 100 
osob/akce. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mikulášská besídka, 3. 12.  
Každoroční mikulášská besídka potěšila v letošním roce rekordních 180 dětí. Děti předvedly, co umí 
a dostali sladkou odměnu.  
 
Předvánoční výběh 22. 12. 2021 
Předvánoční výběh se letos konal poprvé a věříme, že jsme tím započali tradici.  
 
Online závod na 1 km/ 3 km 23. 12. 2021 do 1. 1. 2022 
Online závod jsme poprvé vyzkoušeli v roce 2020, jelikož se závod líbil, rozhodli jsme se v tradici 
pokračovat. Vybrat si závodníci mohli mezi závodem na 1 km a 3 km.  
Každý soutěžící změřil svůj výkon a doplnil výsledek do předem připraveného formuláře. Výsledky 
byly zveřejněny na naših stránkách a pro všechny účastníky byly 7. 1. 2021 připraveny diplomy a 
drobné odměny před sportovní halou Komenského 516.  
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Brigády 2021 
Společné brigády pro členy 
a jejich rodiče proběhly v letošní roce 
v průběhu března a dubna a následně 
v říjnu a listopadu. Další nutné práce 
řešili sami trenéři. V letošním roce tak 
proběhlo na atletickém hřišti na Kutilce 
12 velkých brigád pro všechny členy  
a nepočítaně brigád trenérů. 
Děkujeme členům, rodičům  
a trenérům za jejich pomoc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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.  
Díky této spolupráci také letos hasiči uspořádali hasičské závody na atletickém stadionu na Kutilce.  
 
 
SK Český Brod  
Spolupráce s SK Český Brod nadále pokračuje. Kladně hodnotíme jak spolupráci při údržbě areálu 
Kutilka, tak organizaci soutěží, závodů a dalších akcí.   
 
 
Monnáda, z. s.  
Naši trenéři se spolupodíleli na organizaci dvou sportovně vzdělávacích příměstských táborů: Letem 
světem s atletikou a Učíme se s atletikou, které uspořádali i díky podpoře Ministerstva školství, 
mládeže, školství a tělovýchovy, prostřednictvím výzvy Letní kempy 2021.   
 
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.  
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Výhled na rok 2022 
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. Budeme pokračovat v založené tradici Vrhačského trojboje 
a Českobrodské laťky a nadále se budeme podílet na dalších akcích pro veřejnost jako je Kutilka v 
pohybu a Město 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.  
 
 
 
 
8.2 Basketbal a BK Český Brod   
 
Basketbal  
Stručné hodnocení činnosti za rok 2021: 

 
Basketbalový klub měl v prvním 
pololetí roku 2021, kdy se měla 
dohrávat sezóna 2020/2021 v 
soutěžích pět brodských týmů 
(muže, dorostenky U17, dorostence 
U17, starší žáky U13 a mladší 
minižactvo U11). Bohužel se 
soutěže kvůli pandemii Covid 19 
nedohrály, a tak ze soutěží nebylo 
možné postoupit a ani sestoupit. 
Všechny týmy pouze trénovaly, když 
jim to situace dovolila. Dále když to 
bylo možné, v klubu působila 
přípravka a družstvo rekreačního 
basketbalu.  
 

V sezóně 2021/2022 jsme následně přihlásili do soutěží sedm brodských týmů (muže, ženy, 
dorostence U17, starší žákyně U15, mladší žáky U14, mladší minižáky U12 a mladší minižákyně 
U12). 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 2021. Žákovská družstva absolvovala týdenní soustředění v Jičíně, 
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dorostenci 
měli „příměstské“ soustředění v českobrodské hale a žákyně 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. Trenéři mládeže Nymburka a 
Basketu Slovanka i nadále poskytují pravidelnou metodickou podporu trenérům Českého Brodu. 
 
Činnost výboru oddílu, mediální prezentace: 
 
Člen výboru oddílu Stanislav Šaroch působil v roce 2021 i jako člen výboru TJ Slavoj a účastnil se 
jeho činnosti v rozvrhové a finanční pracovní skupině. 
Mediálně se prezentujeme zejména na své www stránce basketbalu a Fb, pravidelně 
informujeme o své činnosti prostřednictvím pozvánek na domácí zápasy mládeže, články v 
Českobrodském zpravodaji a během podzimního náboru. V roce 2021 nebylo kvůli mimořádné 
epidemiologické situaci možné zorganizovat pravidelnou schůzku s rodiči členů mládežnických 
družstev. 
 
Prostory pro činnost (stav, granty, brigády): 
Basketbalová družstva trénují a hrají soutěže ve sportovní hale TJ a to v rozsahu 23 
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 a ve čtvrtek dokonce od 14:30 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 2021 byla proto tato tělocvična využívána hráči basketbalu jen v pátek pro tréninky. 
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 kempů, aby se 
českobrodští hráči mohli konfrontovat s dalšími družstvy, tréninkovými metodami i hráči nejen z naší 
republiky ale i ze zahraničí. 
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Na získávání grantů na činnost např. z programu Můj Klub NSA nebo z dotačních programů města 
spolupracujeme se správou TJ Slavoj a TJ Slavoj zajišťuje též investiční dotace na nutné akce na 
sportovní hale, za což jí velmi děkujeme. Dále se na financování oddílu podílí též dotace z České 
basketbalové federace na rozvoj talentované mládeže a též další finanční toky od basketbalových 
subjektů jako je Basket Slovanka nebo Basketbal Polabí. V nemalé míře se daří shánět sponzorské 
dary, kde je potřeba vyzdvihnout společnost Bek s.r.o. 
 
Brigády v klubu se týkají hlavně činnosti našeho klubu, kdy se děti i dospělí podílí na organizování 
tréninků, výpomoci na soustředěních, organizaci turnajů v Brodě včetně zajišťování rozhodčích. Též 
pomáhají při účasti na turnajích mimo naše město. Rodiče prakticky zajišťují dopravu na zápasy a 
další basketbalové akce. Děti a dorostenci zajišťují zase stolek, kde se vede zápis o utkání, měří čas 
včetně časomíry pro 24 a 14 vteřin či ovládá skóre nebo ukazatel o alternativním držení míče.    
 
Přehled soutěží: výčet a umístění (jednotné tabulky) pro každé družstvo: hodnocení výsledků, 
výrazné úspěchy, osobnosti družstva závěrečné tabulky 
Družstvo přípravky 
Mimo výše uvedená družstva má náš klub samozřejmě i družstvo basketbalové přípravky, které je 
mixem kluků a holek vzešlých z náboru v roce 2021 a mladších hráčů, kteří se ještě nemohli zapojit 
do regulérních soutěží. Družstvo trénuje v úterý od 15:00 hod. a ve čtvrtek od 14:30 hod. pod vedením 
trenérky zkušeného trenéra z basketbalové akademie Nymburk Františka Tvrze. 
 
 
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 

Nově vzniklé družstvo dívek 
kategorie U12 bylo v sezóně 
2021/2022 přihlášeno do 
středočeského přeboru mladších 
minižákyň U12. Po odloučení 
chlapců bylo nutné složit tým z 
ročníků 2013-2009.  Na začátku 
sezóny se holky zúčastnily turnaje v 
Brandýse nad Labem, kde se 
umístily na šestém místě a nabraly 
spoustu cenných zkušeností. V 
prvním zápase sezóny se holky 
utkaly s týmem z Kralup, kde obhájily 
jednoznačnou výhru. Následovalo 
několik těžkých zápasů, ve kterých 
holky bojovaly, ale bohužel se 
nepodařilo vyhrát. V polovině sezóny 
se holky rozehrály a dokázaly porazit 
tým Pandy Čelákovice a BK Pečky. 
K týmu se také připojil nový asistent 
trenéra Lukáš Šlégr a pozvedl tým 
po fyzické i psychické stránce. I 
přesto, že jsou v týmu věkové i 
výkonnostní rozdíly, tak má tým 
velký potenciál. 

Tréninky probíhají třikrát týdně v pondělí a ve středu od 15:00-16:30 v českobrodské hale. Ve čtvrtek 
od 15:30-16:30 mají holky možnost se zúčastnit dobrovolného tréninku na atletickém stadionu Kutilka, 
kde se věnují všeobecné atletické průpravě. Všechny tréninky jsou pod vedením trenérky Kláry 
Kunešové. 
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1. BC Benešov U12G 8 7 1 544:235 15 

2. BK Brandýs n. L. U12¨G 8 7 1 521:289 15 

3. BK Studánka Pardubice U12G(MS) 7 7 0 773:112 14 

4. Basket Poděbrady z.s. U12G(ms) 10 4 6 419:516 14 

5. BC Slaný U12G 8 5 3 419:321 13 

6. TJ Sokol Kladno U12G 8 5 3 417:386 13 

7. AŠ Mladá Boleslav U12G 10 3 7 337:694 13 

8. BK Český Brod U12G(ms) 10 1 9 196:827 11 

9. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G 5 5 0 585:100 10 

10. Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G 9 1 8 248:585 10 

11. Pandy Čelákovice U12G(ms) 9 1 8 236:630 1 

 
Přípravná soutěž mladších minižáků U12 
Kluci stejné kategorie taktéž nastoupili v krajském přeboru pro hráče jejich věku, kde si nevedli 
špatně, tři zápasy vyhráli a sehráli několik dalších vyrovnaných utkání. Družstvo nově trénuje mladý 
nadějný trenér ze partnerského BA Nymburk Ondřej Hodač. Tréninky jsou vždy v úterý a ve čtvrtek 
v odpoledních hodinách. Družstvo trápí podobné problémy jako ostatní menší oddíly s počtem hráčů, 
kdy ne vždy se podařilo, aby k zápasu nastoupilo minimálně deset hráčů a bylo možné střídat na dvě 
pětky.  
  

1. BC Kolín U12B 7 7 0 850:132 14 

2. NBK JUVENTA Milovice U12B 8 6 2 467:373 14 

3. BK Kralupy junior U12B 8 6 2 352:306 14 

https://www.cbf.cz/souteze/detail_12417_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8878_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_11820_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9262_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_11323_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9261_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9715_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_11322_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8889_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9714_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_12957_soutez_3559.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8872_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13225_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13199_soutez_3550.html?area=2
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4. BA Nymburk U12B 7 6 1 805:174 13 

5. BC Wizards U12B(ms)(mix) 8 3 5 336:472 11 

6. BK Slavoj Český Brod U12B 8 3 5 319:617 11 

7. AŠ Mladá Boleslav U12B(ms) 8 3 5 249:593 11 

8. Kelti Nové Strašecí U12B(ms)(mix) 7 2 5 299:440 9 

9. TJ Sokol Pečky U12B (mix)  8 0 8 135:644 8 

10. BK R&J EBC Mělník U12B 3 0 3 76:137 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žákovská liga skupina C kategorie mladších žáků U14 

Kluci U14B letos startovali v jedné z 
nejtěžších skupin žákovské ligy U14. 
Hned od počátku sezóny se utkali s 
velkými soupeři jako je např. Sokol 
Pražský, USK Praha, 
Čelákovice/Brandýs n.l. nebo BA 
Nymburk, který díky vysoké konkurenci 
skončil v základní skupině o příčku nad 
námi. I přes to, že se jednalo o velmi 
zkušené soupeře, kluci vstupovali do 
zápasu odhodláni a uhráli s lídry celé 
kategorie kvalitní výsledky. 
Od ledna se týmu moc nedaří. S 
Novým rokem tým opustil asistent 
Lukáš Cenigr a kluci nesli tuto ztrátu 
velmi těžce. Současná utkání zatím 
nejsou pro kluky zrovna šťastná - i když 
sehráli několik vyrovnaných utkání, 

zatím si neodnesli ani jednu výhru. V týmu je nyní 17 kluků - ročníky 2010-2007 a sezónu vede 
trenérka Stejskalová sama, což je v tomto počtu, a vzhledem různorodým úrovním pokročilosti trošku 
nešťastné řešení. Celý tým však neztrácí naději, kluci se navzájem podporují a sbírají tvrdé zkušenosti 
do další sezóny. Také nutno vypíchnout, že i přes nepříznivé výsledky v týmu nečekaně stoupá počet 
hráčů - kluky to totiž baví a berou na basket i kamarády. 

https://www.cbf.cz/souteze/detail_13226_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13726_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9683_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9875_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13197_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13202_soutez_3550.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8886_soutez_3550.html?area=2
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1. Sokol Pražský 10 10 0 919:483 20 

2. Pandy Čelákovice 10 7 3 827:542 17 

3. USK Praha 10 6 4 857:516 16 

4. BA Nymburk 10 5 5 746:575 15 

5. TJ Slavoj Český Brod 10 2 8 379:875 12 

6. TJ Sokol Kbely 10 0 10 290:1027 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadregionální liga skupina B starších žákyň U15 

Po sezóně 2020-21, kdy děvčata nehrála 
oficiální soutěž a přišla o několik měsíců 
tréninků, přišel v nové sezóně návrat k 
normálnímu fungování týmu. Díky 
spolupráci s klubem Basket Slovanka 
bylo možné přihlásit družstvo do 
nadregionální ligy U15, kde soutěží pod 
hlavičkou partnerského klubu jako BS 
Český Brod a nastupují v něm hráčky 
U14 Slovanky doplněné českobrodskými 
děvčaty, která chtějí pokračovat v 
soutěžním basketbalu, pod vedením 
trenérů Jiřího Poláka a Tomáše Hora. 
Tým složený téměř výhradně z hráček 
ročníku narození 2008 tak musí bojovat s 
o rok staršími soupeřkami, a i když 

zápasy slouží především k vývoji hráček a sbírání zkušeností, uhrála děvčata i několik hezkých 
výsledků, včetně vítězství v derby s Pečkami.  
Tři domácí odchovankyně, Jana Havránková, Lucie Vorlická a Anna Horová, jsou důležitými hráčkami 
týmu U14 Slovanky a nastupují i za starší kategorie a pokračují tak ve stopách hvězd českobrodského 
A-týmu žen. Děvčata, která nechtějí nebo nemohou nastupovat v soutěži dále chodí na pondělní a 
páteční tréninky a za poslední půlrok dokonce dvě nové hráčky přibyly. 
 

https://www.cbf.cz/souteze/detail_6305_soutez_3711.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13765_soutez_3711.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_2695_soutez_3711.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13040_soutez_3711.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9076_soutez_3711.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_12109_soutez_3711.html
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1. BC Benešov 14 14 0 1213:392 28 

2. BC Vysočina 14 11 3 878:554 25 

3. AŠ Mladá Boleslav(ms) 14 9 5 682:423 23 

4. Basket Pastelka MB(ms) 14 9 5 850:398 23 

5. TJ Sokol Pečky 14 5 9 566:740 19 

6. Basket Říčany 14 5 9 515:816 19 

7. BS Český Brod 14 3 11 506:948 17 

8. TJ Sokol Blatná 14 0 14 63:1002 14 

 
 
 
Nadregionální liga skupina B kadetů U17 

Družstvo chlapců pod vedením 
trenérky Anety Pekárkové nastupuje 
v ročníku 2020/2021 v nadregionální 
lize kategorie U17 skupiny B. 
V soutěži jsou vyrovnaným týmem 
všem ostatním celkům, ale bohužel 
často nezvládají koncovky utkání. 
Klukům se podařilo v základní části 
vyhrát jen čtyři utkání, skončili na 
předposledním místě a své umístění 
si budou moci vylepšit v nástavbě 
soutěže. Družstvo je doplněno 
několika hráči z Nymburka a trénu je 
v úterý a čtvrtek navečer.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.cbf.cz/souteze/detail_12840_soutez_3709.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_11252_soutez_3709.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_6296_soutez_3709.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9459_soutez_3709.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13818_soutez_3709.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_10025_soutez_3709.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13909_soutez_3709.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13819_soutez_3709.html
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1. BA 2006´Roudnice n. L. 16 16 0 1309:949 32 

2. TJ AŠ Mladá Boleslav 16 14 2 1035:849 30 

 3. BK Teplice 16 11 5 1214:1005 27 

4. BA LYNX Liberec 16 8 8 961:987 24 

5. Válečníci Děčín B 16 6 10 1033:1040 22 

6. Sokol Žižkov B 16 5 11 995:1084 21 

7. BC Kolín B 16 5 11 856:913 21 

8. BK Český Brod 16 4 12 958:1082 20 

9. TJ Slovan Varnsdorf 16 3 13 812:1264 19 

 
 
2. liga žen skupina B   

Po dlouhých 46 letech se podařilo v Českém Brodě 
sestavit tým žen, který byl díky spolupráci 
partnerským klubem Basket Slovanka rovnou 
nasazen do druhé ligy žen a nemusel si tak svou 
účast vybojovávat ve Středočeské basketbalové 
lize. Tým byl sestaven z části bývalých hráček a 
v současnosti trenérek oddílu, dále 
z českobrodských dorostenek doplněných o několik 
hráček ze Slovanky.  
Na začátku jsme měli obavy, zda holky nelehkou 
soutěž zvládnou, ale ty nám rozptýlilo hned první 
utkání, kdy děvčata v prodloužení uspěla na hřišti 
Litomyšle. Následovalo první velkolepé domácí 
utkání, kde světelná show přilákala plné tribuny. 
Oslavu nám však překazil soupeř z Krnova, který po 
vyrovnané první čtvrtině utkání úplně ovládl. Přesto 
se týmu podařilo v sezóně ještě pětkrát vyhrát a 
postoupit tak do playoff soutěže. Náš tým je jedním 
z nejmladších v 2. lize a tak je to pro něj hlavně o 
sbírání zkušeností. 
Ženy trénují dvakrát týdně, vždy v pondělí večer a 
v pátek odpoledne. Trenérem je Jakub Nekolný a 
asistentem trenéra Petr Fischer.   
 

https://www.cbf.cz/souteze/detail_11555_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_6297_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_6945_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_12333_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_12873_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9854_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_12335_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9454_soutez_3725.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8142_soutez_3725.html
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1. Basket Poděbrady 18 18 0 1252:871 36 

2. TJ Loko Krnov 18 15 3 1252:911 33 

3. SK UP Olomouc 18 12 6 1100:903 30 

4. HB Basket Praha 18 10 8 1063:970 28 

5. Vlčice Žďár 18 10 8 1165:1042 28 

6. SBŠ Ostrava B 18 8 10 1096:1074 26 

7. BS Český Brod 18 6 12 1108:1391 24 

8. Basketball Nymburk 18 5 13 984:1113 23 

9. ADFORS Basket SECCON Litomyšl 18 5 13 1008:1229 23 

10. Basket Ostrava 18 1 17 817:1341 19 

 
 
Středočeská basketbalová liga mužů skupina 
východ 
Družstvo mužů hraje Středočeskou basketbalovou, 
která je po reformě rozdělena na dvě části. Naši hráči 
hrají ve východní skupině, kde po základní části skončili 
na pěkném čtvrtém místě a připravují se na svou první 
účast v playoff. Družstvo trénuje vždy v úterý a ve 
čtvrtek večer. Trenérem družstva je Lukáš Kosík a 
organizačním pracovníkem Martin Koudela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cbf.cz/souteze/detail_8649_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13088_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_6828_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13689_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_12796_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_11608_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13773_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13254_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_13050_soutez_3694.html
https://www.cbf.cz/souteze/detail_11936_soutez_3694.html
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1. BC Real Réma Nymburk 14 13 1 1051:726 27 

2. Basket Poděbrady z.s. 14 11 3 1158:867 25 

3. AŠ Mladá Boleslav B 14 10 4 959:857 24 

4. BK Český Brod 14 9 5 946:908 23 

5. BC Kolín "C" 14 7 7 843:880 21 

6. Basketbal Pečky 14 4 10 837:1001 18 

7. BK Brandýs nad Labem, o.s. B 14 2 12 837:1011 16 

8. BK Sadská o.s. 14 0 14 707:1088 14 

 
 
Akce pro veřejnost 
Akce pro veřejnost se v covidové době nedaly moc pořádat. Když to však situace umožní, jsou pro 
rodiče i ostatní veřejnosti v českobrodské sportovní hale přístupné metodické tréninky trenérů BA 
Nymburk a Basket Slovanka. Hlavní činností otevřenou veřejnosti, hojně inzerovanou na sociálních 
sítích a též čí dál víc navštěvovanou jsou domácí mistrovské i nemistrovské zápasy dětských družstev 
i družstva dospělých a také každoroční turnaj přípravek, žáků, dorostenců i dospělých. V 
českobrodské hale se také odehrávají extraligová a ligová utkání našeho partnerského klubu Basket 
Slovanka. Velkou veřejnou událostí, kdy hala praskala ve švech, byla po 46 letech obnovená premiéra 
českobrodského ženského týmu, která se uskutečnila 9. října 2021. 
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. 
 
Stručný výhled činnosti na rok 2022 
V roce 2022 hodláme pokračovat v činnosti mládežnických i dospělých družstev, řádně s nimi na jaře 
roku 2022 dokončit všechny rozehrané soutěže. Na červen pak ve spolupráci s SK Český Brod 
plánujeme první ročník velkého streetballového turnaje v areálu Na Kutilce. V letních měsících 
hodláme pro všechna družstva uspořádat letní soustředění a před sezónou na přelomu srpna a září 
2 až 3 turnaje. Na začátku školního roku též pravidelně probíhá nábor nových malých basketbalistů. 
Do soutěží opět hodláme přihlásit družstva žen, mužů, dorostenců, žákyň, žáků, minižákyň a 
minižáků. Před koncem roku na Štěpána se bude konat též pravidelné setkání registrovaných i 
neregistrovaných hráčů a jejich přátelské utkání v českobrodské hale. 
 

Jakub Nekolný a kolektiv trenérů BK TJ Slavoj Český Brod 
 

 
 
      

https://www.cbf.cz/souteze/detail_8647_soutez_3407.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_11458_soutez_3407.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8620_soutez_3407.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8602_soutez_3407.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8611_soutez_3407.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8627_soutez_3407.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_9192_soutez_3407.html?area=2
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8657_soutez_3407.html?area=2


   
 

49  

8.3.  Nohejbal 
 

Stručné hodnocení činnosti za rok 2021 
Nohejbalový oddíl TJ Slavoj 

Český Brod zahajoval již pátou 
sezónu na kurtech za sportovní halou 
v nelehké době, kde díky SARS-CoV-
2 (koronavirové krizy) došlo 
k nutnému zkrácení většiny soutěží, 
které byly odehrány jednokolově 
s následnými vyřazovacími boji. 

      
V roce 2021 se v červnu podařilo 
uspořádat Mistrovství České republiky 
jednotlivců v kateegoriee starších 
žáků a ještě v polovině září MČR 
dvojic a trojic v kategorii žen. Na 
konci roku se nám díky vládním 
opatřením bohužel nepodařilo 
uspořádat tradiční Vánoční turnaj jak 
pro kategorii mužů, tak pro kategorii 
žen. 

 
Činnost výboru oddílu, mediální 
prezentace 

Propagování vybraných utkání 
(online stream na YouTube) našeho 
celku mužů „A“  a proběhlých MČR  
bylo pomocí  kamerového systému a 
externích pracovníků, kteří tyto akce 
přenášejí v rámci propagace 
nohejbalových soutěží. Z našich 
kamer dokážeme sledovat oba herní 
kurty naráz, 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 realiuzace událostí na výše zmiňovaných portálech, či distribuce 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 nohejbalových kurtů k dalším akcím (např. vaření s dětmi, sportovní akce, 
pronájem plochy kolem kurtů pro cvičení, program cvičení v Budha sálku s následnou úpravou 
prostor, pořízení stolu na stolní tenis a s tím spojený pronájem Budha sálku). Na začátku roku VV již 
druhým rokem  musel řešit bod o organizaci ligových soutěží (zrušení, jednokolově, dvoukolově), 
všechno bylo závislé na aktuálních opatřením vlády ČR. Další palčivou otázkou bylo zrušení týmu 
mužů „B“ a odchod hráčů, či nucený přechod hráčů do týmu „A“. Dalším bodem, který řešil VV byla 
otázka mládeže a její budoucnosti v nohejbalovém oddíle vzhledem ke stárnutí žáků a jejich 
budoucího působení v kategorii 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:///private/var/folders/vt/y6cst9t57wbcg5d7p0987hxc0000gn/T/com.microsoft.Outlook/Outlook%20Temp/../../../Users/Cervenka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J8X2ZBM0/www.nohecmagazin.cz
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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 udržuje 
současný, díky bohu setrvalý, stav 
zázemí a především se připravoval 
areál na začátek sezóny a následujících 
MČR, které byly pořádané před a po 
konci 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 je 
dlouhodobě nohejbalový oddíl přihlášen 
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. 
 
 

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“  

� 5.místo po základní části 1.ligy mužů, vyřazen v semifinále play-off vítězem 1. 
ligy 

• tým mužů „B“ – tým zrušen, 
• tým mužů „C“ – 3. místo v Okresním přeboru Kutná Hora/Kolín mužů, 

• tým žen „A“ 
� 2.místo v dlouhodobé soutěži 1. ligy žen;  
� 2. a 7.místo na MČR jednotlivkyň;  
� 3. a 4. místo na MČR dvojic v Českém Brodě;  
� 1. a 3. místo na MČR trojic v Českém Brodě;  

• tým mládeže  
� Celkově 1. místo v krajském přeboru,  
� 2.místo MČR dvojic starších žáků,  
� 5. – 8.místo MČR trojic starších žáků,  
� 9. – 16. místo MČR jednotlivců starších žáků, 
  
� 2. místo MČR singlu mladších žáků,  
� 1. místo MČR dvojic mladších žáků. 

Hodnocení soutěží pro každé družstvo (výsledky, výrazné umístění, osobnosti družstva, 
závěrečné tabulky, fotodokumentace) 
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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 opatřením a 
odchodu, či ukončení kariéry některých 
hráčů se tým mužů musel spojit se 
zbytkem týmu mužů „B“. Bohužel na 
začátku sezóny byl zraněný Ešner a 
Cibulka, dále Vedral z pracovních důvodu 
nemohl být přítomen na některá utkání, 
tak tým musel často doplňovat z rezerv 

týmu „C“ (Vokáč, Červenka)  
a ostatních hráčů (Chuchla, Cmíral), kteří již nechtěli hrát ligové soutěže, tak aby byly vůbec schopni 
nastoupit a absolvovat utkání. V základní části po těchto velkých problémech se tým mužů „A“ umístil 
na 5.místě a mohl pomýšlet na utkání play-off, což byl původní cíl sezóny.  

Sestava týmu mužů „A“: F.Bálek, R.Chuchla, T.Cibulka, J.Cmíral, D.Ešner, M.Janík, 
M.Jedlička, J.Sýkora, P.Sýkora, M.Vedral, M.Čachotský (F), L.Červenka (F), J.Vokáč ml. (F), J.Vokáč 
st. (F) 

 
Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Plazy 7 6 1 0 41 17 13 

SK Start Praha 7 5 0 2 37 29 10 
MNK SILNICE GROUP 

Modřice „B“ 7 5 0 2 36 23 10 

TJ Sokol I Prostějov  7 3 0 4 31 31 6 

TJ Slavoj Český Brod 7 2 2 3 31 34 6 

TJ AVIA Čakovice „B“ 7 2 0 5 24 37 4 

AC Zruč – Senec 7 2 0 5 21 36 4 

NK AUSTIN Vsetín „B“ 7 1 1 5 25 37 3 
1- Tabulka základní části 1.ligy mužů 

 
V prvním kole play-off hrál týmu mužů skoro již tradičně proti týmu z Prostějova, kde chyběl 

Vedral s Janíkem. I přes tuto skutečnost se tým mužů dokázal semknout a nenechat na moravské 
půdě body z utkání a odvezl si tak výhru a ukončil ročník týmu z Prostějova. Dalším soupeřem 
v play-off byl vítěz základní části, mladý tým z Plazů, který dokázal bez prohry vyhrát základní část.  
Proti tomuto mladému týmu se našemu týmu můžu nedařilo a nedokázal ambiciózní tým výrazně 
potrápit, či dokonce přehrát. Po dvou prohrách, venku a doma, byla tímto ukončena sezóna pro tým 
mužů, která dle původních předpokladů nedopadla dle představ, avšak s přihlédnutím na problémy,  
se kterými se tým potýkal celou sezónu dopadla nad očekávání dobře. 
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Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

11.09.2021 10:00 QF1 MNK SILNICE GROUP 
Modřice "B" TJ AVIA Čakovice „B“ 5:1 

11.09.2021 14:00 QF2 T.J. SOKOL I Prostějov TJ SLAVOJ Český 
Brod 4:5 

18.09.2021 14:00 SF1/1 TJ Plazy TJ SLAVOJ Český 
Brod 5:2 

19.09.2021 13:00 SF2/1 SK Start Praha MNK SILNICE 
GROUP Modřice "B" 5:1 

25.09.2021 14:00 SF1/2 TJ SLAVOJ Český Brod TJ Plazy 1:5 

25.09.2021 10:00 SF2/2 MNK SILNICE GROUP 
Modřice "B" SK Start Praha 5:4 

25.09.2021 14:00 FS1 AC Zruč – Senec NK AUSTIN Vsetín 
„B“ 5:2 

28.09.2021 09:00 FS2 NK AUSTIN Vsetín „B“ AC Zruč – Senec 5:2 

28.09.2021 13:00 SF2/3 SK Start Praha MNK SILNICE 
GROUP Modřice "B" 2:5 

02.10.2021 14:00 FS3 AC Zruč – Senec NK AUSTIN Vsetín 
„B“ 5:2 

02.10.2021 14:00 F1 TJ Plazy MNK SILNICE 
GROUP Modřice "B" 5:4 

09.10.2021 10:00 F2 MNK SILNICE GROUP 
Modřice "B" TJ Plazy 5:2 

16.10.2021 14:00 F3 TJ Plazy MNK SILNICE 
GROUP Modřice "B" 5:3 

2 - Tabulka play off 1.ligy mužů 

Muži „B“ a „C“ 
Ke konci roku 2020 došlo k zásadnímu rozhodnutí hráčů z tohoto týmu (odchod, či ukončení 

kariéry) a bohužel z důvodu absence bývalých dorostenechým nadějí, kteří ukončili kariéru díky 
zrušení jednoho ročníku muselo dojít k zásadnímu rozhodnutí a to, zrušení tohoto týmu bez 
náhrady. Někteří hráči se přesunuli do týmu mužů „A“ (Cmíral, Jedlička, Bálek), ale většina odešla 
do cizích klubů, či skončila úplně. 

 
 V letošním soutěžním ročníku si mužstvo „C“, nyní již mužstvo „B“ dalo jediný cíl a 
zapracovat mladé hráče  a pokusit se zabojovat o titul „mistra okresu“.  Tuto sezónu rovněž 
poznamenala pandemická situace a do soutěže okresního přeboru se přihlásilo pouze 5 týmů. Tyto 
týmy soutěžily každý s každým dvoukolově v rámci zkrácené sezóny. V první části soutěže byl tým 
mužů „C“ poražen pouze týmem ze Sázavy, ostatní týmy nedokázali prolomit českobrodské hráče 
(Velim, Kostelec/Konojedy, Přišimasy). Ve druhé odvetné části Velim opětovala porážku a dokázala 
na domácí půdě vyhrát. Následně muži týmu „C“ vybojovali s týmy Sázavy a Kostelce/Konojed 
remízy s následnou prohrou v Přišimasech. Tyto výsledky stačily na uspokojivé 3. místo v soutěži 
okresního přeboru mužů. 
sestava: J.Vokáč st., J.Vokáč ml., M.Vokáč, R.Chuchla, J.Bálek, M.Červenka, L.Červenka, 
A.Blažek, M.Jedlička, V.Hozman, I.Polák, M.Semerád, J.Vlasák 
 

Týmy Utkání Výhry Remízy Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Kavalier Sázava 8 5 3 0 49 31 13 

SK Podlipan Přišimasy 8 3 3 2 42 38 9 

TJ Slavoj Český Brod 8 3 2 3 41 39 8 
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„C“ 

NK Nohejbal 
Kostelec/Konojedy   8 1 5 2 39 41 7 

TJ Sokol Velim 8 1 1 6 29 51 3 
3 - Tabulka konečného pořadí Okresního přeboru 

 
   Ženy  
 

Začátek roku byl ještě dost 
poznamenán Covidovou epidemií a tak se 
zimní pohár tento rok nekonal. Naproti 
tomu, ligová sezóna 2021 již proběhla 
relativně standardně. Ligy se účastnila opět 
stejná 4 družstva (Český Brod, Praha-
Vršovice, Čelákovice, Praha-Santoška). 
Bylo tedy jasné, že je dost času na 
dvoukolovou základní část, která po letních 
prázdninách pokračovala systémem play 
off.  

Sestava týmu žen: L.Bálková, 
A.Blažková, D.Blažková, K.Červenková, 
M.Chuchlová, L.Cibulková, P.Kozáková, V. 
Maršíčková, J.Möglichová, J.Sýkorová, 
V.Tymichová, L.Vokáčová 
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Týmy Utkání Výhry Remízy 

 

Prohry  Sety + Sety - Body 

TJ Slavoj Český Brod 6 6 0 

 

0 36 14 12 

TJ Sokol Praha – 
Vršovice II 6 3 1 

 

2 30 24 7 

DTJ Santoška 6 2 1 

 

3 23 28 5 

TJ Spartak ALUTEC KK 
Čelákovice 6 0 0 

 

6 13 36 0 

4 - Tabulka konečného pořadí základní části 1.ligy žen 

 
 
Do play-off nastoupil tým žen proti poslednímu týmu z Čelákovice, se kterým si hravě 

dokázal poradit a zajistit postup do Superfinále, které se hrálo v pražské UNYP areně pouze na  
zápas, který byl přenášen Českou televizí. Ve finále na tým žen překvapivě čekal mladý tým DTJ 
Santošky, který dokázal porazit favorizované Vršovice. I přes kladné skóre ze základní části proti 
Santošce (výhry 6:1 a 6:2), tak se ženám závěrečný duel nepovedl a bojovných výkonech a 
zbytečných chybách naše ženy ve finále prohrály. Mladý tým ze Santošky také dokázala velice 
podpořit maďarská reprezentantka hráčka Evelin Pál, která nastoupila za Santošku na jediný zápas 
roku a tím byl poslední finálový. 
 

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek 

05.09.2021 10:00 SF2/1 DTJ Santoška TJ Sokol Praha – 
Vršovice II 5:3 

05.09.2021 10:00 SF1/1 TJ Slavoj Český Brod TJ Spartak ALUTEC 
KK Čelákovice 5:0 

19.09.2021 10:00 SF1/2 TJ Spartak ALUTEC 
KK Čelákovice TJ Slavoj Český Brod 1:5 

19.09.2021 15:00 SF2/2 TJ Sokol Praha – 
Vršovice II DTJ Santoška 4:5 

28.10.2021 09:30 F1 TJ Slavoj Český Brod DTJ Santoška 4:5 
5 - Tabulka play off 1.ligy žen 

 
 
 
Mistrovství České republiky - ženy 

 V letošním roce se naše svěřenkyně zúčastnily všech disciplín v rámci MČR s níže 
uvedenými výsledky, které jsou obdivuhodné, při představě jak dlouho dokáží naše ženy patřit mezi 
elitní trojice, dvojice, či dokonce jednotlivce v rámci celé České republiky.    
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Mistrovství jednotlivkyň 
Mistrovství singlistek se 

tentokrát konalo na pražské 
Solidaritě dne 22. srpna. Z našich 
hráček dorazily tradičně Cibulková s 
Bálkovou, které pod dohledem 

trenéra Bálka postupovaly turnajem nahoru. Do finálových bojů se probojovala jen Bálková. Bohužel 
se jí ve finále nepodařilo porazit dlouhodobou favoritku Fojtíkovou z Vršovic. Výsledně si první čtyři 
místa rozdělila družstva z první ligy. Na třetím místě byla Zachová ze Santošky a čtvrtá Vaňátková 
z Čelákovic.  

 
 
 
 
 
 

20.MČR žen jednotlivkyň – 22.8.2021 Praha-Vršovice 

1. TJ Sokol Praha 
Vršovice II Aneta Fojtíková 

2. TJ Slavoj Český Brod 
„B“ Lucie Bálková 

3. DTJ Santoška Gabriela Zachová 

4. TJ Spartak Čelákovice Iveta Vaňátková 

6 - Tabulka výsledků MČR žen jednotlivkyň 

Mistrovství ČR žen dvojic a trojic 
O víkendu 11. -12. 9. 2021 jsme pořádali Mistrovství České republiky v nohejbalu žen. Na 

mistrovství sjely především prvoligové týmy (Český Brod, Praha Vršovice, Praha Santoška, 
Čelákovice) a druholigový Útěchov. Takže vlastně opravdu to nejlepší z republiky. Pro Brod to i 
tentokrát skončilo dobře - podobně jako loni 3 cennými kovy.  

 
Dvojice 11. 9. 2020 

V sobotu se na šampionát dvojic přihlásilo 13 dvojic, které hrály ve 4 základních skupinách 
s dvěma postupujícími do následného k.o. systému. Zatímco Český Brod „C“ ve složení Adéla 
Blažková, Lucie Vokáčová a Kateřina Červenková ve čtvrtfinále vypadly, „áčko“ a „béčko“ 
pokračovalo dál. V semifinále ale Český Brod „B“ nedokázal porazit Vršovice „A“ a Český Brod „A“ 
prohrál trochu smolně ve třetím setu posledním možným bodem v tiebreaku se Santoškou“A“. V boji 
o třetí místo pak brodské áčko zvítězilo nad béčkem. Ve finále nakonec porazily Vršovice Santošku 
a tak stupně vítězů byly obsazeny stejně jako minulý rok. 
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29.MČR žen dvojic – 11.9.2021 Český Brod 

1. TJ Sokol Praha 
Vršovice II Fojtíková, Kulhánková 

2. DTJ Santoška „B“ Zachová, Plechatá 

3. TJ Slavoj Český Brod 
„A“ 

Cibulková, 
Tymichová, 
Sýkorová 

4. TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

Bálková, Chuchlová, 
Möglichová 

7 - Tabulka výsledků MČR žen dvojic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trojice 6. 9. 2020 
 

V nedělní bojům o medaile 
nastoupilo 10 trojic a mezi nimi i tři 
brodské sestavy. Loňský mistr 
republiky Vršovice však letos vypadl 
už ve čtvrtfinále, tak jsme mohli 
vidět v semifinále souboj Českého 
Brodu a Santošky a to hned 
dvakrát. Na Santošku „B“ nastoupilo 
brodské béčko a vítězně 
pokračovalo do finále. Takové štěstí 
už nemělo brodské áčko, které 
porazila Santoška “A“.  Český Brod 
„A“ pak alespoň obhájil medailovou 
pozici a získal bronz nad Santoškou 
„B“. A Český Brod „B“ pomstil 
spoluhráčky a vyhrál celkem hladce 
se Santoškou „A“.  

   
 
 
 
 

29.MČR žen trojic – 11.9.2021 Český Brod 
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1. TJ Slavoj Český Brod 
„B“ 

Bálková, 
Möglichová, 
Chuchlová, 
Červenková 

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

3. TJ Slavoj Český Brod 
„A“ 

Cibulková, 
Tymichová, 
Sýkorová 

4. DTJ Santoška „B“ Tůmová, Sedláčková, 
Kulhavá, Rakovičová 

8 - Tabulka výsledků MČR žen dvojic 

 
Mládež 

V oddíle českobrodského nohejbalu 
byla v letošním roce mládež rozdělena do 
dvou hlavních kategorií. První kategorií jsou 
starší a mladší žáci, kde se nachází děti od 
7 do 15 let. V druhé kategorii, jsou 
dorostenci, zde jsou hráči ve věku 15 let až 
19 let. Celková situace se od začátku roku 
díky pandemii nevyvíjela dobře, ale nakonec 
se nám pohárová soutěž středočeského 
kraje rozjela začátkem června. Bohužel z 
pohárových soutěží se kvůli pandemii staly 
pouze republikové šampionáty.  
 
 
 

 
Dorost  

V dorostenecké kategorii se nachází 
hráči ve věku 15 let až 19 let.  
Tuto kategorii vede hlavní trenér Martin 
Janík (licence C) společně s Janem Sýkorou 
(licence B) a nacházejí se zde starší a 
vyspělejší zástupci českobrodské mládeže, 
kteří již mají zkušenosti s herními situacemi 
z mužských soutěží. Za mužský tým „B“, 
hrající okresní soutež, nastupují nejmladší 
hráči (Růžička Filip, Filip Pokorný, Matěj 
Vokáč, Jaroslav Synáček – který následně 
nastupoval za krajský oddíl Konojedy a v 
neposlední řadě talentovaná Adéla 
Blažková, která nastupovala v 1. lize žen) V 
letošním roce doplnil Martin Jedlička tým 
mužů „A“, který v letošním roce hrál 1. ligu 
mužů. Vzhledem k celkově malému počtu 

dorostenců jsme v letošním roce dlouhodobou dorosteneckou soutěž nepřihlásili, jediný hráč, který si 
dorosteneckou ligu přeci jen zahrál byl Martin Jedlička, který v této kategorii hostoval v TJ Spartak 
Čelákovice. 
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Kategorie žáků  
V tomto roce jsme měli 2 žákovské 

kategorie. Starší (13 až 15 let) a mladší 
žáci (8 až 12 let).  
Z důvodu pandemii COVID-19 odpadla 
přípravka. Tréninky jsou 2krát týdně. Přes 
zimu v letoším roce bude mít tato kategorie 
trénink 3x v týdnu. Tuto kategorii vede 
hlavní trenér Lukáš Červenka (licence C) 
společně s Tomášem Cibulkou (bez 
licence, v letošním roce si licenci dodělá), 
dalšími trenéry jsou Marek Vedral 
(trenérská licence B), František Bálek 
(licence C) a Lucie Vokáčová (licence C). 
Na trénincích probíhá nácvik herních 
činností jednotlivce, nácvik herních situací, 

všeobecná a speciální sportovní příprava. V letošním roce jsme odehráli všechny krajské turnaje a 
všechny republikové šampionáty. V krajské soutěži, která je společná žáci + dorostenci (to znamená, 
že naši žáci nastupovali i proti 19letým) se umístili v celkovém pořadí na 1.místě. Také jsme sbírali 
vavříny i na republikových šampionátech, je nutno podotknou, že většina našich starších žáků 
nastupovala v této kategorii prvním rokem. Jako každý rok jsme uspořádali 2 soustředění, zimní ve 
velmi omezené míře, ale letní soustředění již bylo za běžných podmínek z dob před „covidem“. Hráči 
lepší herní výkonnost jsou zařazováni do týmu mužů „B a již v letošním ročníku patřili mezi tahouny 
tohoto týmu. 
 
Výsledky turnajů KNS žáků 2019  

• 6.6.2021 Krajský přebor trojic v Českém Brodě. Nenašel se pro naše žáky žádný soupeř, který 
by je dokázal porazit. Potvrdilo se, jako jiné roky, že se práce s mládeží vyplácí. Pořadí 1. 
místo Český Brod A (D. Blažková, M. Červenka, J. Bálek, A. Majer), 2.místo Slaný A, 3. místo 
Český Brod B (A. Cibulková, Ž. Balounová, R. Baloun, A. Blažek)  

• 20.6.2021 turnaj dvojic ve Slaném. Tam se nám povedl první tripl, kdy jsme obsadili všechny 
první tři místa. 1 D. Blažková, M. Červenka, A. Majer, 2. J. Bálek, A. Blažek, 3. R. Baloun, S. 
Polák  

 
• 5.9.2021 turnaj trojic v Benešově. Naše dvě sestavy se probojovaly do finálové čtveřice 

nakonec 1 místo obsadila trojice z Českého Brodu A (J. Bálek, A. Blažek, A. Cibulková) 2 
místo Sokol Dolní Počernice 3 místo Slaný a 4 Český Brod B (M. Červenka, D. Blažková, R. 
Baloun)  

• 19.9.2021 turnaj dvojic v Českém Brodě. Opět proběhla výborná organizace a i výsledkově 
se dařilo. 1 místo Český Brod (D. Blažková, M. Červenka), 2 místo Český Brod (A. Blažek, R. 
Baloun, A. Majer), Sokol Dolní Počernice, 4 Český Brod (J. Bálek, A. Cibulková)  

• 26.9.2021 proběhl poslední středočeský turnaj. Zde se už promítl maraton této sezóny, kdy 
se do zkrácené doby museli vejít soutěže nejen dětí, ale i dospělých a žen. Možná, že i toto 
byl důvod, proč se ve Slaném sešlo jen 10 účastníků z toho 6 z Českého Brodu. Prvních 6 
míst se nám podařilo vybojovat a tím završit absolutní dominanci v letošní sezóně. 1. J. Bálek 
2. R. Baloun 3. J. Zadrobílek 4.M. Červenka 5. A. Blažek 6. S. Polák. Všichni Český Brod  
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Seriál turnajů v rámci KNS – celkové pořadí po 5 turnajích 

1. TJ Slavoj Český Brod 57 bodů 

2. TJ Sokol Slaný 28 bodů 

3. SK Šacung Benešov 22 bodů 

4. Kostelec – Konojedy 0 bodů 

5. TJ Spartak Čelákovice 0 bodů 

Divoká karta Sokol Dolní Počernice 13 bodů 

9 - Tabulka celkové pořadí – seriál KNS 

 
Výsledky MČR starších žáků 2021  

Jednotlivci 
• 19.6.2021 od 9:00, náš klub hostil Mistrovství České republiky v singlech starších žáků. Sešlo 

32 účastníků. Měli jsme možnost díky pořádání postavit 4 hráče. Byla to pro ně zkouška, 
protože se posunuli do starší kategorie, která je až do 15let. Mezi osm nejlepších se podařilo 
postoupit J .Bálkovi a M. Červenkovi. Tam bohužel už byl znát věkový i silový rozdíl a 
znamenal pro naše hráče konec  

Dvojice 
 
• 21-22.8.2021 proběhlo 27. mistrovství ČR dvojic a trojic 
starších žáků v Modřicích. Do této kategorie se posunuly 
naše naděje z mladších žáků a do Modřic jsme jeli spíše na 
zkušenou, kde budou čelit 15letým hráčům, kteří nastupují už 
i v dorostenecké lize. Výškový i silový rozdíl byl u některých 
hráčů obrovský. Dvě naše sestavy se probojovaly mezi osm 
nejlepších, kde se hrálo KO systémem. Dvojice J. Bálek, M. 
Červenka (střídající A. Cibulková) vyřadili velké favority z 
Čakovic a následně ze Strakonic. Ve finále se utkali s 
domácími Modřicemi, kde po celodenním maratónu podlehli 
a získali skvělé 2. místo!  
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27.MČR starší žáci dvojice – 21.8.2021 Modřice 

1. MNK mobilprovás 
Modřice "A" 

Svoboda, Kolouch, 
Iláš 

2. TJ Slavoj Český Brod 
„A“ 

Červenka, Bálek, 
Cibulková 

3. MNK mobilprovás 
Modřice "A" Jahoda, Dlabka 

4. NK Habeš Strakonice 
„A“ Votava, Kryštof, Mandl 

10 - Tabulka výsledků MČR st.žáků dvojic 

 
 

Trojice 
                                                                                          Do nedělních trojic jsme nasadili 2 

mužstva. B týmu se nepodařilo 
postoupit mezi 8 nejlepších. A náš 
A tým ve složení J. Bálek, R. 
Baloun, M. Červenka (střídající A. 
Cibulková) jasně vyhrála skupinu. 
Ve vyřazovacích bojích byla ovšem 
znát únava z náročné soboty (kde 
hráli finálový zápas po 9 hodinách 
od začátku turnaje a odehraných 8 
zápasech), neuspěli proti Žďáru i 
tak byli trenéři velmi spokojeni se 
všemi svými svěřenci a přidávají 
další velký úspěch do klubové 
historie.  

 
 
Výsledky MČR mladších žáků 2021  

Dvojice 
Poslední červnový víkend na dvorcích SK 
Liapor v Karlových Varech užili svůj 
svátek i nejmladší nohejbalisté. 14. 
mistrovství České republiky mladších 
žáků bylo původně vypsáno jako 
dvoudenní, ovšem nedělní počet 
přihlášených trojic nenaplnil potřebnou 
kvótu. A tak se republikové medaile 
rozdávaly jen v sobotu ve dvojicích. Náš 
klub vyslal dvě dvojice a jednu trojici. V 
sobotu naše dvojice ve složení Jan a 
Jakub Zadrobílkovi jasně dominovala a 
během celého dne neztratil ani set a stali 
se mistry republiky. Druhý den ve složení 
J.Zadrobílek, J.Zadrobílek, S.Polák a 
A.Cibulková prošli bez větších problémů 
až do finále, kde se nenechali zaskočit a 
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zakončili víkend bez jediné porážky opět výhrou.  
 

14.MČR mladších žáků dvojic – 26.6.2021 Karlovy Vary 

1. TJ Slavoj Český Brod Zadrobílek, 
Zadrobílek 

2. MNK mobilprovás 
Modřice 

Dlabka, Dlabka, 
Šlezinger 

3. NK Habeš Strakonice Jareš, Sliacký 

4. UNITOP SKP Žďár nad 
Sázavou Sládek, Lukeš 

11 - Tabulka výsledků MČR ml.žáku dvojic 

 
 

• 5.9.2021 se konalo mistrovství ČR jednotlivců mladších žáků a i tady můžeme s radostí 
oznámit, že se nám dařilo. Všichni tři naši účastníci S.Polák, Jakub Zadrobílek a Jan 
Zadrobílek, předváděli výborné výkony a postoupili mezi 8 nejlepších, kde se hrálo opět KO 
systémem. Ve finále se utkal náš Jan Zadrobílek s Modřickým Františkem Dlabkou a po těsné 
prohře ve třetím setu získal 2. místo.  

 
 

13.MČR mladších žáků dvojic – 5.9.2021 Modřice 

1. MNK mobilprovás 
Modřice F.Dlabka 

2. TJ Slavoj Český Brod J.Zadrobílek 

3. UNITOP SKP Žďár nad 
Sázavou  F. Sládek 

4. NK Habeš Strakonice M.Sliacký 

12 - Tabulka výsledků MČR ml.žáku jednotlivců 
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Akce pro veřejnost 
 V letošním roce bylo pořádáno 
nohejbalovým oddílem MČR v kategorii 
starších žáků jednotlivců a MČR dvojic a 
trojic žen. 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.  
 
 
 

 
 
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.  

 
 
Stručný výhled činnosti na rok 2022 

V roce 2022 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. 
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• Tým žen má stanoven cílů více, vzhledem k jejich dobrým dlouhodobým výsledkům. Hlavní 
cíl je pokusit se opět obhájit titul z nejvyšší ligy žen. Dalšími dílčími cíli jsou umístění 
jednotlivých celků do 3. místa na každém MČR a rovněž má tým žen za úkol zapojovat mladší 
hráčky do svého týmu, aby začala vyrůstat silná náhrada za tento kvalitní tým. 

• Tým mužů „B“ má za úkol opět uhrát co nejlepší výsledek v Okresním přeboru a také jako tým 
„A“ zapojovat co nejvíce mladších hráčů do zápasů a přispívat tím ke zlepšování jejich 
výkonnosti. 

• S mládeží budeme i nadále pracovat a snažit se vylepšit práci s mládými talenty, především 
zapojovat mladší hráče do elitní soutěže mládeže, dorostenecké ligy (jestli se nám povede 
sestavit vlastní tým, anebo naši hráči budou nastupovat za jiný oddíl v kategorii dorostu, se 
rozhodneme během zimní přípravy) a postupné začleňování do soutěží dospělých. 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: 

o Dorost - se bude v dalším ročníku formovat, takže budou mít za úkol odehrát těžkou 
dorosteneckou ligu se zaměřením na zlepšování výkonnosti než na výsledky, 

o Žáci -  mají za úkol obhájit letošní výsledky především v dlouhodobých soutěžích a 
pokusit se je vylepšit. Dalším větším cílem je přilákat nové hráče, zaučit je, tak aby 
mohli hrát turnaje Krajského přeboru a aby pro děti byl nohejbal radostí z pohybu 
a především aby se rády vracely na naše antukové kurty. 

 
Doufejme, že rok 2021 byl začátkem nastartování práce s mládeží, na kterou budou navázány další 
a další úspěchy, které si budeme moct užít i jako sportovci, či pořadatelé, nebo dokonce diváci i 
přes nepříznivé situace a dění věcí kolem nás. Hlavu vzhůru a sportu zdar. Doufáme, že na konci 
roku 2022 si budeme moct upřímně říci, že jsme celý rok zvládli stejně či více úspěšně než byl 
minulý. 
 
8.4 Tenis 
Stručné hodnocení činnosti za rok 2021 

 
V roce 2021 se našemu družstvu 
dospělých ve II. lize podařilo obsadit 
výborné 3.místo. Dorostenecké „A“ 
družstvo obsadilo páté místo a starší 
žáci obsadili sedmé místo v krajské 
soutěži. Mladší žáci, hráli  II.třídu a 
skončili třetí. Dorost bude v roce 2022 
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 
2021. Starší žáci si zahrají I.třídu a 
mladší žáci budou pokračovat ve 
II.třídě. V  oblasti investic se v roce 2021 
podařilo opravit komplet oplocení kurtů 

č.6 a č.7 a to včetně drenáží,  proběhla oprava odpadů v budově a vyměnilo se čerpadlo pro 
zavlažování dvorců. 
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Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
 

V roce 2021 nedošlo k žádné změně v 
obsazení výboru oddílu. Výbor oddílu, 
který zahájil rok 2021, svolal řádnou 
valnou hromadu korespondenční 
formou, protože byl v době konání valné 
hromady zákaz shromažďování 
z důvodu pandemie COVID-19. Tato 
valná hromada proběhla v týdnu od 29.3 
do 2.4. a bylo na ní provedeno ohlédnutí 
za dosavadní činností výboru a nastíněn 
výhled na rok 2021. 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 2021 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. 

 
Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 
 

Oddíl tenisu spravoval v roce 2021 
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 2021. 
 
 
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 29.5. 1 LTK Liberec B TO TJ Svitavy 7:2 15:5 103:63  

http://www.tenis-cbrod.cz/
http://www.tenis-cbrod.cz/
https://www.facebook.com/tenisbrod
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/1
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/1
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2021 2 LTC Pardubice B  TO SK Mělník 7:2 15:4 103:58  

3 Slavoj Český Brod  LTK Liberec C - Rochlice 6:3 12:9 96:84  

4 TENIS-C DTJ HK B  LTC Tábor 1903  5:4 11:10 90:92  

2 5.6. 2021 

5 LTK Liberec B LTC Pardubice B  6:3 14:6 96:59  

6 Slavoj Český Brod  TENIS-C DTJ HK B  3:6 8:12 88:104  

7 TO SK Mělník TO TJ Svitavy 4:5 9:11 65:89  

8 LTC Tábor 1903  

LTK Liberec C - 
Rochlice 

2:7 6:14 75:103  

3 19.6. 
2021 

9 TENIS-C DTJ HK B  LTK Liberec B 6:3 14:7 96:66  

10 LTC Pardubice B  Slavoj Český Brod  4:5 9:11 89:102  

11 LTK Liberec C - 
Rochlice  

TO TJ Svitavy 2:5 5:11 55:81  

12 TO SK Mělník (s) LTC Tábor 1903  9:0 18:0 108:0  
                                                                                                   

 
 
 

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 porazil 
doma nováčka LTK Liberec C - 
Rochlice, ve druhém prohrál v Hradci 
Králové s Tenis-Centrum DTJ HK B a 
nakonec vybojoval krásné třetí místo 
po výhře v Pardubicích nad LTC 
Pardubice B. Hráči, kteří zasáhli do 
zápasů (počet zápasů/počet vítězství): 
Pučálka Jan 6/5, Poštolka Roman 6/5, 
Semerák Jan 6/1, Slivová Markéta 5/4, 
Příhoda Jan ml. 5/4, Šalková Natálie 

3/1, Šalková Dominika 2/1, Malá Natálie 2/0, Bouček František 1/0. 
 
Věková kategorie: dospělí – 6.místo 

01 - Středočeská divize  
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 29.5.2021 

1 TK Roja Příbram z.s.  TK Benešov 6:3 12:8 89:73  

2 F.H.TK Dobřichovice  LTC Slovan Kladno B 7:2 14:6 99:67  

3 LTC Mladá Boleslav  LTC Houštka B 3:6 6:12 57:83  

4 TK Radošovice Slavoj Český Brod B  5:4 10:8 90:65  

2 5.6.2021 
5 TK Roja Příbram z.s.  F.H.TK Dobřichovice  6:2 12:7 90:59  

6 LTC Houštka B TK Radošovice 0:6 0:12 16:72  

7 LTC Slovan Kladno B TK Benešov 1:6 5:12 59:84  

https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/7
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/7
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/12
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7273/zapas/12
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/1
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/1
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/7
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/7
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8 Slavoj Český Brod B  LTC Mladá Boleslav  7:2 15:4 94:50  

3 19.6.2021 

9 TK Radošovice (s) TK Roja Příbram z.s.  9:0 18:0 108:0  

10 F.H.TK Dobřichovice  LTC Houštka B 8:1 16:2 107:32  

11 TK Benešov Slavoj Český Brod B  5:4 11:12 87:94  

12 LTC Mladá Boleslav (s) LTC Slovan Kladno B 9:0 18:0 108:0  
        

   

                     

 

 
 
 
 
 
 
 
  

     

Věková kategorie: dorost – 5.místo 

20 MONETA - O putovní pohár prezidenta ČTS 

  

              
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 30.5.2021 

1 TK Neridé  LTC Kolín  8:1 16:3 101:41  

2 LTC Slovan Kladno  

LTC Mladá Boleslav 
z.s. 

3:6 5:14 69:106  

3 TK Radošovice  Sokol Říčany 4:5 9:12 74:97  

4 F.H.TK Dobřichovice  Slavoj Český Brod  5:4 12:9 88:76  

2 6.6.2021 

5 LTC Mladá Boleslav 
z.s. 

TK Neridé  6:3 12:6 78:70  

6 Sokol Říčany F.H.TK Dobřichovice  4:5 9:11 84:87  

7 LTC Kolín  LTC Slovan Kladno  8:1 16:4 106:43  

8 Slavoj Český Brod  TK Radošovice  5:4 10:11 82:93  

3 20.6.2021 

9 F.H.TK Dobřichovice  

LTC Mladá Boleslav 
z.s. 

4:5 8:10 72:80  

10 TK Neridé  Sokol Říčany 4:5 9:12 80:94  

11 Slavoj Český Brod  LTC Kolín  8:1 17:4 108:55  

12 LTC Slovan Kladno  TK Radošovice  0:9 0:18 36:110  
 

      

       
                                                     
 
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 těsnou prohrou s F.H.TK Dobřichovice. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet zápasů/počet 
vítězství): Šárová Lucie 6/6, Bláhová Ema Albína 6/5, Kubelka David 6/3, Ledvina Jan 6/3, Picek 
Samuel 6/2, Komínek Kryštof 2/2, Botek Radovan 2/1, Fernando Timothy 2/0. 
 
 
Věková kategorie: dorost – 2.místo 

https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/12
https://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2021/soutez/7275/zapas/12
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/1
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/1
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/7
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/7
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/12
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7276/zapas/12
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22 - I. třída B 
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 30.5.2021 

1 TO SK Mělník LTC Houštka  4:5 9:11 77:78  

2 Slavoj Český Brod B  TJ Jiskra Zruč n.Sáz. 6:3 13:9 111:86  

3 LTC Mladá Boleslav B 

TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav 

2:7 6:16 83:109  

4 Slavoj Žiželice  Lokomotiva Nymburk  6:3 12:8 97:73  

2 6.6.2021 

5 LTC Houštka  Slavoj Český Brod B  4:5 11:11 102:93  

6 TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav 

Slavoj Žiželice  9:0 18:1 115:36  

7 TJ Jiskra Zruč n.Sáz. TO SK Mělník 3:6 8:13 68:88  

8 Lokomotiva Nymburk  

LTC Mladá Boleslav 
B 

0:9 1:18 46:109  

3 20.6.2021 

9 TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav 

Slavoj Český Brod B  9:0 18:0 108:14  

10 Slavoj Žiželice  LTC Houštka  4:5 9:10 82:87  

11 LTC Mladá Boleslav B TO SK Mělník 4:5 8:10 69:73  

12 Lokomotiva Nymburk  TJ Jiskra Zruč n.Sáz. 4:5 9:11 70:88  
 

        

                                                                                          
Věková kategorie: starší žactvo – 3.místo 
 
30 MONETA - O putovní pohár Prezidenta ČTS 
          

 
Cílem starších žáků bylo pohybovat se v klidném středu tabulky, ale to se bohužel nepodařilo a 
nakonec jsme skončili na sestupovém sedmém místě. Hráči, kteří zasáhli do zápasů (počet 
zápasů/počet vítězství): Chmelíková Charlotte 6/5, Dvořák Jonáš 6/3, Hrabánek Petr 6/2, Hrabánek 
Jan 6/2, Homola Matyáš 6/1, Hůlová Veronika 4/3, Vlasáková Vendula 2/20. 
 
Věková kategorie: starší žactvo – 8.místo 

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 29.5.2021 

1 TK Neridé  Sportclub Řevnice, z.s. 9:0 18:1 105:41  

2 Tenis Dobříš  Sokol Říčany 6:3 13:7 100:62  

3 Open Tennis Club  WILSON Tenis Centrum  2:7 4:14 48:100  

4 Slavoj Český Brod  

TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav  

3:6 6:12 48:91  

2 5.6.2021 

5 TK Neridé  Tenis Dobříš  7:2 14:4 93:52  

6 WILSON Tenis Centrum  

TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav  

5:4 11:10 84:90  

7 Sportclub Řevnice, z.s. Sokol Říčany 7:2 16:4 107:42  

8 Open Tennis Club  Slavoj Český Brod  5:4 10:11 104:105  

3 19.6.2021 

9 WILSON Tenis Centrum  TK Neridé  0:9 3:18 51:110  

10 TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav  

Tenis Dobříš  6:3 12:9 84:78  

11 Sportclub Řevnice, z.s. Open Tennis Club  9:0 18:0 108:24  

12 Sokol Říčany Slavoj Český Brod  3:6 6:13 75:96  

https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/1
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/1
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/2
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/3
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/4
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/5
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/6
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/7
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/7
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/8
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/9
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/10
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/11
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/12
https://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2021/soutez/7298/zapas/12
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/1
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/1
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/2
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/2
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/3
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/3
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/4
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/4
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/4
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/5
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/5
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/6
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/6
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/6
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/7
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/7
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/8
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/8
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/9
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/9
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/10
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/10
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/10
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/11
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/11
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/12
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7277/zapas/12
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32 - I. třída B 
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 29.5.2021 

1 LTC Mladá Boleslav 
z.s. 

LTC Houštka  0:9 1:18 20:107  

2 I. ČLTPK Čerčany 
(s) 

Slavoj Český Brod B  9:0 18:0 108:0  

3 
TK 
SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav B  

Slavoj Žiželice  3:6 6:12 64:87  

4 Tenisový klub 
Benátky nad Jizerou  

TK Čelákovice 5:4 12:9 113:105  

2 5.6.2021  

5 LTC Houštka  I. ČLTPK Čerčany 8:1 16:2 107:47  

6 Slavoj Žiželice  

Tenisový klub 
Benátky nad Jizerou  

3:6 8:12 75:85  

7 Slavoj Český Brod B  

LTC Mladá Boleslav 
z.s. 

2:7 5:14 56:93  

8 TK Čelákovice 

TK 
SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav B  

5:4 11:11 117:110  

3 19.6.2021 

9 Tenisový klub 
Benátky nad Jizerou  

LTC Houštka  0:6 2:12 37:80  

10 I. ČLTPK Čerčany Slavoj Žiželice  2:7 4:15 61:108  

11 LTC Mladá Boleslav 
z.s. 

TK Čelákovice 1:8 4:16 55:110  

12 Slavoj Český Brod B  

TK 
SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav B  

2:7 5:14 47:90  

 

        

                              
                                              

Věková kategorie: mladší žactvo – 3.místo 

44 - II. třída B 
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 30.5.2021 

1 LTC Mladá Boleslav  

TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav B 

5:4 11:9 93:70  

2 TJ LTC Poděbrady  Sport club Na Zámečku  5:4 10:11 96:96  

3 TK PTA Kolín  Lokomotiva Nymburk 6:3 13:6 97:57  

4 Slavoj Český Brod  Sokol Říčany 6:3 12:6 91:57  

2 6.6.2021 

5 LTC Mladá Boleslav  TJ LTC Poděbrady  5:4 11:10 99:89  

6 TK PTA Kolín  Slavoj Český Brod  8:1 16:3 105:60  

7 TK SPORTCENTRUM 
Mladá Boleslav B 

Sport club Na Zámečku  6:3 13:7 106:66  

8 Lokomotiva Nymburk Sokol Říčany 9:0 18:0 109:29  

3 20.6.2021 
9 LTC Mladá Boleslav  TK PTA Kolín  1:8 2:17 51:104  

10 Slavoj Český Brod  TJ LTC Poděbrady  5:4 10:10 67:76  

11 TK SPORTCENTRUM Lokomotiva Nymburk 6:3 13:6 92:63  

https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/1
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/1
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/1
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/2
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/2
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/2
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/3
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/3
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/3
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/3
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/4
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/4
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/4
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/5
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/5
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/6
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/6
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/6
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/7
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/7
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/7
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/8
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/8
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/8
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/8
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/9
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/9
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/9
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/10
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/10
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/11
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/11
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/11
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/12
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/12
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/12
https://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7308/zapas/12
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/1
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/1
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/1
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/2
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/2
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/3
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/3
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/4
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/4
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/5
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/5
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/6
https://www.cztenis.cz/mladsi-zactvo/druzstva/sezona/2021/soutez/7319/zapas/6
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Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

Mladá Boleslav B 

12 Sokol Říčany Sport club Na Zámečku  1:8 2:16 34:96  

Cílem mladších žáků bylo bojovat o postup, což konečné třetí místo dokazuje. Hráči, kteří zasáhli 
do zápasů (počet zápasů/počet vítězství): Vlasáková Karla 6/1, Písařovičová Anna 6/0, Jougl 
Matyáš 5/4, Takáč Michal 5/3, Doležal Ondřej 4/2, Pokorný Jan 4/2, Janouch Josef 4/1, Tůma 
Dominik 1/1, Majer Antonín 1/1. 
 
Věková kategorie: babytenis – 1.místo 

57 Memoriál Z. Kocmana - babytenis skupina F  
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry  

1 22.5.2021 
1 Wilson tenis centrum 

z.s. A 

TO Sokol Nehvizdy 10:0 10:0 60:2  

2 TK Radošovice Slavoj Český Brod 1:9 1:9 19:59  

3 TK Čelákovice 1.TK Pacov 10:0 10:0 60:10  

2 29.5.2021 

4 TO Sokol Nehvizdy TK Čelákovice 0:10 0:10 14:61  

5 1.TK Pacov TK Radošovice 4:6 4:6 33:44  

6 Slavoj Český Brod 

Wilson tenis centrum z.s. 
A 

0:10 0:10 0:60  

3 5.6.2021 

7 Slavoj Český Brod TO Sokol Nehvizdy 9:1 9:1 60:27  

8 Wilson tenis centrum 
z.s. A 

1.TK Pacov 10:0 10:0 60:0  

9 TK Radošovice TK Čelákovice 0:10 0:10 8:60  

4 19.6.2021 

10 TO Sokol Nehvizdy TK Radošovice 4:6 4:6 34:45  

11 TK Čelákovice 

Wilson tenis centrum z.s. 
A 

0:10 0:10 2:60  

12 1.TK Pacov Slavoj Český Brod 0:10 0:10 16:60  

5 26.6.2021 

13 1.TK Pacov TO Sokol Nehvizdy 3:7 3:7 32:50  

14 Slavoj Český Brod TK Čelákovice 5:5 5:5 47:51  

15 Wilson tenis centrum 
z.s. A 

TK Radošovice 10:0 10:0 60:0  

 
V soutěži nejmenších tenistů bojovalo naše družstvo o přední místa, ale nakonec to na postup 
nestačilo. Hráči, kteří zasáhli do zápasů týmu(počet zápasů/počet vítězství): Takáčová Karolína 
15/12, Doležal Albert 15/10, Dvořák Matouš 15/8, Jakubec Tadeáš 12/9, Jouglová Denisa 3/0. 
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Akce pro veřejnost 
 
Náš oddíl zorganizoval v roce 2021 
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 
dest dvojic a v kategorii mužů se 
zúčastnilo osm dvojic. V podzimní 
části sezóny byla pro hráče 

zorganizovaná pravidelná kondiční příprava pod vedením kondičního trenéra Lukáše Maláta. 
 
 
Spolupráce s dalšími subjekty 
 
V roce 2021 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. 
 
Stručný výhled činnosti na rok 2022 
 
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. 8 a 9. 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 2021 
nadále pouze 6 členů a to ve věku 
27 - 62 let.  
Oddíl měl v roce 2021 dva 
trenéry triatlonu – Václav Čokrt 
st. a Eva Babicová.  
Z důvodu přijatých opatření proti 
šíření koronaviru se členové 
oddílu v roce 2021 zúčastnili 
pouze jednoho triatlonu a sedmi 
běžeckých závodů:  
- Václav Čokrt st. – Vlkančický 
triatlon; Novoroční běh v Horních 
Počernicích, Běchovice, Pečecká 
desítka, Velká Kunratická, 
Silvestrovský běh v Kolíně 
- Eva Babicová – Novoroční běh 

v Horních Počernicích. Svatováclavský běh (Č. Brod), Běh Republiky československé (Č. Brod), 
Běchovice, Velká Kunratická 
- Jana Machorková – Svatováclavský běh (Č. Brod 
 
 

Z důvodu přijatých opatření proti 
šíření koronaviru jsme v roce 2021 
mohli uspořádat pouze dva naše 
tradiční běžecké závody 
v českobrodském parku.  Tyto 
závody byly uspořádány po roční 
pauze. 
- 28. září 2021 se uskutečnil 19. 
ročník akce „Svatováclavský běh“. 
Závodů se zúčastnilo 220 běžců – 
176 předžáků, žáků a dorostenců 
(89 chlapců a 87 děvčat) a 44 
dospělých (26 mužů a 18 žen).    
- 24. října 2021 jsme uspořádali 19. 
ročník akce „Běh Republiky 
československé“. Závodů se 

zúčastnilo 164 běžců – 136 dětí, žáků a dorostu (56 chlapců a 80 děvčat) a 28 dospělých (14 mužů 
a 14 žen).  
V. Čokrt 
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8.6  Volejbal 
 

 
Hodnocení činnosti 
 

Začátkem roku došlo k omlazení 
členské základny. 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 koronavirovými 
opatřeními týkajících se vnitřních 
sportovišť. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddíl volejbalu nehraje žádnou oficiální soutěž. Pouze se účastní turnajů smíšených družstev  
a  „amatérské ligy“. 
 
Turnaje: 

Do-ping Kolín, 19.6.2021 – 11.místo 
Mix  Pečky, 14.8.2021 – 9.místo 
Český Brod, 27.11.2021 – 1.místo 
Část hráčů hraje Amatérskou 
volejbalovou ligu za tým Nelétavých 
ptáků. Tým v roce 2021 postoupil 
z páté do čtvrté ligy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stručný výhled činnosti na rok 2022 

 V roce 2022 se předpokládá účast na turnajích smíšených družstev a v Amatérské volejbalové lize. 
 
 

 
. 
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8.7 ASPV 
 

Hodnocení roku 2021: 
V roce 2021 na jaře probíhalo cvičení 
mládeže v rámci lockdownu online a v 
přírodě. Od zaří 2021 již návrat do 
sportovní haly.  
2x týdně večerní hodina – ženy 
2x týdně odpolední hodina – děti / 
všeobecná gymnastika 
1x týdně u Buddhy 
Cyklovýlet – večerní hodina / ženy 
Děti - atletický víceboj v parku. 
Víkendový pobyt s dětmi v ekocentru 
Vrátkov.  
Závěrečný pobyt v přírodě s dětmi , 

herní aktivity + opékání buřtů. 
 
 
 

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 
a propagace na sociálních sítích. 
 
 
Veškeré výdaje spojené s činností 
ASPV byly proplaceny a jsou 
evidovány přímo u ekonoma jednoty.  
 

 
� Prostory pro činnost:  
Cvičební hodiny probíhají pouze v tunelu. 

Počet členů:  
Celkem: 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce s dalšími subjekty: 
Celoroční spolupráce s ZŠ Tyršova 
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Akce pro veřejnost:  
 
Tradiční mikulášská veřejná hodina 
z důvodu výskytu covid onemocnění 
zrušena a přeložena na 7.4.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cíle 2022 
Naším hlavním cílem do roku 2022 je návrat dětí do hodiny a nábor nových cvičenců.  
Získávání dobrovolných cvičitelů. 
 
 
8.8 Turistika 
 
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, závody 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. 

 



   
 

75  

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naše skautské středisko je tvořeno 5 oddíly – oddílem světlušek, vlčat, skautek, skautů a roverů 
&rangers.  
 
Světlušky: dívky od 1. do 5. třídy 
Vlčata: chlapci od 1. do 5. třídy 
Skautky: dívky od 6. do 9. třídy 
Skauti: chlapci do 6. do 9. třídy 
Roveři & rangers: chlapci a dívky od 15 do 18 let 
 
V roce 2021 bylo registrováno celkem 132 členů, z toho 71 dětí do 18 let. 
Členů do 26 let je celkem 98. 2 členové jsou starší 65 let. 

Naše středisko pořádá během roku řadu akcí pro děti i pro vedoucí. I v roce 2021 byla naše činnost 
stále poznamenána protiepidemickými opatřeními a omezeními zavedenými v souvislosti 
s onemocněním Covid19, a tak se některé naše akce v tomto roce nemohly uskutečnit, nebo pouze 
v omezené míře. Především v první polovině roku byla pozastavena prezenční činnost, nemohli jsme 
tedy v těchto obdobích pořádat pravidelné každotýdenní schůzky jednotlivých oddílů, stejně jako 
víkendové a prázdninové výpravy. Jednotlivé oddíly tak v roce 2021 během těchto covidových fází 
pokračovaly v on-line systému práce nastaveném v předchozím roce. A aby naši svěřenci neseděli 
jen u počítačů, tak jsme opětovně použili formát „samostatných stopovaček“ po Brodě a okolí, kdy 
měli naši členové možnost samostatně či se svými rodinami projít na základě on-line zadaných indicií 
připravenou trasu a plnit na ní úkoly a trénovat své dovednosti, tento formát jsme během zimy až do 
jara zopakovali několikrát, pokaždé v jiné úpravě. Nicméně doufáme, že v příštím roce již bude naše 
činnost pokračovat standardním způsobem. 
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Tradiční akce, které se nám v roce 2021 podařilo uspořádat: 

Letní tábor 
Vyvrcholením celého skautského 
roku je vždy letní tábor. V roce 
2021 se tábor uskutečnil v termínu 
3. – 24. července ve standardním 
formátu 2 týdny pro světlušky a 
vlčata, 3 týdny pro skautky a 
skauty, přičemž část druhého týdne 
se oddělil chlapecký kmen (skauti a 
vlčata) a strávili tuto dobu na 
našem druhém tábořišti v Kácovci. 
Třetí týden pokračoval tábor již 
pouze pro skauty a skautky, kteří se 
tak mohli věnovat nácviku 
složitějších tábornických 
dovedností a fyzicky náročnějším a 
delším výpravám.  
 
 
 

 
 

Akce Vpřed 
Outdoorová akce pro otrlé a 
fyzicky i psychicky zdatné jedince 
nad 16 let. Letošní ročník, který se 
uskutečnil v termínu 4. - 5. 9., byl 
již 24. ročníkem této tradiční akce. 
Závod startoval v cíli loňského 
ročníku v Červených Janovicích a 
skončil ve Zbýšově, kde tedy bude 
startovat příští ročník závodu.  
Závod opět důkladně prověřil 
psychické i fyzické schopnosti 
všech účastníků. Závodu se 
zúčastnilo 13 soutěžních 
tříčlenných hlídek. Akce Vpřed se 
účastní nejen českobrodské 
hlídky, ale i závodníci z blízkého 
okolí i z dálky, vzdálení závodníci 

jezdí až z Moravy. Tento závod pořádáme za     podpory města Český Brod.  
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Šemberská dvanáctka 
Šemberská dvanáctka, další 
tradiční závod (letos již 39. 
ročník), kdy závodníci absolvují 
několika kilometrovou trať 
terénem a plní na ní 12 soutěžních 
disciplín (počítá se čas strávený 
na trati, přičítají se trestné minuty), 
se letos po loňské covidové 
přestávce opět podařilo 
uskutečnit, a to v termínu 9.10. 
Kromě našeho střediska se 
závodu v Dolánkách zúčastnili i 
závodníci z druhého 
českobrodského skautského 
střediska Psohlavci a skauti z 
Kolína. Nicméně i v této silné 
konkurenci se nám podařilo uhájit 
celkové vítězství a opět získat 

putovní pohár.  
 
 
 

Podzimní prázdniny 
Podzimní výprava celého 
střediska se uskutečnila 
v termínu 27. – 31.10. Cílem 
naší početné výpravy byly 
nedaleké Zásmuky, konkrétně 
jsme se zabydleli v bývalém 
františkánském klášteře 
Zásmuky. Účastníci výpravy 
jednak v rámci hry prozkoumali 
okolí, zároveň jsme správci 
kláštera pomohli s údržbou 
zahrady a se dřevem.  
 
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 
2021. My jsme plamínek do Českého Brodu dovezli z Kolína. V Brodě jsme Betlémské světlo nabídli 
českobrodským občanům dne 22.12. v rámci akce Betlémská spirála, kdy si jej mohli v odpoledních 
a večerních hodinách přijít připálit do svých svícínků a luceren na náměstí ke kostelu sv. Gotharda.  
 
Mikulášské a vánoční besídky 
Letošní mikulášské a vánoční besídky se uskutečnily standardně v režii jednotlivých oddílů. Skautky 
a skauti vyrazili společně na mikulášskou víkendovou výpravu do Jiren a Šestajovic. Světlušky a 
vlčata si uspořádali mikulášskou besídku společně v klubovně. Vánoční besídky pro jednotlivé oddíly 
proběhly též v naší klubovně. V rámci besídek si děti vyzkoušely celou řadu vánočních tradic a 
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vzájemně si darovaly vlastnoručně vyráběné dárky.  
 
 

Další akce v roce 2021 
Vzhledem k omezením naší činnosti jsme nemohli zrealizovat řadu plánovaných výprav, především 
v první části roku. V rámci možností jsme se ale pokusili vytvářet našim členům jiné formáty akcí 
(samostatné stopovačky) kdy mohli jednotlivci (případně i s členy rodiny) absolvovat určitou trasu 
na základě on-line zadání, plnit na ní úkoly a získat poté cenu za umístění či za absolvování úkolu. 
Taktéž jsme v on-line formátu nabídli nejen našim členům, ale i veřejnosti tzv. týden dobrého 
skutku, tedy na každý den během jednoho týdne konkrétní inspiraci, co užitečného lze udělat pro 
své okolí i pro sebe. Do této výzvy byla zahrnuta i českobrodská iniciativa Ukliďme Pošembeří.  
Od podzimu 2020 jsme také pravidelně pekli sladké a slané zákusky pro personál Domova seniorů 
ANNA, vytíženého péčí o klienty během nepřetržitého covidového vytížení, a v této činnosti jsme 
pokračovali až do konce školního roku, tedy do června 2021. 
Stejně tak jsme uvolněný čas, kdy nebylo možné pořádat hromadné akce, využili k údržbovým 
pracem na našich klubovnách a na táborovém vybavení. Malá skupinka skautek a jejich vedení tak 
zhotovila pěknou originální výmalbu klubovny v Kollárově ulici, došlo k opravám na obou klubovnách 
a také jsme se v malých skupinách scházeli v klubovně a prováděli opravy našich táborových stanů 
tee-pee i podsadových stanů, aby byly připraveny na letní tábor. V době, kdy už bylo setkávání 
povolené, jsme se pak snažili zorganizovat pro jednotlivé oddíly množství menších výprav či 
tvořivých dílen.  
Závod vlčat a světlušek, který se měl původně uskutečnit v roce 2020 a na rok 2021 byl přesunut, 
se nakonec kvůli covidovým opatřením opět neuskutečnil ani v roce 2021 a jeho konání se očekává 
v roce 2022.  

 

Činnost výboru oddílu, mediální prezentace,    

Veřejnost informujeme o své činnosti pravidelným publikováním článků z jednotlivých proběhlých akcí 
v lokálním periodiku Českobrodský zpravodaj. Stejně tak zveřejňujeme informace o své činnosti na 
našich webových stránkách www.skaut7.cz a na naší facebookové stránce 
www.facebook.com/StrediskoIngLadiNovaka, kde lze najít aktuality z naší činnosti. Facebookovou 
stránku rovněž využíváme ke komunikaci s veřejností a s rodiči našich svěřenců, potřebujeme-li 
rychle řešit organizační záležitosti či zvýšit dosah svého příspěvku.    
 
 
Prostory pro činnost (stav, granty, brigády)  
K pravidelné činnosti (pravidelné schůzky jednotlivých oddílů a družin, tvořivé dílny, nácviky na 
závody aj.) využíváme dvou kluboven v Českém Brodě. Hlavní klubovna se nachází v Kollárově ulici 
a po dohodě s vedením MŠ Letadýlko v případě hezkého počasí využíváme občas i přilehlou zahradu 
MŠ, která již v odpoledních hodinách, kdy probíhají naše aktivity, není využívána školkovými dětmi. 
Klubovna v Kollárově ulici patří Městu Český Brod. Protože tato klubovna má pouze jednu místnost, 
pro souběh schůzek ve stejném čase využíváme další klubovnu „podzimek“ a přilehlý pozemek, 
nacházející se na zahradě ZUŠ Český Brod (zahrada bývalého Divadla J.K.Tyla).  
Pro konání letního tábora (stejně jako pro víkendové výpravy a táborové brigády) máme k dispozici 
dvě tábořiště v Posázaví, a to tábořiště Pod kopcem Pohoř (obec Starý Samechov) a tábořiště 
v Kácovci (u Kácova).  
Brigády na údržbu kluboven i tábořišť probíhají průběžně během celého roku dle potřeby, brigády na 
přípravu tábora probíhají a v roce 2021 standardně proběhly v rozsahu 3 víkendové brigády na 
tábořištích na jaře před uskutečněním tábora (sekání louky, příprava dřeva, údržbové práce na 
táborových srubech a vybavení), stavba tábora, 1 víkend bourání tábora, 1 podzimní víkend na 
zazimování srubů. Brigád se účastní naši členové starší 15 let (od roverské věkové kategorie), 
některé brigády organizujeme zároveň jako výpravy pro dětské svěřence a na předtáborové brigády 
zveme na pomoc i jejich rodiče.  

http://www.skaut7.cz/
http://www.facebook.com/StrediskoIngLadiNovaka
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 Přehled soutěží:  
 Turistické závody 

Naše 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 2021 byla sice 
některá kola zrušena, přesto se 
řada závodů uskutečnila a naši 
závodníci u toho samozřejmě 
nemohli chybět.  
 
 
 
 

 
 

V roce 2021 jsme se zúčastnili základního kola TZ v Kralupech nad Vltavou (22.5.2021), kde si naši 
závodníci „vyběhali“ postupy na mistrovství ČR. 
Mistrovství ČR v TZ proběhlo 12.6.2021 ve Frýdku Místku a přivezli jsme si z něj následující 
umístění, včetně titulu vicemistra ČR v kategorii mladších žáků:  

kategorie starší žákyně: 
 
13. místo Nikola Blechová 
18. místo Denisa Kratochvílová 
19. místo Kristýna Ševčíková 
 
kategorie mladší dorostenky: 
13. místo Alžběta Vodičková 
 
kategorie mladší žáci: 
2. místo Petr Roubíček 
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18.9.2021 jsme v Českém Brodě uspořádali Mistrovství ČR v TZ ve štafetách. Kromě toho, že jsme 
celý závod organizovali, 
jsme si odvezli velice pěkná 
a vysoká umístění: 
kategorie ženy: 
2. místo Jana Machorková, 
Eva Babicová, Kateřina 
Čokrtová 
8. místo Kristýna Zumrová, 
Lucie Mukařovská, 
Karolína Mukařovská 
kategorie žákyně: 
5. místo Kristýna 
Ševčíková, Ema Hrušková, 
Nikola Blechová 
 
 
 
 
Zájem našich závodníků o 

účast na TZ a jejich úspěchy nám ukazují, že tato cesta má smysl. Jsme velmi rádi, že se v tomto 
roce podařilo kvalifikovat na mistrovství ČR více našim závodníkům a svou kvalifikací stejně jako 
svými výsledky potvrdili svou výkonnost. 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.  

       Akce pro veřejnost  
 

PoPoLes (Pochod Pohádkovým Lesem) – 38. ročník, 
v roce 2021 kvůli covidovým opatřením 
neuskutečněno 

Závody Šemberská dvanáctka – uskutečněno 
v termínu 9.10., viz výše Hodnocení činnosti 
Akce Vpřed – uskutečněno v termínu 4. – 5.9., viz výše 
Hodnocení činnosti 
Betlémské světlo – uskutečněno v termínu 22.12., viz 
výše Hodnocení činnosti 
 Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní 
svazy, zapsané spolky, sponzoři)  
Pro naši běžnou činnost s dětmi a mládeží zcela 
zásadní podpora a spolupráce s Městem Český Brod, 
CVIK Český Brod, ZUŠ Český Brod a MŠ Kollárova 
(MŠ Letadýlko).  
Na přípravě, organizaci a účasti našich závodníků na 
Turistickém závodě spolupracujeme s jednotlivými 
oddíly Asociace TOM (Asociace Turistických oddílů 
mládeže) a KČT (Klubu českých turistů).  
Na organizaci větších skautských akcí a závodů pak 
dle potřeby spolupracujeme s dalšími skautskými 
středisky.  
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Stručný výhled činnosti na rok 2022   

V roce 2022 chceme pokračovat ve své obvyklé činnosti s dětmi a mládeží, pokud možno již v plné 
míře bez omezení danými protiepidemickými opatřeními. Letní tábor je plánován v termínu 2. – 23.7. 
na našich tábořištích.  
Kromě obvyklých akcí pro naše svěřence budeme pokračovat v akcích pro veřejnost. Po dvou letech 
obnovíme tradici akce PoPoLes (Pochod pohádkovým lesem), jehož 38. ročník byl po předchozí 2 
roky zrušen, termín je plánován na sobotu 4.6.2022. Stejně tak budeme pořádat další ročníky 
podzimních závodů Akce Vpřed a Šemberská 12.  
Turistické závody – kromě obvyklé účasti našich závodníků v základních kolech a na základě postupu 
závodníků poté v dalších vyšších kolech a mistrovstvích také přímo organizujeme v Českém Brodě 
v sobotu 19.3. II. závod Středočeského krajského poháru.  

Podrobné informace o naší činnosti najdete na: http://skaut7.cz/ 
 
 
9  Závěr 
 

Výroční zprávu jsme finalizovali po daňových přiznáních v březnu 2022 roku, kdy jsme si všichni 
oddechli, že období Covid 19 pozvolna končí a oddíly i správa se mohou vrátit k rutinní práci. Bohužel 
konec února přinesl na scénu úplně nové problémy a i TJ se snaží ve spolupráci zejména s městem 
řešit situaci ukrajinských běženců zapojením zejména dětí do sportovních aktivit, které by jim pobyt v 
naší zemi usnadnily.  
 
Z loňského roku na nás stále doléhá navýšení záloh na energie, které výrazně omezují výdaje na 
vlastní sportovní aktivity oddílů. 
 
Přesto se domnívám, že stávající VV TJ a správa loňský rok zvládly a vzhledem k tomu, že letošní 
rok je volebním, tak novému VV TJ budou předávat TJ ve velmi dobré ekonomické i sportovní kondici. 
 
   
Výroční zpráva byla projednána VV TJ a zástupci oddílů formou per rollam a na VH TJ Slavoj 
Český Brod, z.s. 21.4. 2022 je předložena valné hromadě ke schválení.  
 
 
 
 
                                                                 Pavel Janík předseda VV TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
 
 
 

http://skaut7.cz/
Pavel Janík
Závěr aktualizovat

Pavel Janík
aktualizováno
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Nabídka TJ pro veřejnost 
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