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1. Úvodní slovo

Výroční zpráva TJ Slavoj Český Brod, o.s (dále jen TJ) patří mezi základní
dokumenty TJ a podává ucelený přehled o sportovních, projektových,
administrativních a společenských aktivitách nejen členské základny organizované
v oddílech či odborech, ale i výkonného výboru,  jeho pracovních skupin a Správy TJ.

V roce 2010 byl Valnou hromadou zvolen nový výkonný výbor TJ (dále jen VV TJ),
který ze svého středu zvolil předsedu TJ Pavla Janíka a místopředsedu Milan Rolla
ml. V prvním roce své činnosti se výkonný výbor zabýval reorganizací organizační
struktury TJ a novelizacemi základních dokumentů TJ (Organizační řád, Směrnice
TJ, Provozní řády, apod.). Výbor kontinuálně řešil i majetkové vztahy, z nichž
nejdůležitější v tomto roce bylo uzavření převodu areálu Na Kutilce do majetku TJ.
Důležitou otázkou byla i vzájemná informovanost mezi TJ a veřejností (založení
nových internetových stránek www.tjslavojcb.cz) i mezi členy TJ (intranet –
tjsprava@gmail.cz). V průběhu roku bylo nutné s ohledem ke Stanovám TJ Slavoj
Český Brod, o.s svolat mimořádnou valnou hromadu pro schválení novelizovaných
dokumentů a dalších investičních záměrů.

V každém případě nejdůležitější činností TJ jsou sportovní činnosti. Zde patří uznání
nejen sportovcům, z nichž mnozí dosáhli ve svých oblastech významných úspěchů,
ale i trenérům, rodičům a příznivcům, za čas a prostředky, které obětovali na podporu
aktivit TJ.

V roce 2010 se podařilo realizovat neinvestiční akce díky finanční podpoře MŠMT,
MAS Pošembeří, ale i trvající spolupráci s Městem Český Brod, se kterým TJ
konzultovala  transparentní  Programy podpory kultury, sportu a volnočasových
aktivit.

Uznání v neposlední řadě zasluhuje i Správa TJ, tajemník Stanislav Kosík, ekonom
Daniel Potůček a i další zaměstnanci TJ, kteří se výraznou měrou podíleli na plnění
úkolů, které byly před TJ postaveny nejen Valnou hromadou, ale i VV TJ a jeho
pracovními skupinami. V průběhu roku byly všechny úkoly řešeny na provozních
poradách za účasti statutárních zástupců TJ.

Výše uvedený výčet je podrobněji zpracován v následujících částech Výroční zprávy
TJ Slavoj Český Brod, o.s, na nichž se podíleli všichni členové Správy TJ, VV TJ a
předsedové oddílů a odborů. Pro zpestření textové části jsou součástí zprávy
fotografie.

Věříme, že Vás výčet našich aktivit a výsledků zaujme a bude inspirací pro Vaši
případnou spolupráci s TJ.

                                                                                      za TJ Slavoj Český Brod, o.s
                                                                                                Mgr. Pavel Janík
                                                                                                 předseda VV TJ



2. Usnesení Valných hromad TJ Slavoj Český Brod

V průběhu roku 2010 byly svolány dvě valné hromady. První valná hromada byla
svolána na 15.4.2010. Byly řešeny tradiční body Valné hromady a proběhla volba
nového výkonného výboru. Druhá valná hromada byla svolána na 23.9.2010, jelikož
bylo nutno v souladu se Stanovami TJ Slavoj Český Brod, o.s přijmout rozhodnutí
valné hromady ve vztahu k novelizovaným dokumentům TJ a projektovým záměrům
pro rok 2011.

2.1 Usnesení Valné hromady ze dne 15.4. 2010

VH schvaluje:
• Návrh programu činnosti, rozpočtu a projektové činnosti TJ na rok 2010
• Výsledky voleb do výkonného výboru  TJ Slavoj Český Brod

VH pověřuje výkonný výbor pro rok 2010:
• Vypořádat  podněty a připomínky, které vyplynuly z diskuze valné hromady.
• Přípravou a podáním dalších projektů na rekonstrukci zařízení TJ k realizaci

v roce 2011.
• Realizací výdajových programů vyplývajících z přidělených grantů na rok 2010.

• Dokončením  převodu dosud nevypořádaného majetku na TJ (a event. na město
Český Brod v případech, kdy bude účelné uskutečnit majetkové směny za účelem
zjednodušení vlastnických vztahů a lepšího využití majetku dosud spravovaného
nebo pronajímaného TJ pro tělovýchovné účely).

• Jednáním o smluvních vztazích se subjekty, které využívají majetek TJ Slavoj
Český Brod ( FC Český Brod a další).

• Revitalizovat webovou stránku TJ

VH ukládá oddílům:
• Dále zvýšit aktivitu v oblasti PR, zejména prostřednictvím internetových stránek a

Českobrodského zpravodaje.
• Delegovat své zástupce do pracovních komisí ustavených výkonným výborem TJ.

VH doporučuje oddílům:
• Seznámit se se strategickým plánem rozvoje města s ohledem na rozvoj

mládežnických družstev.

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo.

2.2   Usnesení Valné hromady ze dne 23.9.2010

VH schvaluje:
• Po zapracování připomínek Organizační řád TJ Slavoj Český Brod, o.s. včetně

příloh.
• Projektovou činnost TJ Slavoj Český Brod, o.s na rok 2011:



MŠMT Program IV.  - opravy sportovních zařízení dle návrhu pracovní skupiny
správy majetku
Podprogram 512 - investice (přístavba objektu  sportovní haly)
KÚ STČ - činnost oddílů a opravy sportovních zařízení
Město Český Brod - podpora činnosti oddílů a kofinancování projektových akcí.
MAS ROP Pošembe ří - opravy areálu Na Kutilce

• Pro zajištění finančních zdrojů pro přístavbu objektu sportovní haly Valná
hromada TJ Slavoj Český Brod, o.s, v souladu se Stanovami TJ Slavoj Český
Brod, o.s, souhlasí s prodejem chaty Pionýr ve Strážném se spodním limitem 5
mil. Kč. (schváleno samostatně 25:1:0)

• Za účelem přístavby sportovní haly souhlasí rovněž s úvěrem od ČS a.s. s horním
limitem, který schválí VV na základě návrhu pracovní skupiny ekonomiky TJ.                                 
(schváleno samostatně 26:0:0)

Návrhy činnosti na další období:

VH pověřuje výkonný výbor:
• Na základě dotazníkového šetření zpracovat  Návrh rozvoje TJ Slavoj Český

Brod, o.s. ve svém funkčním období (2010 – 2014).
• Úzce spolupracovat s pracovními skupinami VV a sledovat rozvoj jejich činnosti.
• Propagovat činnost TJ pro veřejnost prostřednictvím internetových stránek a

zvýšit informovanost členů TJ prostřednictvím intranetu či společné e-mailové
adresy.

• Vést jednání s SK Český Brod (fotbal) nadále v tom smyslu, že v případě
neuzavření smluv o pronájmu do konce kalendářního roku na ně budou vztažena
pravidla, běžně používaná pro oddíly v užití sportovní haly ve fotbalovém areálu
Na Kutilce.

VH ukládá oddílům:
• Zpracovat dotazníkové šetření do 31.10.2010 a zaslat je na sekretariát TJ.
• Přizvávat na výroční jednání  statutární zástupce TJ.

VH doporučuje oddílům :
• Delegovat své zástupce do pracovních skupin ustavených výkonným výborem TJ.

Doplnění VV a revizní komise:

• Valná hromada souhlasí s kooptací J. Slavíka  do VV a J. Sklenáře do revizní
komise.

Usnesení bylo přijato 26 hlasy, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo.



3. Činnost TJ v roce 2010

3.1 Složení výkonného výboru do Valné hromady 15.4. 2010

Výkonný výbor Funkce / Oddíl
Blažek Petr Volejbal
Čokrt Václav Triatlon
Charouzek ASPV
Filoun Bohuslav Zaměstnanci
Kratochvíl Martin Tenis
Janík Pavel Volejbal
Kosík Stanislav Tajemník
Majer Milan Nohejbal
Misterka Václav Předseda / Turistika
Pivoňka Radek Basketbal
Rollo Milan Místopředseda / Atletika
Ropek Jiří Basketbal
Šaroch Stanislav Basketbal

Revizní komise Funkce
Papáček Jiří Předseda
Koudela Tomáš

3.2. Složení výkonného výboru po Valné hromadě 15.4.2010

Výkonný výbor Funkce / Oddíl
Charouzek Jakub ASPV
Janík Pavel Předseda / Volejbal
Kašparová Lucie Volejbal
Kratochvíl Martin Tenis
Majer Milan Nohejbal
Novotný Stanislav Skateboarding
Pivoňka Radek Basketbal
Rollo Milan Místopředseda / Atletika
Šaroch Stanislav Basketbal
Slavík Jiří Lehká atletika
Sommerová Markéta Tenis

Zaměstnanci Funkce
Filoun Bohuslav Zaměstnanci
Kosík Stanislav Tajemník
Potůček Daniel Ekonom
Rollo Milan st. Majetková komise

Revizní komise Funkce / Oddíl
Koudela Tomáš Atletika
Papáček Jiří Předseda / Volejbal
Pivoňka Radek Basketbal
Sklenář Jaroslav Lehká atletika



3.3. Činnost výkonného výboru a Správy TJ

Na základě ustavujícího jednání výkonného výboru TJ se výkonný výbor TJ scházel
pravidelně první čtvrtek v měsíci. S ohledem k obměně členů VV TJ byli na úvod
jednání přizváváni postupně zástupci všech oddílů a odborů s cílem vzájemné
informovanosti a projednání možné další spolupráce mezi TJ a oddílem / odborem.

Zápisy z jednání byly rozeslány dle rozdělovníku na všechny představitele oddílů a
odborů TJ. Po druhé valné hromadě sloužil jako komunikační prostředek společný e-
mail komise.tjslavojcb@seznam.cz, který byl na začátku roku 2011 nahrazen
intranetem na Google formou g-mailu.

Zápisy doznaly i zásadní změnu struktury a prezentace jednotlivých bodů jednání
v průběhu roku by byla velmi obsažná. Revizní komise ani členská základna na
žádný zápis oponentně nereagovaly.

Další důležitou změnou bylo ustavení pracovních skupin, jako poradních orgánů VV
TJ  pro dané oblasti činnosti TJ. Zápisy z těchto jednání byly projednávány na VV TJ
a pro členy TJ zpřístupněny na výše uvedených médiích. Lze konstatovat, že tento
systém zefektivnil rozhodovací řízení VV TJ. Na druhé straně je však nutné přiznat,
že činnost jednotlivých pracovních skupin není srovnatelná a liší se v potřebné úrovni
a nasazení. To lze posoudit i četností jednání těchto skupin a jejich výstupy, které lze
zkontrolovat na zmíněných  stránkách TJ.

V průběhu roku 2010 si TJ svým přístupem k dalším subjektům (Město, školy, NNO
apod.) postupně získala pozici seriózního partnera v oblasti sportovního využití
volného času, školní TV a naplňování Strategického plánu rozvoje Města. Serióznost
TJ v naplňování smluvních vztahů prokázaly i kontroly využití dotací ze strany MŠMT
(duben 2010) a KÚ STČ (říjen 2010) a MAS Pošembeří (říjen 2010). V této oblasti je
však nutné zmínit i dva problémy, se kterými se VV TJ  musel vypořádat. Prvním
problémem bylo odmítnutí odboru turistiky zvýšení členského příspěvku TJ, jak
vyplývá z usnesení Valné hromady. Přes veškerou snahu ze strany TJ, většina členů
odboru turistiky odmítla zvýšený členský příspěvek zaplatit, tudíž pro porušení
Stanov TJ Slavoj Český Brod, o.s přestala být většina členů odboru členy TJ. Valná
hromada však nedoporučila zrušit tento odbor i s ohledem k tzv. „dvojímu členství“ v
TJ a některým veřejným akcím, jejichž pořádání je dlouholetou tradicí, jejich
nenadálý přesun na jiného organizátora by nebyl odpovědným řešením.

Druhým problémem bylo narovnání právních vztahů mezi TJ Slavoj Český Brod, o.s
a SK Český Brod v případě vlastnických práv areálu Na Kutilce. Od dubna byla
z naší strany, na základě dokončení evidenčního převodu tohoto areálu, navržena
možná řešení, leč ze strany SK Český Brod bez řešitelné odezvy. Tato otázka je tedy
jednou z priorit činnosti VV TJ pro rok 2011.

Správa TJ v uplynulém roce měla následující priority:
• dokumentace TJ, především tvorba interních předpisů TJ - organizační řád, oběh

dokladů, provozní řády sportovišť ve správě TJ,
• dokumentace a narovnání evidencí nemovitého majetku, především ve vztahu ke

grantovým řízením, budoucím projektům a odvodům daně z nemovitosti, spolu s
úpravou odpisových plánů a přípravy tvorby interních fondů pro opravy a údržbu,



• inventarizace,
• účetní inventarizace stavů pohledávek a závazků TJ, spolu s některými

dlouhodobě nedořešenými obchodními případy z minulosti (odpisy oprav nájemců
a jejich průkaznost apod.),

• spolupráce na projektové činnosti,
• logistika TJ.

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

3.4. Přehled členské základny TJ v roce 2010

Kategorie Muži Ženy Celkem
Žáci a přípravky 129 85 214

Dorostenci 22 15 37
Mládež 18-26 let 79 44 123
Dospělí 26-65 let 130 67 197
Senioři nad 65 let 20 4 24

Celkem 361 195 595

Oddíl Počet členů
ASPV 45
Atletika 59
ATOM 88
Basketbal 62
Biliard 8
Nohejbal 71
Sálová kopaná 9
Tenis 172
Triatlon 9
Volejbal 25
Ostatní a nezařazení (rekreační a hostující sportovci) 47

Závěrem lze konstatovat, že nový VV TJ ve spolupráci s oddíly / odbory a Správou
TJ nastavil pravidla pro další rozvoj sportovní, ale zejména administrativně materiální
činnosti TJ.



4. Výsledky hospodá řské činnosti

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2010
(v celých t is. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

TJ SLAVOJ Český Brod, o.s.  

IČO Komesnkého  516
00663191 Český Brod

282 01

A K T I V A
a b 1 2

A. 1

I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0 0

Software (013) 3 5 5

Ocenitelná práva (014) 4 0 0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0

Součet ř. 2 až 8 9 5 5

II. Pozemky (031) 10 13 16

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 0 0

Stavby (021) 12

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 751 751

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0

Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 0 0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 737 796

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0

Součet ř. 10 až 19 20

III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 0 0

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0

Půjčky organizačním složkám (066) 24 0 0

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 0 0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26 0 0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0
Součet ř. 21 až 27 28 0 0

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Dlouhodobý majetek ř. 09 +  20 +  28 - 40 13 784 13 130

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

25 510 25 510

1 331 1 331

28 342 28 404

Dlouhodobý 
finanční 
majetek



a b 1 2

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0

Oprávky k softwaru (073) 30 5 5

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

(078) 32 0 0

(079) 33 0 0

Oprávky k stavbám (081) 34

(082) 35 373 373

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Součet ř. 29 až 39 40

B. 41

I. Materiál na skladě (112) 42 15 15
Zásoby Materiál na cestě (119) 43 0 0

Nedokončená výroba (121) 44 0 0

Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

Výrobky (123) 46 0 0

Zvířata (124) 47 0 0

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

Zboží na cestě (139) 49 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

Součet ř. 42 až 50 51 15 15

II. Odběratelé (311) 52 365 243

Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53 0 0

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 604

Ostatní pohledávky (315) 56 36 5

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0

(336) 58 0 0

Daň z příjmů (341) 59 0 0

Ostatní přímé daně (342) 60 0 0

Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 200 0

2

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 

majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku

12 854 13 570

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí

1 331 1 331

14 563 15 279

Krátkodobý majetek  ř. 51 +  71 +  80 +  84 2 642 1 996

1 076

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění



a b 1 2

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 181 2
Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

Jiné pohledávky (378) 68 149 0

Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0

Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 854

III. Pokladna (211) 72 137 209

Ceniny (213) 73 0 0

Bankovní účty (221) 74 223 918

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0

Peníze na cestě (+ /-261) 79 0 0

Součet ř. 72 až 79 80 360

IV. Náklady příštích období (381) 81 224 0

Příjmy příštích období (385) 82 36 0

Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0

Součet ř. 81 až 83 84 260 0

ÚHRN AKTIV ř. 1+ 41 85

Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

2 007

Krátkodobý 
finanční 
majetek

1 127

Jiná aktiva 
celkem

16 426 15 126

123 956 121 620



P A S I V A 
c d 3 4

A. 86
1. Vlastní jmění (901) 87

Jmění Fondy (911) 88 0 0

(921) 89 0 0
Součet ř. 87 až 89 90

2. Účet výsledku hospodáření (+ /-963) 91 X -379
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+ /-931) 92 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+ /-932) 93 -115 0
Součet ř. 91 až 93 94 -379

B. 95
1. Rezervy (941) 96 0 0
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 0 0

Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
Závazky z pronájmu (954) 99 0 0
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 76 0
Součet ř. 97 až 103 104 76 0

3. Dodavatelé (321) 105 527 510
Směnky k úhradě (322) 106 0 0
Přijaté zálohy (324) 107 370 503
Ostatní závazky (325) 108 12 98
Zaměstnanci (331) 109 85 50
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 33 53
Daň z příjmů (341) 112 -51 -5
Ostatní přímé daně (342) 113 -2 -22
Daň z přidané hodnoty (343) 114 -51 19
Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 11
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118 0 0
Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 77 0
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0
Jiné závazky (379) 121 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0
Eskontní úvěry (232) 123 0 0
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0
Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 126 5 0
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 100 0
Součet ř.105 až 127 128

5. Výdaje příštích období (383) 129 811

Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) 130 184 0
Kursové rozdíly pasivní (387) 131 0 0
Součet ř. 129 až 131 132 811
ÚHRN PASIV ř.86 +  95 133
Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Vlastní zdroje   č.90 +  94 13 574 13 098
9 358 13 477

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 
závazků

9 358 13 477

Výsledek 
hospodaření

4 331

4 216
Cizí zdroje    ř.96 +  104 +  128 +  132 2 852 2 028

Dlouhodobé 
závazky 

Krátkodobé 
závazky 

1 105 1 217
1 487

1 671
16 426 15 126
65 704 60 504



  Výsledovka:

Název ukazatele

Činnosti

hlavní hospodářská

5 6 7

A. NÁKLADY
I. Spot řebované nákupy celkem 940 680

501 Spotřeba materiálu 1 370 123 493

502 Spotřeba energie 2 566 365 931

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 4 192 196

504 Prodané zboží 4 0 0 0

II. Služby celkem 44

511 Opravy a udržování 5 0

512 Cestovné 6 67 7 74

513 Náklady na reprezentaci 7 7 0 7

518 Ostatní služby 8 350 37 387

III. Osobní náklady celkem 837 269

521 Mzdové náklady 9 722 227 949

524 Zákonné sociální pojištění 10 111 35 146

525 Ostatní sociální pojištění 11 0 0

527 Zákonné sociální náklady 12 4 7 11

528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 5 60 65

531 Daň silniční 14 0 0 0

532 Daň z nemovitostí 15 5 49 54

538 Ostatní daně a poplatky 16 0 11 11

V. Ostatní náklady celkem 296 0 296

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0

Číslo 
účtu

Číslo 
řádku

1 620

3 321 3 365

2 897 2 897

1 106



Název ukazatele

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

471 246 0 717

551 25 471 246 0 717

552 26 0 0 0 0

553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 0

554 Prodaný materiál 28 0 0 0 0

556 Tvorba rezerv 29 0 0 0 0

559 Tvorba opravných položek 30 0 0 0 0

VII. Poskytnuté p říspěvky celkem 87 0 0 87

581 31 0 0 0 0

582 Poskytnuté členské příspěvky      32 87 0 0 87

VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 0

0

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0

601 Tržby za vlastní výrobky 1 0 0 0 0

602 Tržby z prodeje služeb 2 0

604 Tržby za prodané zboží 3 0 0 0 0

II. Změna stavu vnitroorganiza čních zásob celkem 0 0 0 0

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 0

612 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0 0

613 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0 0

614 Změna stavu zvířat 7 0 0 0 0

III. Aktivace celkem 0 0 0 0

621 Aktivace materiálu a zboží 8 0 0 0 0

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0 0

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10 0 0 0 0

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 447 94 0 541

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0 0

642 Ostatní pokuty a penále 13 0 0 0 0

643 Platby za odepsané pohledávky 14 0 0 0 0

644 Úroky 15 2 0 0 2

645 Kursovné zisky 16 0 0 0 0

648 Zúčtování fondů 17 0 0 0 0

649 Jiné ostatní výnosy 18 445 94 0 539
2

Číslo 
účtu

Číslo 
řádku

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravn ých položek 
celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Účtová t řída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 5 957 1 299 7 256

1 003 1 710 2 713

1 003 1 710 2 713



TJ opět hospodařila vyrovnaně, účetní výsledek hospodaření - ztráta je způsobena
zejména způsobem účtování odpisů hmotného majetku.

Název ukazatele

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 0 0 0

652 19 0 0 0 0

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0 0

654 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0 0

656 Zúčtování rezerv 23 0 0 0 0

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24 0 0 0 0

659 Zúčtování opravných položek 25 0 0 0 0

VI. Přijaté p říspěvky celkem 0 0

681 26 0 0 0 0

682 Přijaté příspěvky (dary) 27 116 0 0 116

684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0

VII.  Provozní dotace celkem 0 0

691 Provozní dotace 29 0 0

Účtová t řída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) 0

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -839 505 0 -334

591 Daň z příjmů 65 0 45 0 45

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM -839 460 0 -379

Kontrolní číslo 999 0

Číslo 
účtu

Číslo 
řádku

V. Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv a opravných položek 
celkem

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

1 339 1 339

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

1 223 1 223

2 329 2 329

2 329 2 329

5 118 1 804 6 922

20 634 4 240 24 874



5. Projektová činnost TJ a její realizace

V roce 2010 VV TJ podal projekty na MěÚ Český Brod, Středočeský kraj, MAS
Pošembeří, MŠMT. Ze všech dotačních titulů jsme neobdrželi dotace v plné výši, od
Sfředočeského kraje jsme nebyli podpořeni vůbec. Na základě přiznaných dotací ve
výši 2, 484 milionu Kč na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace
projektů:

• rekonstrukce šaten, sprch a WC v areálu Kutilka (část budovy využívaná školami
a oddílem atletiky)

• opravy hromosvodů na sportovní hale a kryté běžecké dráze
• výměna oken na čelní fasádě sportovní haly
• oprava střechy Kutilka - celková generální oprava střechy
• opravy (výměna) otopných těles a rozvodů v kryté běžecké dráze
• rekonstrukce šaten, sprch a WC pro krytou běžeckou dráhu
• oprava zakrytí doskočiště KBD
• oprava ústředního vytápění recepce, výměna 1 OT vč. přívodních potrubí
• celková oprava terasy na tenise.

U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů
transparentně zveřejněna.

Ještě jednou bychom rádi pod ěkovali M ěstu Český Brod, MAS Pošembe ří a
MŠMT za finan ční příspěvky, díky nimž jsme mohli výše zmín ěné opravy
realizovat.

Fotografickou dokumentaci oprav s popisem naleznete zde.

Podrobnější informace k projektové činnosti  viz kapitola 6.1

6. Činnost  pracovních skupin

Obecná ustanovení:
• Výkonný výbor pro zefektivnění své činnosti a využití odborných zkušeností členů

TJ Slavoj Český Brod, o.s. ustavuje pracovní skupiny, jejichž hlavním cílem je
vytváření odborných podkladů pro jednání výkonného výboru.

• Výkonný výbor TJ Slavoj Český Brod, o.s. podle potřeby koordinuje činnost a
výsledky pracovních komisí.

• Pracovní komise se řídí jednacím řádem.

Složení pracovních skupin:
• Vedoucím pracovní skupiny je člen výkonného výboru, který předkládá

výkonnému výboru  zpracované návrhy pracovní skupiny ke schválení.
• Další členové schválení výkonným výborem.
• Další odborníci, nečlenové  TJ Slavoj Český Brod, o.s. s poradním hlasem.

Jednání:



• Pracovní skupiny se řídí vlastním plánem, který vyplývá z potřeb TJ Slavoj Český
Brod, o.s.

• Jednání vede vedoucí pracovní skupiny. Z jednání se pořizuje stručný zápis.
Výsledky jednání prezentuje vedoucí pracovní skupiny na jednání výkonného
výboru a jsou součástí zápisu výkonného výboru.

6.1. Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising

Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraissing vyhledávala Výzvy
jednotlivých vyhlašovatelů dotačních titulů (EU, ministerstev, Středočeského kraje,
MěÚ 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 oblasti fundraisingu získávala podporu jiných subjektů pro kofinancování

projektů či rozvoji sportovní činnosti TJ, zejména u Města Český Brod a sponzorů.

V roce 2009 byly podány následující projekty, které se v průběhu roku 2010
realizovaly:

MěÚ Český Brod
• Výzva na podporu činnosti nevládních organizací
• Žádost o dofinancování projektů MŠMT a Pošembeří
• Výsledek:  Město oba projekty podpořilo

KÚ
• Podán projekt na opravu sportovišť a sportovní haly.
• Výsledek: Projekt nebyl podpořen

MAS Pošembe ří
• Podán projekt na rekonstrukci šaten Na Kutilce.
• Výsledek:  Projekt byl podpořen

MŠMT
• Podán investiční projekt na dokončení rekonstrukce haly.
• Podán neinvestiční projekt na opravu tunelu, výměnu oken v hale a střechy Na

Kutilce.
• Výsledek: Investiční projekt nebyl podpořen, neinvestiční byl krácen, ale

podpořen.

V roce 2010 byly na základě usnesení Valné hromady z 23.9.2010 a výzev podány
následující projekty pro rok 2011:

KÚ
• Podán projekt na opravu antukových ploch  - tenis, volejbal, nohejbal

MŠMT
• Investiční projekt na přístavbu sportovní haly



• Neinvestiční na opravy sportovních areálů, dokončení výměny oken na hale.

ČEZ - podpora region ů

• Rekonstrukce rehabilitačního zařízení TJ

Další projekty budou podány v souladu s vyhlášením dotačních titulů v roce 2011
(Město, MAS Pošembeří apod.)

6.2. Skupina pro správu majetku

TJ Slavoj Český brod, o.s. má nemovitý majetek umístěný v těchto katastrálních
územích:

Český Brod
V tomto katastrálním území je nemovitý majetek umístěn v těchto lokalitách:

a) Hala a okolí
Zde Slavoj vlastní stavební parcelu pod budovou haly, tři ze čtyř stavebních parcel
pod tunelem, stavební parcelu pod letními šatnami, stavební parcelu pod garáží,
pozemkovou parcelu letní hřiště basket a volejbal, pozemkovou parcelu podél tunelu,
pozemkovou parcelu u zadního nouzového východu z tunelu. Dále vlastní budovu
sportovní haly č.p. 516, budovu kryté běžecké dráhy, budovu letních šaten volejbalu
a budovu garáže.

b) Tenis
Slavoji patří stavební parcela pod hlavní budovou šaten, stavební parcela pod
čerpadlem, 4 pozemkové parcely pod tenisovými kurty, komunikace a okolí. Dále
Slavoj vlastní budovu šaten a ubytovny č.p. 894, budovu s čerpadlem u kurtů č.1 až
3.

c) Autokemp
Ve vlastnictví Slavoje je stavební parcela pod částí hlavní budovy (cca v místě
sociálního zařízení), 4 stavební parcely pod chatami, 4 stavební parcely pod chatami
z části (zbývající části patří městu) a pozemkovou parcelu sportoviště a rekreační
plochy. Slavoj je v areálu autokempu vlastníkem celé hlavní ubytovací budovy,
budovy elektrorozvodny (umístěna mezi chatami) a všech chat jak na stavebních
pozemcích Slavoje tak i chat umístěných zcela nebo z části na stavebních
pozemcích Slavoje, Města Český Brod, paní Kopčilové a Českého rybářského
svazu.Tyto stavby byly zapsány na list vlastnictví TJ Slavoj Český Brod v říjnu 2010.
Vše viz geometrický plán č. 1429-78/2009.

d) Hřiště u Základní školy
Slavoji patří pozemková parcela sportoviště a rekreační plocha.

e) Atletický areál Na Kutilce
Slavoj vlastní 25 pozemkových parcel, 2 stavební parcely pod skladem, garáží a 1
stavební parcelu pod částí hlavní budovy šaten. Druhá stavební parcela pod částí
hlavní budovy (cca v místě restaurace) je v duplicitním vlastnictví Slavoje a p.



Michala Mrázka. Slavoj je vlastníkem hlavní budovy šaten fotbalu a lehké atletiky vč.
ubytovny, restaurace a bytu správce to vše s č.p. 895 a dále Slavoj vlastní budovu
skladu, garáží. 7 pozemkových parcel je ve vlastnictví Slavoje a paní Hronové
(dědička po pí. Weidenhofferové) a to půl na půl. Pro informaci jedná se o parcely u
vody podél lehkoatletického stadionu. 3 pozemkové parcely a 1 stavební parcela -
zbořeniště (pod lehkoatletickou tribunou) jsou v duplicitním vlastnictví Slavoje a p.
Mgr. Proška advokáta z Prahy. Toto duplicitní vlastnictví se začalo již řešit. 1
pozemková parcela a 1 stavební parcela (pod částí hlavní budovy) jsou v duplicitním
vlastnictví Slavoje a p. Michala Mrázka. Toto duplicitní vlastnictví se také bude řešit.

f) Areál HZS ve Wolkerov ě ulici
Zde má Slavoj (oddíl nohejbalu) v nájmu část pozemkové parcely patřící ČR – Hasiči
středočeského kraje, na které jsou vybudovány nohejbalové kurty.

g) Ostatní
Slavoj vlastní pozemkovou parcelu ve zjednodušené evidenci mezi Sokolovnou a
Městským úřadem č.p.p. 21/2  PK o výměře 288 m2.

Tuchoraz
Zde Slavoj vlastní pozemkovou parcelu č.p.p. 97/3, což je část vodní plochy rybníka
Podviňák o ploše 31 m2 navazující na vedlejší pozemkovou parcelu č.p.p. 474/3,
která je ve vlastnictví Slavoje.

Strážné
Zde vlastní Slavoj stavební parcelu pod chatou Pionýr č.st.p. 159 o ploše 715 m2 a
na ní umístěnou budovu pro bydlení č.p. 19. Tyto dvě nemovitosti chce Slavoj
odprodat. V současné době probíhají intenzivní jednání s nájemcem chaty, který
projevil o koupi zájem. U  pozemkových  parcel, které měl Slavoj ve Strážném dříve v
trvalém užívání bylo Okresním úřadě v Trutnově v roce 1995 toto trvalé užívání
zrušeno. Vše proběhlo v souladu se zákonem č. 229/91 Sb. a není možné odvolání.
Tyto pozemkové parcely jsou dnes vlastnictvím Pozemkového fondu ČR.

Rok 2010
Dne 15.2.2010 byly Slavoji předány do vlastnictví pozemkové a stavební parcely Na
Kutilce. Jedná se o 6 parcel, které jsou od této doby v duplicitním vlastnictví p.
Michala Mrázka (2 parcely), p.Mgr. Proška (4 parcely) a TJ Slavoj Český Brod (6
parcel). Duplicitní vlastnictví jako takové se musí řešit a to buď souhlasným
prohlášením majitelů nebo soudně. Jednání o tomto duplicitním vlastnictví již začala.

Dne 24.5.2010 byla Slavoji předána do vlastnictví Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových pozemková parcela č. 521/2 v katastrálním území Český Brod.
Jedná se o přístupovou komunikaci od Tuchorazké ulice až k budově šaten č.p.895 v
areálu Kutilka.

V roce 2010 požádal Slavoj písemně čtyři vlastníky pozemkové parcely č.p.p. 26/5
patřící Güntherům o možnost odkoupení této pozemkové parcely. Jedná se o parcelu
za halou na níž byl do roku 1990 druhý sportovní kurt pro volejbal a nohejbal o
velikosti 164 m2. Na tuto žádost Slavoje nikdo z rodiny Güntherům písemně
neodpověděl. Při osobním jednání mezi pí. Bejšovcovou roz. Güntherovou a
tajemníkem Slavoje bylo zástupci Slavoje sděleno, že „majetek se neprodává“.



Následně po obdržení této informace výkonný výbor Slavoje rozhodl dále v jednání o
odkoupení tohoto pozemku za halou zatím nepokračovat.

V roce 2010 odkoupil Slavoj od Policie Středočeského kraje pozemkovou parcelu
č.p.p. 2059 ležící v prostoru před zadním nouzovým východem z tunelu. Tato
pozemková parcela má rozlohu 35 m2 a Slavoj za ni zaplatil cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 3.000,- Kč.

V říjnu roku 2010 byly zapsány do KN na list vlastnictví TJ Slavoj Český Brod
všechny budovy, stavby a pozemková parcela patřící Slavoji v areálu autokempu.
Zároveň došlo i k zapsání do katastru nemovitostí (KN)  všech ostatních stavebních a
pozemkových parcel cizích vlastníků. Pozn.: Všechny budovy a stavby i na cizích
pozemcích jsou v tomto areálu vlastnictvím Slavoje.

Pozn.: Protože v některých lokalitách, kde má Slavoj ve vlastnictví nemovitosti,
nebude situace pro Vás bez náhledu na geometrický zákres dost přehledná, je
možné si vše prohlédnout a nechat vysvětlit na sekretariátu Slavoje v termínu dle
dohody.

(Zprávu vypracoval Rollo Milan st.)

6.3. Skupina pro vnější vztahy

Na základě přiznání nároku majetku Na Kutilce do vlastnictví TJ byl v rámci této
pracovní skupiny zřízena subkomise Kutilka, jejímž základním úkolem bylo
projednání nájemného s SK Český Brod, který tento sportovní areál využívá.
V průběhu roku došlo k několika zásadním jednáním, leč bez významného posunu
vzhledem k podepsání smluvního vztahu. Otázkou nájmu SK se zabývala i Valná
hromada. Vzhledem k tomu, že i v SK dochází k personálním změnám a jednání
nabývajíc konstruktivnějších výstupů, VV TJ prodloužil období vyjednávání s SK  do
1.3.2011.

Další oblasti činnosti pracovní skupiny:
• spolupráce s  Městem na konstituování Programů podpory pro kulturu, sport

a volnočasové aktivity
• spolupráce se školami při využívání sportovních areálů TJ
• spolupráce s ostatními NNO
• projednávání odprodeje chaty ve Stážném u Vrchlabí
• projednávání odkoupení pozemků pro přístavbu haly

6.4 Skupina ekonomiky

Skupina ekonomiky je složena ze zástupců oddílů a správy TJ. Pracovala ve složení:
Stanislav Šaroch, Milan Majer, Kateřina Štosková, Daniel Potůček, Stanislav Kosík.

Pro své funkční období, které je dané funkčním obdobím VV, si vytkla tyto cíle:
• Analýza výtěžnosti jednotlivých hospodářských středisek (zejména nemovitostí

a sportovních areálů).



• Pravidla pro samofinancování oddílů s ev. zohledněním kriteria, zda oddíl
provozuje činnost v zařízeních TJ nebo v pronájmech.

• Jednání s Městem ohledně systému přidělování podpory neziskovým organizacím
a nová pravidla rozdělování podpory města na oddíly.

• Provést analýzu podpory sportu ze strany obcí v podobně velkých městech
v okolí Českého Brodu.

Ohledně výtěžnosti středisek (areálů, oddílů) se podařilo nastavit a na VV i
mimořádné valné hromadě potvrdit zásady financování střediska „Správy TJ“, která
je kofinancována ze zvýšených členských příspěvků TJ, ekvivalentem výše příspěvku
OTS a provozním přebytkem střediska SH+KBD. VV zároveň v rámci snahy o
zlepšení koncepční činnosti správy na návrh ekonomické komise částečně
zprofesionalizoval výkon funkce statutárních zástupců TJ. Další ev. navyšování
personálních nákladů střediska správa bude přípustné pouze na základě zvýšení
výtěžnosti ostatních středisek. Výhledově by se středisko správy nemělo financovat
z přebytku SH a KBD za cvičební hodiny, ale pouze z členských příspěvků,
ekvivalentů dotací OTS a komerčních pronájmů. Problémy v samofinancování
středisek zatím přetrvávají u střediska „Kutilka“.

Ohledně samofinancování oddílů přetrvávají problémy s platební kázní družstev
„Volejbal A“ a „Basketbal A“, která permanentně dluží úhradu nákladů cvičebních
hodin v SH. Je ovšem pravdou, že postup správy TJ v oblasti vymáhání dlužných
částek byl značně nesystematický. To se týká i včasného stanovení záloh dle
dohodnutých paušálů.

Za rovněž ne úplně systematický se dal označit postup správy vůči nájemci chaty
Pionýr. To vedlo ke stavu, kdy na začátku roku 2011 pohledávky po splatnosti za
oddíly činily cca 50 000 Kč, pohledávky po splatnosti vůči firmě Relax cca 100 000
Kč.

Systém podpory města neziskovým organizacím se mění především na základě
iniciativy TJ Slavoj, ostatní neziskové organizace se tvorby nových pravidel
zúčastnily spíše jako pozorovatelé. V rámci TJ bude podpora města rozdělena mezi
oddíly na základě velikosti členské základny, jak ji oddíly nahlásily na začátku roku
2011, zatímco podpora v roce 2010 byla rozdělována na základě minulých trendů.

Analýza podpory sportu ze strany obcí v srovnatelně velkých městech není dosud
zpracována.

6.5. Skupina publics relations

Tato pracovní skupina úzce spolupracovala se skupinou pro vnější vztahy a výsledky
jednání  byly zveřejňovány nově zřízených komunikačních médiích:
• internetová stránka: www.tjslavojcb.cz – kterou vytvořila a spravuje L. Kašparová
• intranetová stránka: tjslavojcb@gmail.com – kterou založil D. Potůček a je ve

správě vedení TJ



6.6. Skupina sportovně metodická

Příprava metodického semináře pro trenéry mládeže všech oddílů. Jednotlivé oddíly
byly osloveny s nabídkou praktického a teoretického semináře, který by se zabýval
problematikou sportovní přípravy dětí. První vlaštovkou jsou odbornou i širokou
veřejností oceňované semináře s trenéry basketbalu, které přesahují i do
problematiky ostatních sportů a technické a kondiční přípravy dětí a mládeže vůbec.
Za pořádání těchto seminářů patří dík především BK Český Brod, který se při TJ
Slavoj Český Brod věnuje mladým basketbalistům. Zajímavým a úspěšným počinem
byla i beseda s úspěšnými atlety, kterou připravil oddíl atletiky TJ na 1. ZŠ Český
Brod.

Sportovně - metodická komise VV TJ Slavoj měla v roce 2010 dvě hlavní zasedání,
jejichž výstupem byla především tvorba pravidel pro využití SH při kolizi termínů
sportovních utkání a tvorba rozvrhu pro zimní období 2010/2011.

7. Zprávy oddíl ů a odbor ů TJ Slavoj Český Brod

V této části výroční zprávy jsou prezentace oddílů a odborů, tak jak byly zaslány
Správě TJ pro zpracování výroční zprávy. Pořadí oddílů a odborů, které zaslaly své
příspěvky,  je řazeno abecedně.

7.1 Atletika

Oddíl atletiky v roce 2010 pokračoval ve své bohaté činnosti, členové se zúčastnili
množství  závodů družstev a jednotlivců především v kategoriích mládeže.

Oddíl atletiky měl k 31.12.2010 49 členů z toho bylo:
• 41 členů mladších 18 let
• 2 členové ve věku od 19 do 26 let
• 5 členů ve věku od 27 do 65 let
• 1 člen ve věku nad 65 let
Oddíl atletiky má k 31.1.2011 evidováno 59 členů.

Oddíl měl v r. 2010 obrat 95 790 Kč s přebytkem 5 560 Kč, který je na účtu TJ Slavoj
Český Brod, o.s.

Tréninky oddílu atletiky jsou v pondělí od 16:00 hodin do 17:00 hodin, ve středu od
15:30 hodin do18:00 hodin a v pátek od 15:30 hodin do 18:00 hodin a to jak v letním
tak zimním období. V letním období jsou tréninky na hřišti Na Kutilce a v zimním
období jsou tréninky v KBD. Oddíl pro své členy uspořádal týdenní soustředění ve
Strážném.



Již druhý rok má oddíl atletickou přípravku dětí, ve které je přihlášeno 31 dětí ve věku
9 až 11 let. Přípravku vede Jiří Slavík a Jana Čokrtová. Ostatní tréninky vede Petr
Hamták  a  Stanislav Kosík.

V zimních měsících jsme uspořádali sérii šesti  veřejných atletických závodů v KBD,
každého z nich se účastní vždy několik desítek závodníků všech věkových kategorií z
Čech.

V roce 2010 byla upravena rovinka v šířce dvou drah o délce 80m. Bylo upraveno
rozběžiště skoku dalekého. Prostřednictvím TJ Slavoj byl podán za podpory o.p.s.
Regionu Pošembeří grant na opravu  atletických šaten. Oprava šaten byla
dokončena v měsíci září. Škoda, že nám tímto způsobem nevyšel i podzimní grant
na opravu sektoru skoku vysokého a dalekého. Na zvelebení a úpravy atletického
hřiště v roce 2010 bylo členy oddílu odpracováno 112 hodin.

Ze závodní činnosti oddílu atletiky uvádíme jen lepší výsledky jednotlivců a výsledky
družstev.

V krajském přeboru B obsadilo družstvo mužů druhé místo (poznámka: v r. 2009
skončilo na prvním místě) a družstvo žen skončilo ve stejné soutěži na třetím místě.
V soutěži jednotlivců vybojovali naši závodníci v přeboru středočeského kraje, 4x
první místo, 3x druhé místo a 3x třetí místo. Velkého úspěchu dosáhl Jan Moravec,
když vybojoval 4. místo ve vrhu 6kg koulí na mistrovství ČR v hale. Dále pak 5. místo
ve vrhu koulí a 9. místo v hodu diskem 1.5kg na přeborech ČR na hřišti. K tomuto je
nutno poznamenat, že prvé dva pokusy byly neplatné z důvodu hození disku do
ochranné  diskařské klece a jediným třetím (zajišťovacím) pokusem se nedostal do
finále. Důvod je celkem jasný,  tréninkové hody nejsou prováděny z diskařské klece.

Na mistrovství ČR byl rovněž  nominován ČAS Tomáš Hanzlík v běhu na 800m
časem 2:07,00, ale z důvodu nemoci na mistrovství nejel. V kategorii mužů se
v tabulkách ČR umístil Petr Hamták na 45. místě v disku 2kg výkonem 44,14 m.

K přihlédnutí k podmínkám atletiky v Českém Brodě, především stavu atletického
hřiště, jsou tyto výkony velmi dobré. Z tohoto důvodu často odchází závodníci do
jiných oddílu, v r. 2010 to byl Martin Vatrt, který odešel do USK Praha.

V roce 2011 chceme pokračovat v naši činnosti, navázat na loňské výkony, rozšiřovat
členskou základnu a především dále chceme vylepšovat vhled a tréninkové
podmínky na atletickém stadionu tak, abychom mohli v blízké budoucnosti pořádat
atletické závody na hřišti v Českém Brodě.
                                                                                                     (zpracoval: S. Kosík)

7.2. Basketbal

Oddíl mužů basketbalu se zúčastnil krajské soutěže KP I, kde postoupil do čtvrtfinále.
Oddíl mužů „A“ má devět kmenových hráčů, kteří jsou na zápasech posíleni o
hostující hráče a některé členy rekreačního oddílu „B“.

V rámci oddílu se jednou týdně schází i bývalí hráči v rámci rekreačního sportu.



7.3. BK Český Brod

Základna dětského basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce
2010 opět rozrostla a to na pět družstev. Vedle družstva dívek data narození 1996 a
mladší, vedeného Stanislavem Šarochem a Martinem Duškem, družstva chlapců
data narození 1997 a mladších vedeného Stanislavem Šarochem a Dušanem
Ďurčem, družstva minižáků data narození 1999 a mladších vedeného Pavlem
Holoubkem, Janem Benákem a Karlem Rosensteinem a  družstva minižákyň roku
narození 1999 a mladších vedených Jaroslavou Ševčíkovou a Martinou Rokytovou
byl v září 2010 proveden nový nábor a pod vedením trenérů Benáka a Talacka
začalo trénovat smíšené družstvo přípravky ročníků narození 2001 – 2004.

Dětská družstva trénují 2-3 krát týdně a v hodinách pro oddíly (od 15:30) spolu
s družstvy basketbalu dospělých vyplňují většinu času cvičebních hodin v nyní nově
zrekonstruované hale TJ Slavoj.
Již nyní se ukazuje, že pro současný počet družstev je jedna prostora málo. I to bylo
důvodem, proč Basketbal Klub Český Brod v roce 2009 po dohodě s ředitelstvím
Základní a praktické školy v Žitomířské ulici vybavil i její tělocvičnu novými
konstrukcemi pro basketbal s nastavitelnou výší obroučky. Nejmenší děti a
minižákyně i tam  našly odpovídající tréninkové zázemí.
Na jaře 2010 vrcholila soutěž starších minižákyň, kterou hrálo nejstarší družstvo
dívek a starších minižáků, kterou hrálo nejstarší družstvo chlapců. Zatímco dívky se
v sezoně 09/10 umístily v dolní polovině tabulky krajského přeboru a to na 5. místě
z osmidružstev, chlapci postoupili přes základní a semifinálovou část až
do skupiny o 1. – 4. místo. V té se umístili na 3. místě za družstvem Kolína (který byl
suverénem soutěže, ani jednou neprohrál a postoupil následně v kvalifikaci do
žákovské ligy) a Sparty, se kterou mělo družstvo Českého Brodu v průběhu celé
sezóny aktivní bilanci (tři vítězství, dvě prohry.

            

Kone čná tabulka krajského p řeboru 2009 / 2010 dívky

1. ŠBK Sadská 28 28 0 0 0 2640 : 466 (2174) 56
2. BC Benešov 28 23 5 0 0 1655 : 1028 (627) 51
3. BK Kralupy Junior 28 20 6 2 0 1445 : 931 (514) 48



4. Sokol Kladno 28 12 16 0 0 1276 : 1248 (28) 40
5. TJ Slavoj Český Brod 28 10 18 0 0 1185 : 1686 (-501) 38
6. BC Kolín 28 7 21 0 0 712 : 1834 (-1122) 35 4 2 2 6 +3
7. ŠBK Borotín 28 7 21 0 0 739 : 1631 (-892) 35 4 2 2 6 +3
8. Bohemia Poděbrady 28 5 23 0 0 733 : 1561 (-828) 33

pořadí sloupečků v tabulce: pořadí, družstvo, počet utkání, výhry, prohry, kont. s bodem, kont. bez bodu, skóre,
rozdíl ve skóre, body

Kone čná tabulka finále krajského p řeboru 2009 / 2010 chlapci

o 1. až 4. místo
1. BC Kolín 6 6 0 0 0 419 : 146 (273) 12
2. BA Sparta Praha o.s. 6 3 3 0 0 234 : 264 (-30) 9
3. TJ Slavoj Český Brod 6 2 4 0 0 249 : 360 (-111) 8
4. BK Brandýs nad Labem 6 1 5 0 0 187 : 319 (-132) 7

o 5. až 7. místo
1. Basketbal Pečky 6 5 1 0 0 295 : 189 (106) 11
2. BK EBC Mělník 6 4 2 0 0 282 : 208 (74) 10
3. BC Benešov 6 0 6 0 0 149 : 329 (-180) 6

o 8. až 9. místo
1. Basket Poděbrady 4 4 0 0 0 198 : 160 (38) 8
2. BK Kladno 4 0 4 0 0 160 : 198 (-38) 4

Na jaře 2010 se zároveň družstva mladších dětí, která ještě nehrála krajské přebory
zúčastnila několika přátelských turnajů v Sadské, Mladé Boleslavi a Českém Brodě.
Po rozběhu BK, kdy se podařilo postupně do roku 2009 získat 6 trenérských
kvalifikací licence C a zabezpečení tréninků a mistrovských soutěží, získalo BK
v roce 2010 další 4 kvalifikované trenéry, kteří úspěšně prošli tradičním květnovým
školením licence C v Poděbradech, a další asistenty. Po pilotním letním soustředění
starších dětí v Nové Bystřici v roce 2009 se v roce 2010 uskutečnily na tomtéž místě
dva turnusy, kterých se dohromady zúčastnilo cca 40 mladších a starších dětí a
kromě trenérů opět i několik dobrovolníků z řad rodičů. Soustředění si všichni
účastníci nejen užili po sportovní i společenské stránce (viz. blíže obsáhlé fotogalerie
na klubové internetové stránce), ale přispěla i k růstu výkonnosti družstev.
Od září / října 2010 se družstva zaštítěná BK Český Brod účastní krajských soutěží
ve čtyřech kategoriích: žáků U14, žákyň, mladších minižáků a maldších minižákyň.
Průběžné tabulky soutěží 2010 / 2011 uvádíme zde:

Průběžná tabulka krajského p řeboru 2010 / 2011 žákyn ě

skupina B
1. BK Kralupy Junior 6 5 1 0 0 533 : 244 (289) 11
2. Sokol Kladno 6 3 3 0 0 391 : 388 (3) 9
3. ŠSK 3.ZŠ Příbram 4 0 4 0 0 134 : 426 (-292) 4

skupina A
1. Basket Poděbrady 14 14 0 0 0 1267 : 617 (650) 28
2. ŠBK Borotín 14 10 4 0 0 960 : 651 (309) 24
3. BC Kolín 16 7 9 0 0 927 : 1241 (-314) 23
4. TJ Slavoj Český Brod 12 3 9 0 0 641 : 833 (-192) 15



5. SK Zemanky o.s. 12 0 12 0 0 484 : 937 (-453) 12
Pozn.: Ze skupiny B se v průběhu soutěže odhlásila dvě družstva

Ačkoliv soutěž žákyň vznikla pro malý počet družstev sloučením dvou věkových
kategorií starších a mladších žákyň a družstvo Českého Brodu patřilo do starší
kategorie, výsledky v soutěži tomu neodpovídaly. Hráčky, kterých byl nízký počet, se
velmi špatně scházely na trénincích a pravidelně prohrávaly i s družstvy, která
v předchozí sezóně porážely.

Průběžná tabulka krajského p řeboru 2010 / 2011 žáci U14

1. Basketball Nymburk a.s. 12 12 0 0 0 1261 : 469 (792) 24
2. BK Brandýs nad Labem 12 10 2 0 0 888 : 558 (330) 22
3. TJ Slavoj Český Brod 11 9 2 0 0 1072 : 489 (583) 20
4. BA Sparta Praha o.s. B 12 5 7 0 0 582 : 717 (-135) 17
5. TJ Sokol Žižkov 10 6 4 0 0 638 : 562 (76) 16
6. ŠSK při 3.ZŠ Slaný 13 2 11 0 0 378 : 1168 (-790) 15
7. Basketbal Pečky 11 3 8 0 0 564 : 720 (-156) 14
8. BK EBC Mělník 11 1 10 0 0 435 : 901 (-466) 12
9. BK Kladno 8 2 5 0 1 328 : 562 (-234) 9

Výsledky žáků jsou zatím excelentní, soupeře s výjimkou smolné prohry o bod
v Brandýse a vyrovnaných zápasů s BCM Nymburk porážejí s velkými rozdíly (viz
skóre). Mezi prvními deseti střelci přeboru vládnou společně 4 hráči Brodu a 4
Nymburka.

Průběžná tabulka krajského p řeboru 2010 / 2011 minižákyn ě

1. Basket Pastelka MB 14 13 1 0 0 834 : 403 (431) 27

2. BC Kolín A 14 7 7 0 0 554 : 642 (-88) 21

3. BK Beroun 14 6 8 0 0 602 : 506 (96) 20

4. BK Kralupy Junior 10 4 6 0 0 420 : 434 (-14) 14

5. TJ Slavoj Český Brod 12 2 10 0 0 265 : 690 (-425) 14

Minižákyně po dvou úvodních výhrách doma nad Berounem prohrály v relativně
rovnocenných zápasech doma s Kralupy a Pastelkou Mladá Boleslav. Poté velkými
rozdíly v Kolíně a Mladé Boleslavi. Klíčovými hráčkami pro výkon družstva byly
zkušenější posily, které dlouhodobě trénovaly s družstvem žákyň a v Kolíně a Mladé
Boleslavi chyběly. Druhá část soutěže snad proběhne za jejich účasti a s relativně
lepšími výsledky.

Průběžné tabulky krajského p řeboru 2010 / 2011 minižáci

skupina B

1. BK Beroun 14 7 7 0 0 555 : 678 (-123) 21
2. BK EBC Mělník 12 8 4 0 0 565 : 375 (190) 20
3. ŠSK při 3.ZŠ Slaný 10 9 1 0 0 824 : 168 (656) 19
4. BK Kladno 12 6 6 0 0 606 : 467 (139) 18
5. BK Brandýs nad Labem 12 0 12 0 0 153 : 1015 (-862) 12

skupina A

1. Basket Poděbrady 14 12 2 0 0 926 : 406 (520) 26
2. Basketball Nymburk a.s. A 14 10 4 0 0 1166 : 487 (679) 24
3. TJ Slavoj Český Brod 12 8 4 0 0 605 : 429 (176) 20



4. Basketball Nymburk a.s. B 14 4 10 0 0 513 : 1037 (-524) 18
5. BC Kolín 14 0 14 0 0 370 : 1221 (-851) 14

Minižáci v dosavadním průběhu soutěže ve své skupině dokázali alespoň jedenkrát
porazit všechny soupeře s výjimkou družstva Poděbrad. Po dokončení základní části
tak zcela jistě nebudou hrát nejslabší skupinu o 9. – 10. místo. Buď se jim podaří
postoupit do finálové skupiny, nebo budou hrát o 5. – 8. místo.

Zástupci BK rovněž pracovali ve výkonném výboru a komisích TJ Slavoj.

To vše by nebylo možné bez podpory města Český Brod (i když se navzdory nárůstu
členské základny BK prudce snížila a pokračující přízně sponzorů, v roce 2010
zejména dvou nejmenovaných soukromých sponzorů, fyzických osob a firmy BEK.

Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2011 a už
nyní můžeme dvě věci slíbit.
Letní soustředění mládeže, které právě připravujeme, se uskuteční opět ve dvou
turnusech a už je otevřené i pro děti z nové přípravky.
Druhý slib se týká toho, že v září 2011 opět zahájíme doplňovací nábor do nové
přípravky, dětí ročníků narození (2001) 2002 – 2004, protože zatím trénující skupina
má nižší počet, než bylo obvyklé.
                                                                                         (zpracoval Stanislav Šaroch)

7.4. Nohejbal

Zhodnocení sezóny bych ráda začala výčtem akcí, které jsme v Českém Brodě
uspořádali.

Velké sousto jsme si vzali s přípravou Mistrovství
České republiky dvojic a trojic (kategorie-žáci). Toto
mistrovství bylo uspořádáno na velmi vysoké úrovni.
V Českém Brodě se sešlo přibližně 75 účastníků, kteří
byli doprovázeni trenéry a různými vedoucími. Většině
bylo zajištěno ubytování na internátu Střední odborné
škole v Liblicích. Obědy jsme zajistili v jídelně
nemocnice v Českém Brodě. Na samotném sportovišti

byly připraveny pro kluky a dvě děvčata prvotřídní podmínky. Každý účastník při
nástupu obdržel uvítací tašku s reklamními a propagačními předměty. Tato akce byla
hodnocena Českým nohejbalovým svazem velice kladně. Na našich dvorcích jsme
dále uspořádali Mistrovství České republiky singlů žen. Mistrovství bylo připraveno
pro 17 hráček z celé České republiky. I v této kategorii byla každá účastnice
odměněna reklamními předměty. Pro muže jsme uspořádali Okresní přebor singlů.

Zmiňovaná sezóna byla pro naše nejmladší velice úspěšná. Jak starší i mladší žáci
po celý rok jezdili na turnaje Krajského přeboru, kde v této soutěži skončili na 1.
místě (starší i mladší žáci). Díky tomuto umístění postoupili na Mistrovství České
republiky dvojic a trojic. Mistrovství České republiky starších žáků se konalo již ve
zmíněném Českém Brodě. David Symerský a Josef Líbal se umístili na 5. - 8. místě.
Nadějný nohejbalista Chejn obsadil překrásné 3. místo na Mistrovství České



republiky singlů žáků. Mistrovství České republiky mladších žáků se konalo
v Prostějově, kde naši kluci opět reprezentovali úspěšně Český Brod a umístili se na
5. - 8. místě. Aby mohli naši žáci takto skvěle pokračovat ve výsledcích musíme pro
ně vychovávat další žáčky. V přípravce máme 25 dětí ve věku 3 roky až 8 let. O tyto
děti se starají čtyři kvalitní trenéři.

Muži „A“ hráli 1. ligu a skončili na 3. místě. Příští rok budou hrát nejvyšší soutěž
Extraligu. Zkušené hráče doplňují mladí nadějní nohejbalisté. Mezi nimi je i
dorostenec Marek Vedral, který je v současné době juniorským reprezentantem.

Muži „B“ byli nováčkem v Krajské soutěži, v této sezóně na ně připadla „nováčkovská
daň“ a museli hrát kvalifikaci o udržení v soutěži. V kvalifikaci byli úspěšní a i příští
sezónu budou hrát Krajskou soutěž. Pro českobrodský nohejbal je to velice důležité,
zde hrají i nejstarší žáci a připravují se na vrcholový nohejbal. Okresní přebor
v singlu vyhrál již po páté Jan Vokáč starší.

Ženy „A“, v letošním roce jsme měly opět dvě těhotné hráčky a jednu hráčku se
zdravotními problémy, proto nebyl začátek sezóny úplně optimální. Nakonec jsme
vše zvládly a skončily v nejvyšší soutěži v České republice na 2. místě. Na
Mistrovství České republiky singlů se naše Lucie Vokáčová umístila taktéž na 2.
místě a Lucie Fischerová na 5. - 8. místě. Na Mistrovství České republiky dvojic jsme
skončili na 3. a 4. místě. A na Mistrovství České republiky trojic na 4. místě.

Ženy „B“ v této sezóně účinkovaly v Poháru žen a skončily na 2. místě.

Vrcholem nohejbalového roku se stal Světový pohár v Nymburce, kde byl jeden
juniorský reprezentant z Českého Brodu a pět ženských reprezentantek taktéž
z Českého Brodu. Junioři prohráli ve finále se Slovenskem 1:2, jediný bod udělal náš
Marek Vedral v singlu. I ženy prohrály ve finále se Slovenskem 1:2, i zde jediný bod
uhrála opět v singlu Lucie Vokáčová.

Máme kvalitní trenéry, přípravu, zázemí a dobrou partu, toto všechno je krásné, ale
bez sponzorů bychom se nedostali tak daleko. Tímto chceme poděkovat hlavnímu
sponzorovi Městu Český Brod.

             

(zpracovala L. Vokáčová)



7.5. Tenis

Čas rychle plyne a je opět další rok činnosti našeho oddílu za námi. Je nutné si
připomenout, že tento rok byl po dlouhých letech jiný. Od  nově zvoleného výboru se
očekávalo, zda  bude vůbec schopný oddílu něco přinést. Po odstoupení hlavních
protagonistů minulých let, Petra Blažka a Tondy Beka, nám bylo hned signalizováno,
že za určitých podmínek, které nebudeme plnit, nebudeme schopni oddíl řídit. Na
adresu těch z Vás musím podotknout, že se tak díky bohu nestalo. Výbor pracoval
odpovědně, rozhodoval týmově a když bylo potřeba tak se o sporných věcech
hlasovalo. Ale vždy to bylo rozhodnutí celého výboru. K práci jednotlivých členů
řeknu následující. Hospodář oddílu Martin Dušek svoje povinnosti plnil průběžně a
velice odpovědně. Výsledky hospodaření byly výboru předkládány s měsíční
pravidelností a po diskusi bylo rozhodnuto, jak s financemi bude nakládáno. Všechny
prvotní doklady byly průběžně vystavovány, evidovány a tak se 100 % pečlivostí
každý měsíc zúčtovávány. Současně Martin vedl webové stránky a za všechnu tuto
práci mu patří upřímné poděkování. Rovněž tak zúčtovávání s jednotou Slavoje bylo
prováděno měsíčně k vzájemné oboustranné spokojenosti. Jednatel oddílu Jenda
Koc svoje povinnosti plnil velmi dobře a pořádání turnajů které řídil, mělo vždy hladký
průběh. Jeho velkým přínosem bylo i to, že jako člen předcházejícího výboru,
dokázal vždy zaujmout k problémům velmi dobré stanovisko. Martin Kratochvíl, který
pracuje jako hlavní trenér oddílu, prokazuje neustálou prací s mládeží svoji vytrvalost
ve výchově mládeže všech kategorií. Martinovi nutno poděkovat za výpomoc při jarní
přípravě dvorců, kde byl hlavní poradce v technologii úpravy dvorců, zejména
generálkovaných. Další členové výboru Michal Dvořák měl na starosti sportovně
technickou činnost a současně jako vedoucí A družstva dospělých plnil velmi dobře
svoje povinnosti. V této souvislosti bych rád podotkl, že na začátku soutěže jen málo
kdo očekával, že A družstvo se v divizi udrží. V neposlední řadě Markéta Sommerová
a Tereza Kocová vždy plnily potřebné úkoly a aktivně se zúčastňovaly při řešení
všech problémů. Tereza jako informační prostředník s veřejností a Markéta jako
zapisovatel a technické záležitosti oddílu. Vcelku, jak již naznačuje účast na jednání
výboru, která je 99 % , lze odvodit u všech členů zájem na chodu celého oddílu.

Za uplynulý rok bylo proinvestováno cca 300 000 Kč.
Oproti roku 2009, kdy nebyla proinvestována ani 1 Kč je to
velké pozitivum. Generálka terasy, jak podlahy tak i
zábradlí, podlaha v pánských sprchách a v neposlední
řadě pokácení 18 ks stromů a úprava keřů v našem
areálu, je příjemným konstatováním. Také je nutné
připomenout nové ploty u dvorců 4, 6 a 7.

Nyní pár slov k ubytovně. Vzhlížíme na ubytovnu jako na metu, která přináší našemu
oddílu peníze. Je nutné si uvědomit, že nejen ona je jediným zdrojem příjmů.
Členské příspěvky, nájem dvorců, nájem klubovny, finanční dary sponzorů, drobný
prodej míčků také přináší peníze do naší pokladny. Rozdíl je pouze v tom, že
ubytovna potřebuje náklady, každodenní starost a přináší některé problémy v soužití
ubytovaných a členů oddílu v letní sezoně. Tím mám na mysli nedořešené sociální



zázemí. Nesmíme zapomínat, že jedna koruna z ubytovny přináší 50 haléřů nákladů.
Pro úplnost zisk z ubytovny je podstatně nižší než ze sportovní činnosti. Tvoří 373
000 Kč a sportovní činnost 723 700 Kč. Je nutné, aby správce ubytovny více dbal na
dodržování ubytovacího řádu a nedocházelo zejména a hlavně v sezóně ke střetu
zájmů mezi ubytovanými a členy oddílu (praní prádla, používání sprchy).

Práci správce dvorců nemohu hodnotit, ale jsem připraven přijmout kritiku, která
zazní na valné hromadě. K tomuto problému jen jednu poznámku a to, že jsme
nesehnali stálého pracovníka na jednu směnu, který by usnadnil pokrytí delšího
časového úseku v areálu. A tak situaci pomohl řešit Martin Dušek, který vždy po 17.
hod. dozoroval nájmy na dvorcích.

Chci se zmínit o pokračování dalších investic v oddíle. Pro letošní rok, bude-li nám
přáno, máme zažádáno o grant na generálku dvorců 1 až 3 ve spolupráci se
Slavojem. Přípravné práce jsou zajištěny prostřednictvím investiční komise. V jarním
období budeme pokračovat v generálce plotů u dvorce 5 a výsadbou zeleně za
dvorcem číslo 5 jako podmínka povolení pokácení stínících borovic.  Přípravné práce
počítají s tím, že by ubytovna měla svoje sociální zařízení i za cenu obětování
jednoho pokoje k tomuto účelu. Připravujeme alternativu postavení nafukovací haly,
kterou by si náš oddíl zcela určitě zasloužil, jak k mládežnické základně tak i k
výkonnostnímu tenisu. K tomu bych chtěl podotknout, že se znalostí současného
účetnictví jsem přesvědčen, že v našem oddíle mohla nafukovací hala již stát. Známe
v okolí oddíly, které mají tyto haly, a výkonnostně nehrají tenis na naší úrovni, ani
nemají příjem z ubytovny. Domnívám se, že bez zázemí, které vytvoří nafukovací
hala, se staneme pouze oddílem, který bude přicházet o mladé nadějné hráče. Bez
zimní přípravy dnešní tenis nelze hrát na úrovni divize, ne-li vyšší soutěže. V
mládežnických soutěží budeme hrát stále druhé housle.

První konkrétní kroky k realizaci nafukovací přetlakové haly jsme již podnikli. Jednání
s  VV Slavoje, předběžný příslib starosty našeho města pana Jakuba Nekolného o
finanční dotaci a v neposlední řadě přípravy na výběrové řízení dodavatelské firmy
jsou konkrétní kroky k realizaci haly.

Rád bych se  zmínil o financování  případné nafukovací haly. V posledním týdnu, kdy
proběhlo několik jednání, jsou celkem tři alternativy realizace haly. Jsou dva zájemci
o provozování přetlakové haly s plným finančním krytím. Poslední varianta je, že by
oddíl dostal půjčku od Jednoty a tu by splácel v co možném nejkratším termínu a
veškeré náklady i zisky by měl oddíl. Měli bychom umět dobře hospodařit na svém
majetku, protože by nám to přinášelo další peníze na zvelebování areálu a ubytovny.
Já si dokážu představit s plnou odpovědností, že tento výbor má dobré předpoklady
k takovému hospodaření, že případné půjčky dokážeme včas splatit. Výbor zastává i
stanovisko, že když sám nepokryje finanční prostředky na halu bude podporovat i
soukromý subjekt, který by vzešel z výběru dvou zájemců. Tvrzení o včasné splátce
je patrné z výsledků předložené finanční zprávy našeho hospodáře. Přesně
evidované příjmy a vydání je sice náročné, ale zcela průhledné s vyloučení jakékoli
pochybnosti s manipulací. Z těchto i dalších poznatků předkládám valné hromadě ke
zvážení přímé volby předsedy oddílu vždy ve volebním období. Předkládáme
pravdivá čísla a snad i dobře ošetřovaný areál, který patří mezi jeden z
nejkrásnějších v naší republice. Stále se mluví o výši oddílových příspěvků. V
letošním roce zůstávají stejné jako v roce 2010. Připomínám, že nejsme oddílem,



kde jsou nejvyšší příspěvky. Zaplacené příspěvky je to nejmenší, co každý člen může
pro oddíl udělat. Mějme dostatek sil tento areál udržovat co nejlépe a hlavně poctivě,
abychom pokračovali v dobře započaté myšlence našich předků.

27.8.2010 jsme obnovili přátelství s tenisem v Kongenu.
Naši hostitelé nám poskytli velice příjemné dva dny
pobytu. Musím konstatovat, že po celou dobu dvou dnů
se nám dostalo velice příjemného a pozorného pobytu,
který se nedá jinak nazvat než pobyt u dobrých přátel.
Každému vřele doporučuji při dalším zájezdu k těmto
pohostinným lidem se podívat.

V  závěru bych rád poděkoval Vám všem, kteří pomáháte aktivně brigádnicky na
úpravě dvorců, zeleně i budov. Poděkování Láďovi Minaříkovi za provedené úpravy v
pánských sprchách bez finanční náhrady,  poděkování patří sponzorům za finanční
dary a v neposlední řadě vedení Slavoje za zlepšující se spolupráci.

                                                                                               (zpracoval J. Kokeš)

7.6. Triatlon

Oddíl triatlonu měl v roce 2010 pouze 9 členů.Členové oddílu startovali na těchto
závodech:
• závody Mistrovství ČR v triatlonu – Poděbrady, Mělník, Tábor
• závody Českého poháru Age groups v triatlonu – Jablonec (MČR v aquatlonu),

Nymburk-Ostrá, Poděbrady, Horní Počernice,  Osek nad Bečvou, Mělník, Tábor,
Karlovy Vary, Sokolov

• Středočeský pohár v triatlonu – Horní Počernice (duatlon), Nymburk-Ostrá,
Poděbrady, Chlístovice (Železný Chlíst), Mělník, Čáslavský duatlon

• pouťáky - Vlkančický triatlon

Lenka Cibulková
• 7. místo v celkovém pořadí žen v seriálu závodu Mistrovství České republiky v

triatlonu
• 4. místo v celkovém pořadí žen v seriálu závodů Českého poháru Age Groups

v triatlonu (1. místo v  kategorii 30-39 let)
• 4. místo v celkovém pořadí žen na Mistrovství ČR v aquatlonu
• 2. místo v kategorii žen ve Středočeském poháru v triatlonu

Eva Čokrtová
• 1.  místo v celkovém pořadí žen v Českém poháru Age Groups v triatlonu (1.

místo obsadila samozřejmě i v kategorii 20-29 let)
• 1. místo v kategorii žen ve Středočeském poháru v triatlonu

Jana Čokrtová
• 6.  místo v celkovém pořadí žen v Českém poháru Age Groups v triatlonu
• 3. místo v kategorii žen ve Středočeském poháru v triatlonu

Jan Rybá ř



V kategorii ml. žáků nebyl vypsán Český pohár
• 2. místo v kategorii žáků ve Středočeském poháru v triatlonu

Kateřina Čokrtová
• startovala pouze na závodě ČP v TT v Táboře - 15. místo v kategorii dorostenek

Stejně jako v předchozích letech uspořádal náš oddíl i v roce 2010 čtyři běžecké
závody. Zúčastnilo se jich celkem 369 závodníků:
• 21. března 2010  to byl 17. ročník běhu „Českobrodská pečeť“. Tohoto silničního

běhu na 10 kilometrů, se startem u Podviničního rybníka a obrátkou v Dolánkách,
se zúčastnilo 119 závodníků (104 mužů, 15 žen).

• 28. září 2010 se v českobrodském parku uskutečnil 9. ročník akce
„Svatováclavský běh“. Z důvodu nepříznivého počasí se běhu pro děti a mládež
(tratě od 95m do 1950m), běhu „Buď fit“ pro ženy (1950m) a běhu pro dospělé
(3250m) se zúčastnilo pouze 61 závodníků - 40 závodníků v dětském a
dorosteneckém věku (18 chlapců a 22 děvčat) a 21 dospělých (18 mužů a 3
ženy).

• 24. října 2010 se konal 9. ročník akce „Běh republiky Československé“. Na
stejných tratích jako při Svatováclavském běhu startovalo 110 závodníků – 79
závodníků v dětském a dorosteneckém věku (48 chlapců a 31 děvčat) a 31
dospělých (28 mužů a 3 ženy).

• 19. prosince 2010 byl náš běžecký seriál zakončen 18. ročníkem běhu
„Českobrodská vánoční de-sítka“. V předvánoční atmosféře tento 10km dlouhý
silniční běh zasněženým údolím Šembery absolvovalo 79 závodníků (68 mužů a
11 žen).

           
Uvedené čtyři běhy byly uspořádány za finanční podpory města Český Brod a pana
Igora Sládka z Prahy.

 (zpracoval: Ing. Václav Čokrt)

7.7. Volejbal

Podle nemnoha dochovaných záznamů jsou samotné začátky volejbalu alias
odbíjené v Českém Brodě zahaleny mlhou, kterou přikrývá čas lidské vzpomínky…
Přesto se volejbal v Českém Brodě hraje již dlouhá desetiletí a to nejen na úrovni
rekreačního využití volného času, ale také s různě dlouhými přestávkami na
výkonnostní úrovni.  Nelze také opominout zájem o tento druh sportu v rámci tělesné



výchovy v místních školách a to ať již na úrovni základního či středního vzdělávání.
Což poskytuje možnost další pokračování tohoto sportu v další budoucnosti. Avšak je
nutno podotknout, že ve vztahu k ještě nedávné době, kdy tento sport byl takřka
masovou záležitostí, tak již dnes je znatelný odklon mládeže k jiným volnočasovým
aktivitám a bohužel ne vždy sportovně zaměřeným, ale to je již jiná kapitola.
Dnes je volejbal organizován v Českém Brodě zejména pod záštitou TJ Slavoj Český
Brod, který poskytuje vynikající zázemí v nově rekonstruované sportovní hale během
zimních období a antukového hřiště během letního období. Výkonnostní družstvo
mužů se od svého znovuzaložení v počátcích nového milénia z původně rekreačního
sdružení přes okresní soutěž a krajský přebor II. třídy již třetím rokem účastní
nejvyšší krajské soutěže KP1. Brodští volejbalisté a volejbalistky se také pravidelně
účastní regionálních turnajů s dlouholetou tradicí včetně dalších turnajů mimo
Středočeský kraj. To nejen v rámci klasického „šestkového“ volejbalu či smíšeného
„4+2“, ale i v takzvaných „deblech“ či dnes velmi moderního a populárního plážového
„beachvolejbal“ volejbalu.  Bohužel pro možnost tohoto plážového volejbalu je nutno
využívat vybudovaná hřiště mimo Český Brod, které zde dosud není.

Rekreační volejbal se s již železnou tradicí schází
v hale či na antuce pravidelně v pátečních
podvečerních hodinách.

V soutěžní sezóně 2010 / 2011 v KP1 se hrající družstvo dočkalo zásadní obměny a
to nejen v podobě nových soutěžních dresů, ale též v příchodu nových hráčů.
Jmenovitě se skládalo z následujících hráčů v abecedním pořadí: Blažek Petr,
Blecha Štěpán, Douša Michal, Ducháč Drahomír, Jambor Petr, Michalík Tomáš, Míka
Hynek, Nývlt Martin, Papáček Jiří, Šlagor Bořek, Vrbacký Ladislav a Vtípil František.
Na počátku soutěže, hned při prvním startu, si obnovil zranění Drahomír Ducháč,
díky čemuž pro něj další účast v bojích skončila. V půlce sezóny přestoupil do jiného
týmu František Vtípil, ale naopak byl přibrán Michal Douša.

Vlastní soutěžní část probíhala následovně.
První polovina soutěže byla i přes jisté
počáteční ambice v duchu porážek, jejichž
příčinou byla zejména jistá nesehranost, která
se postupem doby zlepšovala, ale také
nervozita, která naopak s postupem doby
spíše vzrůstala a problémy s pravidelnou
účastí svých členů na trénincích a někdy i
zápasech. Pozitivním ovšem se stalo, že se
začala krystalizovat základní šestka stabilních

hráčů a to se zúročilo v druhé části této sezóny, kdy mužstvo v závěru vyhrálo 3
zápasy s týmy z čela aktuální tabulky. Kdy nejvíce bylo ceněno poslední utkání
s vítězem skupiny, kterého tým dokázal nakonec porazit na jeho domácí palubovce.
Celkově tým skončil na sedmém místě v konečném pořadí tabulky.



Z výše uvedeného vyplývá, že oddíl má nyní největší problémy v podobě nedostatku
stálých členů pro výkonnostní volejbal, kdy většina hráčů je u nás na hostování a
hlavně musejí obětavě dojíždět, což sebou přináší další zvýšené finanční a časové
aspekty. Současně platí, že v dnešní době není dostatek nových mladých hráčů,
v našem případě žádných, kteří by mohli efektivně doplňovat náš oddíl.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem současným i minulým místním volejbalovým
hráčům, hráčkám, nadšencům a divákům s přáním, aby nám i nadále zachovali svou
přízeň. Samozřejmě také přivítáme další zájemce o tento krásný kolektivní sport a
s ohledem na současnou dobu uvítáme případné sponzory, kteří by podpořili další
rozvoj místního volejbalu.

(zpracoval: Ing. Jiří Papáček)

7.8. ASPV

Odbor ASPV se věnuje pravidelné činnosti 2x týdně s
dětmi – sportovní gymnastika, všesportovní příprava a
cvičení na nářadí. 3x v týdnu cvičení především se
ženami – kondiční, zdravotní, aerobic a stepaerobic.

Odbor pro své členy pořádá i turistické a cykloturistické
akce a vedoucí oddílu se dětem intenzivně věnují o
letních prázdninách.

7.9. Turistika

Klub českých turistů při TJ Slavoj Český Brod, o.s. pořádal 22.5.2010 již
28. ročník pochodu a cykloturistické jízdy KRAJEM BITVY U LIPAN tentokrát se
střediskem v Autocampu Podvinný rybník. Turistické trasy byly 13, 18, 27, 30, 40 a
60km dlouhé, cykloturistické 40 a 60km.

Další tradiční veřejnou akcí byl 44. ročník dálkového
pochodu a cykloturistické jízdy Českobrodská
padesátka, memoriál Dr.Ing. Jaromíra Pecka a Dr.
Václava Křivánka, pořádaný dne 2. října 2010. Trasy
turistické tentokrát měřily 13, 21, 28, 35 a 50km,
cykloturistické 40 a 60km.

Akce měly již tradičně velký úspěch a každý, kdo dorazil do cíle, dostal diplom a
paměťní pohlednici. Na trasách se samozřejmě udělovala i místopisná a tématická
razítka. Věcné ceny obdrželi i nejmladší, nejtarší a nejvzdálenější účastníci spolu s
12 vylosovanými.V cíli bylo i menší obcerstvení.
Ve své běžné činnosti se KČT od TJ Slavoj Český Brod, o.s. odloučil a dále pracuje
jako samostatná organizace.

Odbor ATOM při TJ Slavoj Český Brod, o.s. pracuje s dětmi a mládeží v rámci
organizace Asociace turistických oddílů mládeže.



8. Závěr

Ze všech výše uvedených zpráv lze v závěru konstatovat, že činnost TJ Slavoj Český
Brod, o.s byla v uplynulém roce zaměřena především do reorganizace vnitřní
struktury, tak jak ji přijala i mimořádná valná hromada přijetím Organizačního řádu TJ
a s ním souvisejících dalších směrnic. VV TJ  znovu navázal na přímou komunikaci s
oddíly, viz úvodní informace na VV TJ a prezentaci činnosti jednotlivých oddílů.
Výrazně se zlepšuje i efektivita činnosti Správy TJ a její komunikace s oddíly a
odbory prostřednictvím internetové stránky TJ či Google site. Zde jsou spíše
nedostatky ze strany oddílů a jejich sledování informací z VV TJ či pracovních
skupin.

Pro rok 2011 je tedy vytvořen funkční stav vnitřní i vnější komunikace a to dává
předpoklad i k úspěšnému řešení úkolů spojených nejen s provozem Správy,
sportovní činností oddílů a odborů, ale i realizací podaných projektů z dotačních titulů
z veřejných prostředků.


