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1. Základní údaje 
 
 

Název organizace TJ Slavoj Český Brod, o.s. 

IČ 00663191 

Forma právní subjektivity  Občanské sdružení / dle zákona 83/1990 Sb.  

Registrace organizace - č.j. VSP/1-2874/90-R 

Registrace organizace - datum 1.11.1990 

Název banky Česká spořitelna 

Číslo účtu 425397349/0800 

Sídlo organizace Komenského 516, Český Brod, 282 01 

Kraj  Středočeský 

Telefon  321 622 015 

E-mail  info@tjslavojcb.cz 

Internetové stránky www.tjslavojcb.cz 
 

Statutární zástupci 

Mgr. Pavel Janík předseda 

Ing. Milan Rollo místopředseda 
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2. 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 (dále jen VV TJ),  jeho pracovních skupin a Správy TJ.  
    
Činnost oddílů, VV TJ i Správy v roce 2011 byla velmi bohatá ve výčtu aktivit i sportovních 
úspěchů, včetně jejich medializace. Pravidelnost a efektivita jednání VV TJ i Správy vyřešily 
mnoho úkolů, které před ně rok 2011 předložil. Za rok se vyřešilo mnoho zásadních věcí – 
vztahy s SK, vnitřní komunikace s oddíly a odbory, majetkové vztahy. Úspěšní jsme byli 
s neinvestičními a investičními projekty na MŠMT, zvládli jsme i změnu v metodice 
přidělování dotací pro rok 2012. I přes neúspěšnost projektů na Středočeském kraji, ČEZu, 
menší dotaci z města jsme realizovali opravy antukových kurtů, rekonstrukci plynu a topení 
Na Kutilce, rekonstrukci KBD. Navíc se oddíl tenisu rozhodl postavit přetlakovou halu  
na dvou antukových kurtech ze svých prostředků. V oblasti investičních akcí patří více než 
pouhé poděkování M. Majerovi za koordinaci činností při rekonstrukci KBD a J. Kokešovi při 
stavbě přetlakové haly na tenise. 
 
V každém případě nejdůležitější činností TJ jsou sportovní aktivity. Zde patří uznání 
sportovcům, z nichž mnozí dosáhli ve svých oblastech významných úspěchů, jmenujme 
mistrovské tituly nohejbalistek či projekt BK s ČEZ Nymburk. Poděkování patří všem 
trenérům, rodičům a příznivcům, za čas a prostředky, které obětovali na podporu sportovní 
činnosti oddílů TJ. 
 
V uplynulém roce se ještě více prohloubila spolupráce s Městem Český Brod, se kterým TJ 
konzultovala Akční plán Strategického plánu rozvoje města, Programy podpory kultury, 
sportu a volnočasových aktivit. Rozvíjí se spolupráce s dalšími nevládními organizacemi ve 
městě v rámci Komise pro vzdělání, kulturu, sport a volnočasové aktivity. Dalšími partnery, 
se kterými TJ úzce spolupracuje, jsou českobrodské školy a velmi si vážíme spolupráce 
s řediteli škol a učiteli TV. 
 
Uznání v neposlední řadě zasluhuje i Správa TJ, tajemník Stanislav Kosík, odborník na 
majetek Milan Rollo st., nestor údržby B. Filoun 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 výroční zprávy i 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 
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3. Usnesení Valné hromady TJ Slavoj Český Brod 
  
Procedurální otázky: 

 VH schválila program jednání 

 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: p. Kosík, p. Slavík      

 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: p. Šaroch, M. Majer 
 
Informace o správní agendě TJ na: 

 www.tjslavojcb.cz 

 intranetu TJ – na https://sites.google.com/site/spravatj 
 
VH schvaluje: 

 Výroční zprávu TJ a Zprávu o činnosti TJ 

 Trendy rozvoje činnosti TJ na období do roku 2013 

 Zprávu o hospodaření 

 Zprávu revizní komise 
 
VH pověřuje výkonný výbor: 

 Naplňovat trendy rozvoje činnosti TJ a o jejich naplňování informovat členy 
prostřednictvím www TJ, jak internetu, tak intranetu dle povahy informací. 

 Úzce spolupracovat s pracovními skupinami VV a sledovat rozvoj jejich činnosti. 

 Propagovat činnost TJ pro veřejnost prostřednictvím internetových stránek.   

 Dokončit jednání o pronájmu části areálu Na Kutilce do konce června 2011. 

 Realizací projektových akcí na základě skutečné výše získaných dotací a ev. zdrojů 
z prodeje majetku TJ. 

 Uzavřít smlouvu o partnerství s nájemci ATC za účelem zpracování a podání žádostí 
o granty na revitalizaci. 

 Jednáním s Městem a dalšími partnery za účelem vypořádání majetkových poměrů, 
zejména výměny a kompenzací pozemků pro sportoviště. 

 Zastupováním TJ v odborných komisích Města. 

 Zpracováním investičních a neinvestičních projektů na rok 2012.  
 
VH ukládá oddílům: 

 Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ 
 
VH doporučuje oddílům:  

 delegovat své zástupce do pracovních skupin ustavených výkonným výborem TJ 

 sledovat informace na internetových stránkách TJ 
 
Usnesení bylo přijato    
 
Zapsal: předseda návrhové komise Stanislav Šaroch   
Ověřil:  M. Majer 
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4. Činnost TJ v roce 2011 
 
4.1 Složení výkonného výboru (VV TJ) 

 
Výkonný výbor Funkce / Oddíl 
Filoun Bohuslav Zaměstnanci / Biliard 
Charouzek Jakub ASPV  
Janík Pavel Předseda / Volejbal  
Kosík Stanislav Tajemník / Atletika 
Majer Milan Nohejbal  
Rollo Milan Místopředseda / Atletika  
Šaroch Stanislav Basketbal  
Slavík Jiří Atletika  
Sommerová Markéta Tenis  
 
Zaměstnanci Funkce 
Potůček Daniel Ekonom 
   
Revizní komise Funkce / Oddíl 
Koudela Tomáš Atletika 
Pivoňka Radek Basketbal 
Sklenář Jaroslav Atletika 

 

4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ 
 
Výkonný výbor TJ měl pravidelná jednání první čtvrtek v měsíci. S ohledem k obměně členů 
VV TJ byli na úvod jednání stejně jako vloni přizváváni postupně zástupci všech oddílů a 
odborů s cílem vzájemné informovanosti a projednání možné další spolupráce mezi TJ a 
oddílem / odborem.  
 
Zápisy z jednání VV TJ vycházely z předem zaslaných podkladů k jednání VV TJ, což při 
obsažnosti bodů jednání a struktury jednání značně urychlilo a zpřehlednilo projednávání. 
Revizní komise ani členská základna na žádný zápis oponentně nereagovaly. 
 
Zápisy z jednání byly rozeslány dle rozdělovníku na všechny představitele oddílů  
a odborů TJ. Současně jsou zápisy z VV TJ, pracovních porad a pracovních skupin, stejně 
jako další dokumenty včetně projektů TJ Slavoj Český Brod přístupné na  
https://sites.google.com/site/spravatj/, přístupové heslo mají všichni zástupci oddílů. 
 
Pracovní skupiny, jako poradní orgány VV TJ pro dané oblasti činnosti TJ, se scházely dle 
potřeby. 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 2011 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, na jehož další etapě – tvorbě akčního 
plánu na období dvou let se podíleli zástupci TJ. Jedním z výsledků v této oblasti je i volba 
předsedy TJ do funkce místostarosty města.  
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VV TJ projednával zejména: 

 Úpravu právních vztahů mezi TJ Slavoj Český Brod, o.s. a SK Český Brod v případě 
areálu Na Kutilce. Volba nového prezidenta SK výrazně napomohla k podpisu nájemní 
smlouvy a zahájení práce na generelu areálu. 

 Vyrovnání majetkových vztahů u pozemků ATC, radniční zahrady, areálu Na Kutilce, 
areálu nohejbalu, prostorů před SH ať už s městem, HZS či p. Klímou, bratry Fišerovými 
a pí Hronovou. V této oblasti po mnoha jednáních se rýsují pro následující rok možnosti 
vlastnické vztahy pozemků dorovnat. 

 Přípravu prodeje chaty Pionýr ve Strážném. 

 Přípravu projektů a realizaci neinvestičních a investičních akcí. 

 Propagaci činnosti TJ a její medializaci. 
 
Správa TJ měla v uplynulém roce následující priority:  

 restrukturalizaci činností zaměstnanců Správy, tvorbu podmínek pro její zeštíhlení a 
zrychlení, správcovství areálu Na Kutilce, provozní řády sportovišť ve správě TJ a v 
souladu s BOZP, 

 dokumentaci a narovnání evidencí nemovitého majetku, především ve vztahu ke 
grantovým řízením, budoucím projektům a odvodům daně z nemovitosti, spolu  
s úpravou odpisových plánů a přípravu tvorby interních fondů pro opravy  
a údržbu, 

 inventarizaci, 

 účetní inventarizaci stavů pohledávek a závazků TJ, spolu s některými dlouhodobě 
nedořešenými obchodními případy z minulosti (odpisy oprav nájemců a jejich průkaznost 
apod.), 

 spolupráci na projektové činnosti, 

 změnu účetního programu,  on-line přístup k vyúčtovávání oddílů i Správy, 

 logistiku TJ, 

 zabezpečení hladkého provozu středisek ve správě TJ. 
 
 
Z uvedených priorit vyplynula potřeba pravidelných provozních porad (úterý / středy), kterých 
se účastnili i statutární zástupci TJ (P. Janík a M. Rollo). Úkoly pro Správu  
a Zápisy z těchto porad byly projednány na VV TJ a jsou přístupny na médiích TJ 
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4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2011 
 
Přehled členů dle věkových kategorií: 

Kategorie Celkem 

Děti a mládež do 26 let 383 

Dospělí 26-65 let 157 

Senioři nad 65 let 16 

Celkem 556 

 
Členská základna jednotlivých oddílů a odborů (se započtením členů působících ve více 
oddílech): 

Oddíl Počet členů 

ASPV 51 

Atletika 60 

ATOM 88 

Basketbal 87 

Biliard 7 

Nohejbal 87 

Sálová kopaná 9 

Tenis 143 

Triatlon 6 

Volejbal 22 

Ostatní a nezařazení (rekreační a hostující sportovci) 7 

 

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

Výsledek hospodaření hlavní činnosti (zaokr. na celé Kč): 
 

Výnosy:   

Členské příspěvky 133350 

Členské příspěvky oddílové 452239 

Provozní dotace 630160 

Pronájem TVZ 1652442 

Dary 364520 

Ostatní 260622 

Celkem: 3493333 

 
 

 Náklady:   

Materiál 244997 

Opravy a udržování 635577 

Energie, vodné stočné 855280 

Mzdy  1043996 

Služby 658577 

Cestovné 158575 

Dlouhodobý hmotný majetek 39838 

Ostatní 73939 

Odpisy 377184 

Celkem:  4087963 

 
Výsledek hlavní činnosti: -594630 

 
   

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti (zaokr. na celé Kč): 
 

Výnosy:   

Nájemné 1647833 

Reklamy 43433 

Ostatní 92551 

Celkem: 1783817 

 
 

 Náklady:   

Materiál 59918 

Dlouhodobý hmotný majetek 8972 

Energie, vodné stočné 344285 

Opravy 329630 

Služby 329975 
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Mzdy 181615 

Daně a poplatky 12615 

Odpisy 338786 

Celkem: 1605796 

 
Výsledek hospodářské činnosti: 178021 

  Výsledek hospodaření  -416609 
 
 
 
Dlouhodobé investice neovlivňující hospodářský výsledek: 
 

Dotace MŠMT rekonstrukce SH a KBD: 4 995 769,00 

Nafukovací hala tenis:  2 740 846,00 
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6. Projektová činnost TJ a její realizace 
 
V roce 2011 VV TJ podal projekty na ČEZ, MěÚ Český Brod, Středočeský kraj, MAS 
Pošembeří a MŠMT. Ze všech dotačních titulů jsme neobdrželi dotace v plné výši, od 
Středočeského kraje jsme nebyli podpořeni vůbec. Na základě přiznaných dotací ve výši 5, 
500 milionu Kč na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů: 
 
Opravy: 

 nohejbal (+ nově volejbal) - oprava antukových hřišť 

 tenis - antuková hřiště 6 a 7 - výměna odvodňovacích 
kanálků 

 sauna - výměna dávkovacích ventilů ve sprchách 

 areál Kutilka - oprava plynovodu 

 tenis - oprava čerpadla v kanalizační jímce 

 areál Kutilka – oprava vytápění ubytovny, prostor bývalé 
restaurace, fotbalu 

 
Investice:                                                                                                                         

 rekonstrukce KBD (atletický tunel u sportovní haly) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demolice: 

 demolice části objektů garáží u sportovní haly za účelem získání přístupové komunikace 
pro případnou stavbu nové sportovní haly 

 
Vlastní investice: 

 Přetlaková sportovní hala na tenise (2 kurty) byla plně 
hrazena z příspěvku oddílu tenisu 

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

Ještě jednou bychom rádi poděkovali MŠMT, MAS Pošembeří, a příznivcům oddílu 
tenisu za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční 
akce realizovat. 
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7. Činnost  pracovních skupin 
 

7.1 Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising 
 
Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising vyhledávala Výzvy jednotlivých 
vyhlašovatelů dotačních titulů (ROP Střední Čechy, MŠMT, Středočeského kraje, MěÚ 
Český Brod, ČEZ) 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. 
TJ zastupovala oddíly v rámci jejich smluv se sponzory. 
 
V roce 2010 byly podány následující projekty, které se v průběhu roku 2011 
realizovaly: 
 

MěÚ Český Brod 

 Výzva na podporu činnosti nevládních organizací 

 Žádost o finanční příspěvek projektů MŠMT a tenisu 
Výsledek: Město podpořilo činnost mládeže oddílů TJ. 
 

Středočeský kraj 

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

MŠMT 

 Podán investiční projekt na rekonstrukci KBD (interiér a povrch). 

 Podán neinvestiční projekt na opravu sportovních povrchů, plyn a topení Na Kutilce. 
Výsledek: Investiční projekt byl podpořen, neinvestiční byl krácen, ale podpořen. 
 

ČEZ - podpora regionů 

 Rekonstrukce rehabilitačního zařízení TJ 
Výsledek: Projekt nebyl podpořen. 
 

ROP Střední Čech v květnu vyhlásil Výzvu 64, ale oproti očekávání byla příjemcem dotace 
jen města.  
 

V roce 2011 byly na základě usnesení Valné hromady z 10.5.2011 a výzev podány 
následující projekty pro rok 2012: 
 

MAS Pošembeří 

 Podán projekt na rekonstrukci atletických sektorů Na Kutilce. 
Výsledek: Projekt byl podpořen, realizace v roce 2012. 
 

Středočeský kraj 

 Podán projekt na opravu antukových ploch  - tenis  
 
MŠMT 

 Investiční projekt na přístavbu sportovní haly 

 Neinvestiční na opravy sportovních areálů, prostřednictvím nohejbalového svazu 

 Neinvestiční – podpora sportu pro všechny, prostřednictvím nohejbalového svazu 
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ČEZ - podpora regionů 

 Rekonstrukce rehabilitačního zařízení TJ 

 Rekonstrukce střechy  KBD 
 

Další projekty budou podány v souladu s vyhlášením dotačních titulů v roce 2012 (Město, 
MAS Pošembeří apod.). 
 

Dokumentace k projektům je přístupná na https://sites.google.com/site/spravatj/ 
 

 

7.2 Skupina pro stavební činnost 
 
V roce 2011 stavební komise zasedala celkem 3x a probírala tyto body: 
 
dne 20.01.2011 
1. seznámení se stavem areálu kempu u Podviňáku 
2. plány na investiční granty 2012, projekt přístavby sportovní haly 
 
dne 24.05.2011 
1. plán oprav z dotace MŠMT 
2. diskuze nad plány projektu přístavby sportovní haly 
 
dne 10.10.2011 
1. tvar a funkce nové vstupní recepce 
2. koncepce vytápění Kutilka 
3. rekonstrukce KBD 
 
 

7.3 Skupina pro vnější vztahy 
 
Oblast vnějších vztahů lze rozdělit na následující kategorie: 

 zastupování TJ v městských komisích a dalších organizacích  OTS, MAS, 

 jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů, 

 pracovní skupina Kutilka, 

 jednání s ostatními občanskými sdruženími ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, TJ 
Sokol, 

 partnerské smlouvy a jednání – MAS, Svaz nohejbalu, 

 jednání s právními subjekty - úřadem práce, Kooperativou, TS, školami, Městem. 
 
Zastupování TJ v městských komisích a dalších organizacích  OTS, MAS 
P. Janík a J. Slavík zastupovali TJ v Komisi pro vzdělávání, kulturu, sport a volnočasové 
aktivity a dále v komisích pro klíčové oblasti Strategického plánu Města Český Brod;  Klíčová 
oblast 8 – vzdělávání a Klíčová oblast 10 – rekreace, sport a volnočasové aktivity. Důležitý 
podíl měla TJ i na koncipování nových Programů pro podporu kultury, sportu a 
volnočasových aktivit Města. P. Janík se zúčastnil i jednání na OTS a diskuse ohledně 
SAZKY. D. Potůček zastupoval TJ v hodnotící komisi MAS Pošembeří. 
 
Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů 
V roce 2011 zadal TJ Slavoj vypracování ocenění nemovitostí v lokalitách sportovní haly, 
areálu autokempu, areálu Kutilka, hřiště u 1. ZŠ, nohejbalu a radniční zahrady. Tato ocenění 
jsou využívána při jednáních o majetkovém narovnání s dalšími subjekty. 
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V průběhu roku 2011 probíhala intenzivní jednání s Městem Český Brod. VV TJ pověřil M. 
Rolla st. jednáním se zástupci Města o vzájemné výměně pozemků. Jednání se zástupci 
Města o vzájemné výměně pozemků bylo rozděleno do etap: 

Etapa Majetek TJ                                             Majetek města 

1 ATC, pozemky před halou Radniční zahrada, - schváleno ZM 25.1.2012 

2 Kutilka cesta                              Parkoviště a pozemky okolo fotbalu 

 
První etapa směny pozemků již byla dokončena, koncept druhé fáze byl dohodnut se 
zástupci Města, nyní bude probíhat geometrické oddělení pozemků. 
  
Jednání o prodeji chaty Pionýr ve Strážném 
VV TJ pověřila S. Šarocha jednáním o prodeji chaty Pionýr ve Strážném, včetně spolupráce 
s realitní kanceláří České spořitelny a.s. zastoupené M. Doležalem. V současné době je 
prodej inzerován v ceně 5. 990 000;- Kč. 
 
Hasičský záchranný sbor (HZS) 
Směna pozemků mezi Městem, HZS a TJ, která se týká areálu u nemocnice  
(nohejbalové kurty) v současné době je ve stadiu dohody, že Město nabídne HZS náhradní 
pozemek v katastru Liblic. 
 
Bratři Fišerové, J. Klíma, P. Hronová, V. Čech 
Jednání souvisela s možnostmi výkupu pozemků s ohledem ke zpracovávanému generelu 
Kutilka. Zatím žádný z účastníků se nevyjádřil k ceně prodeje. P. Horová a V. Čech nechtějí 
pozemky odprodat, souhlasí však s účastí v případném projektu. 
 
Pracovní skupina Kutilka 
Po půlročním koncipování nájemní smlouvy došlo mezi TJ Slavoj Český Brod a SK Český 
Brod k jejímu  podpisu. Současně byly zahájeny práce na generelu rozvoje areálu Kutilka  
a podány granty na MAS Pošembeří od obou subjektů. Oba projekty byly přijaty, a tudíž od 
podzimu se budou rekonstruovat sektory výšky a dálky a víceúčelová klubovna pro 
sportovce. V projednávání jsou i projekty na kraji a MŠMT. 
Na Kutilce byla opravena plynová přípojka a po dohodě s SK rekonstruováno topení. 
Nevyužité prostory restaurace, o které nebyl zájem, byly pronajaty na dva roky reklamní 
agentuře. 
Od září 2011 měla komise Kutilka pravidelná jednání každých 14 dní, na kterých byly řešeny 
následující otázky:  

 rekonstrukce topení, 

 generel sportovišť a budovy, 

 projektové možnosti pro areál, 

 ostraha a ochrana majetku, správcovství, 

 vodovodní a plynové přípojky. 
 
Mnoho otázek a problémů se dařilo řešit díky novému vedení SK v čele s prezidentem klubu 
RNDr. L. Holým. 
 
Jednání s ostatními OS ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, Sokol, Junák 
V průběhu roku došlo k jednáním o případné spolupráci s nově vzniklým občanským 
sdružením Českobroďák. S SK Český Brod TJ úzce spolupracovala ve výše uvedené komisi 
Kutilka. Sportovních zařízení využili i Junáci a v tělovýchovných akademiích a přehlídkách TJ 
spolupracovala s TJ Sokol a Corridoor. Pro letošní rok se rýsuje i užší spolupráce s panem 
Šedinou a jeho prostřednictvím i s občanským sdružením LECCOS. S mnohými subjekty 
byly podepsány i partnerské smlouvy o spolupráci při realizaci projektů. 
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Partnerské smlouvy a jednání – MAS, svaz nohejbalu 
V rámci projektové činnosti MAS Pošembeří byly podepsány partnerské smlouvy se školami, 
Městem, SK Český Brod. 
Vzhledem ke změnám dotací MŠMT byl podán projekt do Programu IV. MŠMT 
prostřednictvím nohejbalového svazu. Pro tento svaz oddíl nohejbalu uspořádal v červnu 
mistrovství ČR v kategorii dorostu. 
 
Jednání s právními subjekty - úřad práce, Kooperativa, TS, školy, Městem  
Mnohá jednání vyplývala i z provozních potřeb. S jednotlivými subjekty byly projednány 
následující otázky: 

 S úřadem práce TJ projednávala možnost využití veřejně prospěšných prací. Tato 
jednání pokračují i v letošním roce, zejména ve vztahu s novým zákonem o VPP.  

 TJ uzavřela s Kooperativou novou sdruženou pojistnou smlouvu.  

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

 Jednání s městem byla již zmíněna v předcházejících kapitolách. Vzhledem finančním 
možnostem Města nebyly podpořeny investiční akce, v neinvestičních TJ neobdržela 
dotaci v obvyklé výši. Město však přispělo v oblasti propagace akcí TJ a vstřícností při 
vyřizování žádostí na dílčí odbory (stavební, dopravní, životního prostředí, správy 
majetku). Velmi vstřícné vůči TJ bylo i vedení technických služeb. 

 
 

7.4 Skupina pro ekonomiku 
 
Skupina ekonomiky je složena ze zástupců oddílů a Správy TJ. Pracovala ve složení: 
Stanislav Šaroch, Milan Majer, Kateřinu Štoskovou za oddíl tenisu nahradil Jaroslav Kokeš, 
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. 

 
Jejich plnění v roce 2011 přineslo tyto výsledky a zjištění: 
Ohledně výtěžnosti středisek (areálů, oddílů) se podařilo nastavit a na VV i mimořádné valné 
hromadě již v roce 2010 potvrdit zásady financování střediska „Správy TJ“, která je 
kofinancována ze zvýšených členských příspěvků TJ, a provozním přebytkem střediska 
SH+KBD. VV TJ zároveň v rámci snahy o zlepšení koncepční činnosti správy na návrh 
ekonomické komise částečně zprofesionalizoval výkon funkce statutárních zástupců TJ.  
 
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 2012.  Analýza podpory sportu ze 
strany obcí ve srovnatelně velkých městech není dosud zpracována, ale z předběžně 
získaných údajů - namátkou provozní dotace městského bazénu v Čelákovicích 5 milionů Kč 
ročně, podpora sportovních zařízení města Pečky, cca 2 miliony Kč ročně, podpora 
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neziskových organizací v Bakově nad Jizerou - cca 2 miliony ročně - vyplývá, že z hlediska 
výše podpory NNO je město Český Brod spíše „Popelkou“.  
 
 

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 a Našeho regionu. Této oblasti je ale potřeba ze strany 
oddílů věnovat ještě více úsilí. Stejně tak je třeba věnovat čas i shromažďování informací o 
historii TJ i oddílů. 
 
Mezi výrazné aktivity PR lze řadit: 

 Vytvoření intranetu na Google Sites, 

 úprava internetových stránek (aktuality – výroční zpráva, fotogalerie – fotky zařízení, 
historie – opravy v letech 2008 – 2010) a jejich pravidelné aktualizace, 

 kompletace výroční zprávy, 

 přehledy o akcích ve sportovních zařízeních TJ.  
 

 

7.6 Skupina sportovně- metodická 
 
Odbornou i širokou veřejností byly oceňovány 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. 
 
Sportovně - metodická komise VV TJ Slavoj se i v roce 2011 operativně zabývala řešením 
využití SH při kolizi termínů sportovních utkání a tvorbou rozvrhu pro zimní období 
2011/2012. 

 



 

 - 17 - 

8. Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod 
 
8.1 ASPV 

 
Stručné hodnocení 
V minulém roce pravidelně každý týden probíhalo:  

 3x cvičení žen – aerobic – zdravotní cvičení – chitonic 

 2x týdně cvičení mládeže na nářadí. 
 

Cvičební hodiny měly po celý rok stálou návštěvnost. 
 
 
 
 
 
Mediální prezentace 
Probíhá v rámci našich www stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. Dále dáváme 
informace do vývěsky před halou. 
 
Ekonomická bilance 

Příjmy Výdaje 

Členské příspěvky 39 000 Kč Cestovné – závody Kolín 304 Kč 

  Občerstvení pro děti + dospělé – závěr 
sezony 

1391 Kč 

Celkem 39 000 Kč Celkem 1695 Kč 

Ostatní výdaje pouze za pronájem. 
 
Prostory pro činnost 
Cvičební hodiny probíhají pouze v tunelu, po dobu opravy tunelu bylo zajištěno cvičení žen 
1x týdně v hale a 1x týdně v základní praktické škole. Náhradní cvičební prostory pro mládež 
se bohužel nepodařilo zajistit. Na základě zrušených hodin a nedodržení pravidelného času 
cvičení se obáváme poklesu počtu dětí. 
 
Počet členů: 

Kategorie do 18 let 18-26 let 27-65 let Celkem 

Počet členů 27 2 22 51 

 
Přehled soutěží 
V loňském roce jsme se zúčastnili atletického víceboje v Kolíně v počtu 10 dětí, čtyři z nich 
dosáhly na stupně vítězů. Fotodokumentace z akce je našem webu. 
 
Akce pro veřejnost 
Každoroční veřejná hodina spojená s mikulášskou nadílkou pro rodiče a širší veřejnost 
nemohla z důvodů rekonstrukce tunelu a absence náhradního prostoru proběhnout.  
 
Stručný výhled činností 
Výhledově plánujeme zvýšit počet cvičenců, jinak pokračovat v činnosti jako doposud. 
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8.2 Atletika 
 

Hodnocení činnosti za rok 2011 
V roce 2011 oddíl atletiky pokračoval v pravidelných trénincích. Přípravka trénuje pondělí, 
středa, pátek a ostatní kategorie ve středu a v pátek. Trénery jsou: Jana Čokrtová, Jiří 
Slavík, Stanislav Kosík, Petr Hamták a Jaroslav Urban. Atletika využívá k tréninku prostory 
KBD a Kutilky. Pro pořádání závodů využíváme KBD a  pronajímáme si atletický stadionu ve 
Staré Boleslavi. V roce 2011 jsme v KBD uspořádali 4 veřejné závody (60m př., 50m, 60m, 
skok daleký, skok vysoký), celkem proběhlo 452 startů. Dva mistrovské závody krajského 
přeboru mužů a žen jsme uspořádali ve Staré Boleslavi. Ve spolupráci se ZŠ Žitomířská 
uspořádal oddíl besedu s halovým mistrem Evropy na 60m př. Petrem Svobodou. 
 
Úprava areálu 

Na konci roku byla zrekonstruována KBD. Na údržbě hřiště na Kutilce bylo odpracováno 108 
hodin převážně na běžecké dráze. 
 
Činnost výboru a mediální prezentace 

Atletický oddíl má založené vlastní internetové stránky www.atletikacb.estranky.cz. Zde 

jsou aktuální informace a výsledky našich atletů. 
 
Přehled soutěží 
Družstva mužů a žen, za které může soutěžit i přípravka, soutěží v krajském přeboru 
družstev skupiny „B“. Obě družstva obsadila schodně druhá místa. 
 
Krajské přebory jednotlivců. Umístění závodníků jen do třetího místa: 

Umístění Příjmení Jméno Ročník Disciplína Výkon 

1. místo Moravec Jan 83 koule 6kg 12,84 m 

1. místo Kunešová  Karolína 98 koule 3kg 7,72 m 

2. místo Čokrtová Eva 88 800m  2:42,00 

2. místo Domín Tomáš 96 800m  2:18,47 

3. místo Hanzlík Tomáš 83 400m 54,89 

3. místo Hamták Petr 79 disk 2 kg 43,47 m 

 
Mistrovství ČR: 

Umístění Příjmení Jméno Ročník Disciplína Výkon 

5.místo    Moravec Jan 83 koule 6 kg hala 14,83 m  

6.místo     Moravec           Jan 83 koule 6 kg 14,48 m 
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Umístění atletů Českého Brodu ve výkonnostních tabulkách ČR: 

Umístění Příjmení Jméno Ročník Disciplína Výkon 

6.místo Moravec     Jan 83 koule 6 kg                14,83 m 

20.místo      Moravec           Jan 83 disk 1,75 kg 39,29 m 

36.místo      Hamták Petr 79 koule 7,26 kg 13,44 m 

44.místo       Hamták Petr 79 disk 2,00 kg   44,18 m 

45.místo       Hanzlík         Tomáš 83 400 m  52,71 s 

45.místo       Čokrtová   Kateřina 94 výška 145 cm 

48.místo       Moravec         Jan 83 60 m 7,40 s 

 
Hodnocení sportovních výsledků 
V roce 2011 dosáhli naši závodníci výborných výkonů. Svědčí o tom výsledky v krajských 
přeborech jednotlivců a v mistrovství ČR. Daří se nám udržet mládežnickou základnu v 
oddíle díky pravidleným tréninkům. Družstvo dospělých se již tradičně účastní krajského 
přeboru družstev ve skupině B, kde stále bojuje o nejvyšší příčky.  
 
Ekonomika oddílu 

Příjmy Výdaje 

členské příspěvky 50790 Kč nájem 64433 Kč 

město a TJ 24570 Kč rozhodčí, cestovné 13519 Kč 

startovné 4160 Kč ostatní 2316 Kč 

podpora ČAS 12850 Kč podpora ČAS 12850 Kč 

Celkem 92370 Kč Celkem 80268 Kč 

 
Počet členů 

Celkem do 18 let 18 - 26 let 27 - 65 let nad 65 let 

65 52 6 5 2 

 
Výhled na sportovní rok 2012 
V roce 2012 chceme dále organizovat veřejné závody v 
KBD, ve spolupráci se základními školami v Českém 
Brodě chceme uspořádat soutěže žactva v atletice na 
stadionu Kutilka. Pro rok 2012 počítáme s rekonstrukcí 
vrhačských sektorů a opravou běžecké dráhy. 
 
 
 
 
 

8.3 Basketbal 
 

 

Hodnocení činnosti za rok 2011 

Rok 2011 nebyl pro družstvo mužů, hrající krajský přebor, nějak výjimečný. Součástí týmu se 
stal nový hráč pocházející z Chorvatska Bojan Kisič, k týmu se po několika letech opět 
připojil po zraněních Ondřej Šubrt, zatím ale jen jako trenér.  
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Hodnocení sportovních výsledků 

Mužstvo opět postoupilo do play-off, kde ovšem narazilo na nejsilnějšího soupeře, vítěze 
základní části a pozdějšího vítěze play-off, tým Kralup. Český Brod byl vyřazen tímto týmem 
v prvním kole play-off 0:2 na zápasy. Tým Brodu tedy nakonec skončil na 8. místě 
z celkového počtu dvanácti družstev. 
 

Výhled na sportovní rok 2012 

V roce 2012 se bude družstvo soustředit především na záchranu v soutěži, jelikož hráče 
sužují delší dobu zdravotní problémy a chybí doplnění týmu z mladších věkových kategorií. 
Dobrou zprávou je, že se opět do hry jako aktivní hráč zapojí Ondřej Šubrt, jenž by měl být 
velkou posilou na cestě k záchraně. 
 

 

8.4 BK Český Brod 
 

Stručné hodnocení činnosti za rok 2011 
BK jako sdružení dětských a mládežnických družstev basketbalu mělo 
v roce 2011 pět družstev, která hrála druhou polovinu sezóny 
2010/2011 a posléze první polovinu sezóny 2011/2012. Kromě 
pravidelných tréninků družstev, účasti v soutěžích pořádaných Českou 
basketbalovou federací a její středočeskou odnoží, děti jezdí na letní 
soustředění (LTS), jehož dva turnusy se uskutečnily i v roce 2011. 
BK začalo v chlapecké složce spolupracovat s BCM Nymburk, 
zastoupeným Mgr. Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce byl 
jeden turnus letního soustředění společný, trenéři Nymburka začali 

poskytovat pravidelnou metodickou podporu trenérům Brodu (vedou za účasti domácího 
trenéra v Č. Brodě čtvrteční tréninky chlapeckých družstev), od podzimu si oddíly vyměňují 
hráče a díky spojenému úsilí se dostaly do žákovské ligy a divize v kategorii starších žáků 
U15. 
 
Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
Vedle již výše zmíněné činnosti členů výboru, která vedla mj. k rozvoji spolupráce s BCM a 
zabezpečení pravidelné činnosti oddílu, uspořádalo BK – opět ve spolupráci s Michalem 
Ježdíkem - dva trenérské semináře. Seminářů v českobrodské hale vedených formou 
vzorových cvičení se staršími a mladšími žáky se dohromady zúčastnilo přes jednu stovku 
trenérů z celé ČR. 
 Členové výboru se účastnili činnosti TJ v ekonomické a stavební komisi, jakož u v komisi 
rozvrhové. Podařilo se jim získat sponzorské dary v rozsahu 120 000 Kč, část z nich 
v naturálním plnění (trička, mikiny), peněžní plnění bylo čerpáno na nákup materiálu (dresy, 
míče) a úhradu části nákladů cvičebních hodin. 
Mediálně se BK prezentuje zejména na své www stránce, pravidelně informovalo  
o své činnosti prostřednictvím pozvánek na domácí zápasy mládeže a během podzimního 
náboru.      
 
Ekonomická bilance (příjmy, výdaje, příspěvky, obrat) 
Rozsah hospodaření BK oproti roku 2010 opět narostl o cca 20%. Vykázal sice v běžném 
roce zápornou hodnotu v rozsahu 60 000 Kč, ale to bylo způsobeno systematickým 
zkreslením (platba za cvičební hodiny v ZŠ a pr. Š. z velké části věcně náležela k roku 2010, 
kdy pro ni BK mělo příjmy). Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující 
tedy nejen výdaje, ale i závazky – bylo se zohledněním této skutečnosti – téměř vyrovnané. 
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Ze soustředění v Nové Bystřici 2011. 

 
Stručný přehled hospodaření přináší následující tabulky, podrobný výkaz je připojen jako 
příloha zprávy. 
 
Struktura nákladů BK 2011 
 
Hlavní nákladové položky: 

Položka Suma Kč Procenta 

Hala + ZŠ a PRŠ (nájem) 217.510,-  30%                   

Odměny + náhrady rozhodčím 28.905,- 4% 

Odměny trenérům 98.060,-  13%                                          

Dresy 25.488,- 3,5% 

Míče – nákup z daru           20.000,- 3% 

LTS  270.382,- 37% 

Celkem 660.345,- 90,5% 

 
Ostatní nákladové položky:                          

Položka Suma Kč Procenta 

platby ČBF                                                           12.450,-  

poplatky za vedení účtu                                         4.503,-  

poštovné                                                                    300,-  

telefon                                                                   11.475,-  

ceny, graf. zakázky, rozlišováky, lékárnička         12.133,-  

doprava na zápasy                                                     13.884,-  

licence a startovné                                                 12.930,-  

semináře pro trenéry                                             10.900,-  

Celkem 78.585,-                                                9,5% 

Náklady celkem: 738.920,- Kč 
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Struktura příjmů BK 2011 

Položka Suma Kč Procenta 

Členské příspěvky                     319.700,- 48% 

Město Český Brod                  30.000,- 5 % 

ČBF – příspěvek 8.000,- 1,5% 

Dary 100.000,- 14,5% 

LTS (hrazeno rodiči)                211.000,- 31% 

 
Příjmy celkem: 678.449,16 Kč 
 
Prostory pro činnost 
Družstva BK nacházejí azyl ve sportovní hale TJ, nadstandardní vztahy, včetně toho, že BK 
vybavilo tělocvičnu konstrukcemi pro basket s nastavitelnou výší obroučky, jsou se Základní 
a praktickou školou v Žitomířské ul. BK zde má zároveň po dohodě s ředitelstvím školy 
umístěnu skříň s inventářem (část minimíčů). 
Tělocvična však nemá plně vyhovující rozměry ani prostor pro diváky a tak ji lze používat jen 
jako tréninkovou pro nejmladší děti. Na podzim 2012 se všechna družstva BK podařilo 
vměstnat do rozvrhu haly.  
 
Počet členů 
BK v současné době zabezpečuje pouze činnost mládežnických družstev. Všichni hráči a 
hráčky jsou ve věku do 18 let v této struktuře: 
 
Družstvo kluků U15 …………….16  
Družstvo kluků U13 …………….21 
Družstvo dívek U13……………..13 
Družstvo přípravky………………20 
Torzo družstva dívek U16……….2 
 
Celkem má tedy BK 71 mládežnických členů, faktický stav – zejména díky začínajícím 
dětem, u kterých dochází k častým změnám, kolísá okolo čísla 70 již od loňského roku.  
 
Přehled hraných soutěží: výčet a umístění družstev 
Základna dětského basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce 2011 
se vyvíjela následujícím způsobem. 
 
Družstvo dívek data narození 1996 a mladší, vedené Stanislavem Šarochem  
a Martinem Duškem, se scházelo na trénincích v nízkých počtech a tomu odpovídaly i 
výsledky dosahované ve sdružené soutěži mladších a starších žákyň. Ačkoliv věk týmu 
odpovídal věku starších žákyň, jediné družstvo, které jsme v této kategorii byli schopni 
porazit, bylo družstvo SK Zemanky, dívek věkově o tři roky mladších, které hrálo soutěž jen 
pro doplnění vedle celostátní soutěže ve své věkové kategorii. Z důvodu velmi nízkého počtu 
hráček družstvo ukončilo soutěž po základní části a v průběhu jara postupně přestalo i 
trénovat. Vybrané 4 hráčky z družstva úspěšně hostují nebo po přestupu hrají v kategoriích 
1996, 1997 a 1998 soutěže žákovských lig. 
Oproti tomu družstvo chlapců data narození 1997 a mladších vedeného Stanislavem 
Šarochem a Dušanem Ďurčem porazilo v krajském přeboru mladších žáků U14 alespoň 
jednou všechny soupeře a ve finálové části skončilo druhé za vítězným Nymburkem. 
 
Výsledné tabulky krajského přeboru kluků U14 uvádíme zde: 

1. Basketball Nymburk a.s.  20 19 1 0 0 2062 : 956 (1106) 39 

2. TJ Slavoj Český Brod  20 14 6 0 0 1857 : 1199 (658) 34 
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o 4. až 6. místo 

4. TJ Sokol Žižkov  20 15 5 0 0 1297 : 1086 (211) 35 

5. BA Sparta Praha o.s. B 20 8 12 0 0 961 : 1165 (-204) 28 

6. Basketbal Pečky  20 6 14 0 0 1055 : 1303 (-248) 26 

 
o 7. - 9. místo 

7. BK EBC Mělník  20 5 15 0 0 892 : 1440 (-548) 25 4 3 1 7 +19 

8. BK Kladno  20 6 13 0 1 982 : 1423 (-441) 25 4 1 3 5 -19 

9. ŠSK při 3. ZŠ Slaný  20 3 17 0 0 653 : 1659 (-1006) 23  

 
základní část 

1. Basketball Nymburk a.s.  16 16 0 0 0 1656 : 690 (966) 32 

2. TJ Slavoj Český Brod  16 13 3 0 0 1591 : 793 (798) 29 

3. BK Brandýs nad Labem  16 12 4 0 0 1246 : 774 (472) 28 

4. TJ Sokol Žižkov  16 11 5 0 0 1038 : 878 (160) 27 

5. BA Sparta Praha o.s. B 16 7 9 0 0 764 : 951 (-187) 23 

6. Basketbal Pečky  16 5 11 0 0 829 : 1043 (-214) 21 

7. ŠSK při 3. ZŠ Slaný  16 3 13 0 0 479 : 1394 (-915) 19 

8. BK Kladno  16 3 12 0 1 726 : 1228 (-502) 18 

9. BK EBC Mělník  16 2 14 0 0 655 : 1233 (-578) 18 

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

 
Po sezoně 2010/2011 došlo v kategorii U14 k dohodě s klubem BCM Nymburk  
a jedno spojené silné družstvo se probojovalo v rámci kvalifikace pod hlavičkou BCM 
Nymburk do žákovské ligy, družstvo Českého Brodu rovněž odehrálo s posilami z Nymburka 
kvalifikaci o ligu a pak se zařadilo do nově ustavené divize v rámci žákovských lig. 
V létě obě družstva (Brod, Nymburk) společně absolvovala letní soustředění  
a v podzimní části soutěží 2011/2012 získala obě dobrá umístění ve svých soutěžích 
kategorie U15. Družstvo Českého Brodu skončilo těsně druhé v divizi B. Družstvo Nymburka 
páté z osmi účastníků ve své skupině žákovské ligy. 
 
Konečná tabulka divize B U15 z podzimu 2011 je zde: 

1.  Sokol Žižkov  6  5  1  471:361 11  

2.  Slavoj Český Brod  6  5  1  501:389  11  

3.  SKB Strakonice  6  2  4  368:437  8  

4.  Basketbal Pečky  6  0  6  291:444  6  

pořadí sloupečků v tabulce: pořadí, družstvo, počet utkání, výhry, prohry, skóre, body 

 
Vítěz skupiny postoupil v polovině sezony do druhé skupiny žákovské ligy, družstvu Českého 
Brodu postup unikl při rovnosti bodů a vzájemných výsledků se Sokolem Žižkov pouze o 
minimální rozdíl v podílu nastřílených a obdržených bodů, který nakonec rozhodoval o 
postupu. 
 
Družstvo mladších minižákyň, rok narození 1999 a mladší, vedené Martinou Rokytovou a 
Jaroslavou Ševčíkovou kopírovalo svými výsledky družstvo svých starších kolegyň. 
Tréninková účast však byla slušná a rozdíly ve výkonnosti s dalšími družstva spíše 
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minimální. Po skončení sezony 2010/2011 družstvo absolvovalo letní soustředění a v nové 
sezoně 2011/2012 se zapojilo do soutěže starších minižákyň U13. 
 
Tabulky s umístěními družstva dívek 1999 a ml. 
Sezona 2010/2011 

1. Basket Pastelka MB  12 11 1 0  727 : 333  (394) 23 

2. BK Kralupy Junior  12 6 6 0 0 529 : 442 (87) 18 

3. BC Kolín A 12 5 7 0 0 516 : 493 (23) 17 

4. TJ Slavoj Český Brod  12 2 10 0 0 254 : 758 (-504) 14 

  
Sezona 2011/2012 
starší minižákyně U13, Krajský přebor skupina B 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s.  20  20  0  1688:271  40  

2.  Basket Pastelka MB  18  13  5  875:659  31  

3.  Basketbal Pečky  18  11  7  831:635  29  

4.  Basket Poděbrady o.s.  20  8  12  782:988  28  

5.  TJ Slavoj Český Brod  18  4  14  555:1134  22  

6.  Basketball Nymburk  18  0  18  283:1327  18  

 
Družstvo minižáků data narození 1999 a mladších vedeného Pavlem Holoubkem, Janem 
Benákem a Karlem Rosensteinem skončilo v sezoně 2010/2011 na pátém místě z 9 
účastníků v krajském přeboru – viz. tabulka:  

1. Basket Poděbrady  12 9 3 0 0 587 : 458 (129) 21 

2. ŠSK při 3.ZŠ Slaný  12 8 4 0 0 735 : 409 (326) 20 

3. Basketball Nymburk a.s. A 12 4 8 0 0 573 : 609 (-36) 16 

4. BK EBC Mělník  12 3 9 0 0 357 : 776 (-419) 15 

 
o 5. - 7. místo 

5. TJ Slavoj Český Brod  8 6 2 0 0 447 : 263 (184) 14 

6. BK Kladno  8 4 4 0 0 328 : 416 (-88) 12 

7. Basketball Nymburk a.s. B 8 2 6 0 0 306 : 402 (-96) 10 

 
o 8. - 9. místo 

8. BC Kolín  4 4 0 0 0 398 : 25 (373) 8 

9. BK Brandýs nad Labem  4 0 4 0 0 25 : 398 (-373) 4 

 
První část sezony 2011/2012 kluci začali intenzivněji (třikrát týdně) trénovat a stejně jako 
starší žáci mají trénink jednou týdně s metodikem ze skupiny Michala Ježdíka. 
To se projevilo i na výsledcích, ve své skupině krajského přeboru U13 byli průběžně druzí 
hned za týmem Poděbrad.  
 
Průběžná tabulka sezony 2011/2012: 

1.  Basket Poděbrady o.s.  14  14  0  1285:337  28  

2.  TJ Slavoj Český Brod  14  11  3  910:555  25  

3.  Basketball Nymburk B  16  7  9  870:893  23  

http://www.cbf.cz/souteze/detail_8598_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8683_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8630_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8653_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8605_soutez_665.html?area=2?area=2
http://www.cbf.cz/souteze/detail_8663_soutez_665.html?area=2?area=2
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4.  Basketball Nymburk A  14  4  10  743:814  18  

5.  TJ AŠ Mladá Boleslav  14  0  14  215:1424  14  

 
 
Kluky basket velmi baví, pokud skončí v nadstavbové finálové části soutěže do třetího místa, 
zahrají si kvalifikaci o ligu U14. 
 
S vervou se na podzim pustilo do nově otevřené krajské soutěže mixů U11 smíšené družstvo 
přípravky ročníků narození 2001 – 2004 pod vedením trenéra Jana Benáka. To trénuje za 
pomoci „praktikantů“ Talacka, Zdražila a Šarocha mladšího od září 2010. 
  
Všechna 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 nově 
zrekonstruované hale TJ Slavoj. 
 

                 
 

Z turnaje v Českém Brodě. 
 
Akce pro veřejnost 
BK, jak je již uvedeno v úvodu zprávy, uspořádalo v roce 2011 dva trenérské semináře 
s početnou účastí. Na semináře byli zváni i zájemci z řad veřejnosti a učitelé TV 
z českobrodských škol. 
Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské zápasy 
dětských družstev.  
V rámci dohody s BCM Nymburk se v Českém Brodě konají i některé zápasy žákovské ligy 
U15. 
 
Spolupráce s dalšími subjekty  
Kromě výše uvedené spolupráce s BCM Nymburk by BK nemohlo existovat bez rozsáhlé 
podpory rodičů, kteří zajišťují převážnou část dopravy k zápasům na cizích hřištích a někteří 
z nich se podílejí i na průběhu letního soustředění. 
BK je – jako samostatné občanské sdružení fungující v rámci TJ Slavoj – také příjemcem 
podpory města Český Brod.  
Zdaleka nejvýznamnější finanční podpora (vedle členských příspěvků) je poskytována ze 
strany firmy BEK. Za další finanční i materiální podporu je třeba poděkovat České pojišťovně, 
firmě Svitok, České basketbalové federaci, od které BK díky účasti ve vyšších než krajských 
soutěžích v roce 2011 získala rovněž malé ale milé finanční a materiální příspěvky. 
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Stručný výhled činnosti na rok 2012 
Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2012 a už nyní 
můžeme dvě věci slíbit. 
Letní soustředění mládeže, které právě připravujeme, se uskuteční opět ve dvou turnusech a 
je opět otevřené i pro děti z nové přípravky. 
Druhý slib se týká toho, že v září 2012 opět zahájíme doplňovací nábor do přípravky, dětí 
ročníků narození (2001) 2002 – 2004. 
Měli bychom začít navíc hrát přebory chlapců a dívek v kategoriích 2001, v současné době 
hledáme nové trenéry pro tyto kategorie. Pokračovat bychom chtěli i v hraní soutěže U11, 
kde budou děti narozené v roce 2002 a později. Doufáme, že uspějeme. 
 
                                                                                                    Stanislav Šaroch 
                                                                                                    BK Český Brod 
 

 
Ze soustředění v Nové Bystřici 2011. 

 

8.5 Nohejbal 

Hodnocení činnosti za rok 2011 

Rok 2011 byl pro oddíl nohejbalu velkých převratů a změn. Družstvo mužů nastupovalo 
v nejvyšší nohejbalové soutěži, do Českého Brodu přišly dvě zkušené posily a 
z nohejbalového areálu se začínal tvořit nohejbalový stánek, který bude chloubou nejen 
nohejbalového oddílu, ale také města Český Brod.  
Do Českého Brodu se v roce 2011 sjeli nejlepší nohejbaloví dorostenci z celé republiky, aby 
se zde utkali o titul mistra České republiky. 

Činnost výboru a mediální prezentace 

Nohejbalový oddíl založil nové internetové stránky www.nohejbal-ceskybrod.cz, kam vkládá 
aktuální informace o dění v klubu. Po městě jsou pravidelně vylepovány pozvánky na utkání 
jednotlivých týmů a jednou týdně vychází v kolínském deníku článek o extraligovém zápase. 
Výkonný výbor (ve složení Sýkora, Janík, Vokáč st., Majer, Cibulková) pro rok 2011 řešil 
především otázky ekonomické a podporu mládeže. 

Úprava areálu 

Oddíl v roce 2011 přestavoval dva nohejbalové kurty, které již nesplňovaly požadavky, které 
na ně byly nárokovány. Financování bylo podpořeno dotací MŠMT a terénní úpravy kolem 
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kurtů, byly uskutečněny svépomocí členů oddílů. Během roku klub pořádal několik brigád, 
aby byl areál odpovídajícím sportovištěm pro nejvyšší mužskou soutěž.   
 
Počet členů 

Tým do 18 let 18-26 let 27-65 let nad 65 let 

Žáci 28 - - - 

Dorost 13 - - - 

Ženy "A" - 2 8 - 

Ženy "B" - 3 8 - 

Muži "A" - 4 7 - 

Muži "B" - - 10 - 

Kategorie 41 9 33 0 

Celkem 83 členů 

 
Přehled soutěží 
Muži „A“ – extraliga, umístění na 8. místě 
Muži „B“ – krajská soutěž, umístění na 2. místě 
Ženy „A“ – 1. Liga žen, umístění na 1. místě 
Ženy „B“ – pohár žen, umístění na 5. místě 
Starší žáci – umístění na 4. místě v kraji 
Mladší žáci – umístění na 3. místě v kraji 
Dorost – Marek Vedral nastupoval za tým SK Kotlářka Praha, umístění na 2. místě 

Hodnocení sportovních výsledků 

 

Muži „A“  

Do sezony vstupovali s nadějí udržení soutěže pro 
nadcházející roky. Mužstvo posílilo o dva zkušené hráče 
(Petřina, Sachl). Úvod soutěže napovídal, že hráči budou 
důstojnými soupeři pro všechny týmy. Během sezóny se 
však zranilo několik klíčových hráčů a tým vedený T. 
Cibulkou skončil na posledním místě po základní části. Do 
play-out tak vstupoval jako nejhůře postavený tým extraligy 
a to se posléze ukázalo, jako rozhodující. Tým sehrál utkání 
s týmem Žatce a Vsetína a oba prohrál 2:1. Třetí 
rozhodující utkání se vždy hrálo na půdě soupeře a ten toho náležitě využil. Družstvo tak 
bude hrát příští sezonu druhou nejvyšší nohejbalovou soutěž 1. Ligu mužů.   

Muži „B“ 

Nově se rodící tým posílili, na novou sezónu, zkušení hráči: 
M. Majer, R. Chuchla a Vokáč ml. Celou sezónu hráči 
předváděli vyrovnané výkony. Jediným týmem, s kým 
družstvo prohrálo, byl ambiciózní tým Zaječova.   
Konečné umístění na 2. místě, což hráčům stačilo 
k postupu do vyšší soutěže.  
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Ženy „A“  

Za tým nastupují několikanásobné mistryně světa a Evropy: L. 
Cibulková, M. Chuchlová, K. Červenková, J. Moglichová, L. 
Vokáčová a L. Fischerová. A tak se od nich neočekávalo nic 
jiného, než vítezství v dlouhodobé soutěži a medailové hody na 
mistrovstvích České republiky. Tým, s náskokem 4 bodů, vyhrál 
nejvyšší nohejbalovou soutěž žen. A z jednorázových akcí 
přivezl celkem 1 zlatou, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. 
 
 
 
Ženy „B“ 
Pro malou účast týmů v druhé nejvyšší soutěži, byla dlouhodobá 
soutěž zrušena a nahrazena pohárem žen, který se čítal 6 
jednotlivých turnajů. Hráčky na každém z turnajů nastupovali 
minimálně ve 2 formacích a skončily s 40b na posledním 5. 
místě.  
 
 
 

Žáci 

Mládeži se v oddílu věnuje hodně pozornosti. Žáci jsou 
rozděleni do 3 skupin. Přípravka, kam chodí děti již od 3 let a 
následně výkonnostně lepší hráči jsou rozčleněny do starších, 
resp. mladších žáků. Pro žáky je každým rokem připraven seriál 
turnajů. Žáci se zúčastnili všech turnajů, vždy s min. 2 různými 
formacemi.      
 
 

Výhled na sportovní rok 2012 

Do nového roku chce klub renovovat sportovní areál, ale především se nadále věnovat 
výchově mládeži a její podpoře. Pro jednotlivé týmy jsou stanoveny cíle, a doufáme, že na 
konci roku budeme moci říci, že rok 2012 byl úspěšnější než uplynulý rok 2011. 
 

 
 
 

8.6 Tenis 

Hodnocení činnosti za rok 2011 

Rok 2011 byl pro nás velmi úspěšný, jak v soutěži družstev, tak i v soutěži jednotlivců. V 
mistrovské soutěži jsme měli celkem 8 družstev. Z toho 6 mládežnických a 2 družstva 
dospělých. Dále jsme pořádali 5 turnajů jednotlivců. Z masových a zábavných turnajů 
každoročně pořádáme turnaj manželských párů a turnaj čtyřher o posvícenský koláč pro 
rekreační hráče. 
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Počet členů 

 Děti 6 - 9 let 37 

Žáci 10 – 14 let 40 

Dorost a studenti do 26 let 12 

Důchodci 16 

dospělí 44 

Celkem 149 

Činnost výboru a mediální prezentace 

Výbor se v roce 2011 sešel celkem 18x. Hlavní problémy týkající se chodu oddílu jsou 
řešeny pravidelně. Oddíl provozuje ubytovnu s kapacitou 27 lůžek. Rozhodujícím úkolem 
byla příprava přetlakové haly jak po stránce stavební, tak po stránce realizace (25.9.2011). 
Hodnota díla je celkem 2 700 000,- Kč. Celá investice byla připravována samotným oddílem 
jak stavebně, tak i finančně. Smluvně máme zajištěn splátkový kalendář na 3 roky. V roce 
2011 bylo nutné splatit milion Kč a první splátku 145 000,- Kč. 
Veškeré zápisy z výboru jsou prezentovány na našich webových stránkách. Mimo to bylo 
publikováno několik článků do Českobrodského zpravodaje a Regionu. 
               

    

    

 

Hodnocení sportovních výsledků 

Všechna závodní družstva dosáhla lepšího umístnění oproti roku 2010, s výjimkou B 
družstva dospělých, které rozhodující zápas o 1. místo prohrálo. V soutěži jednotlivců se 
dařilo ještě lépe. Starší žákyně Markéta Slivová se kvalifikovala na přebor republiky, kde 
vyhrála první kolo a dostala se mezi 32 nejlepších v republice. Velmi dobrých výsledků 
dosáhl i Michal Bauman na okresních i krajských přeborech. 
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Výhled na sportovní rok 2012 

Vzhledem k možnostem trénování doma v naší tenisové hale předpokládáme zlepšení jak 
družstev, tak i jednotlivců. Hlavní poslání a využití haly je v možnostech trénování mládeže 
od přípravek až po závodní družstva. Odpadá tak zdlouhavé dojíždění v rámci regionu do 
různých hal v jednotlivých městech.                                                                                 
 
                                                                         za oddíl tenisu Ing. Jaroslav Kokeš – předseda 
 

 
8.7 Triatlon 
 
Z činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj Český Brod v roce 2011 

Oddíl triatlonu měl v roce 2011 pouze 9 členů. 

Stejně jako v předchozích letech uspořádal náš oddíl i v roce 2011 čtyři běžecké závody. 
Zúčastnilo se jich celkem 607 závodníků: 

 20. března 2011 to byl 18. ročník silničního 
běhu „Českobrodská pečeť“ - tohoto běhu na 
10 kilometrů (start u Podviničního rybníka a 
obrátka v Dolánkách) se zúčastnilo 155 
závodníků (135 mužů, 20 žen). 

 28. září 2011 se v českobrodském parku 
uskutečnil 10. ročník akce „Svatováclavský 
běh“. Tohoto běhu pro děti a mládež (tratě 
od 95 m do 1950 m) a běhu pro dospělé 
(3250 m) se zúčastnilo 181 závodníků - 149 
závodníků v dětském a dorosteneckém věku 
(74 chlapců a 75 děvčat) a 32 dospělých (25 
mužů a 7 žen). 

 23. října 2011 se konal 10. ročník akce „Běh Republiky Československé“. Na stejných 
tratích jako při Svatováclavském běhu startovalo 115 závodníků - 79  závodníků 
v dětském a dorosteneckém věku (37 chlapců a 42 děvčat) a 36 dospělých (30 mužů a 6 
žen).   

 18. prosince 2011 byl náš běžecký seriál zakončen 19. ročníkem silničního běhu 
„Českobrodská vánoční desítka“. Tohoto 10 km dlouhého běhu se u Podviňáku 
zúčastnilo 156 závodníků (130 mužů a 26 žen). 
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Běhy byly uspořádány za finanční podpory města Český Brod a pana Igora Sládka z Prahy. 

Pro ilustraci uvádíme, že členové oddílu startovali na těchto závodech:  

19.6.2011 - Račice - Český pohár v triatlonu  

 Jan Rybář – 1. místo v kategorii Mladší žáci 

 

21. - 26.6 2011 - Hry 5. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouci (účast 4300 
sportovců): 

 Kateřina Čokrtová obsadila v „olympijském“ triatlonu v kategorii dorostenek (0,5 - 15 - 
3,5) 12. místo. Vedoucím a trenérem středočeského triatlonového týmu (starší žáci 
Michael Bláha (Beroun) a Petr Kohout (Chyňava), dorostenci Šimon Moravec (Roztoky u 
Prahy) a Matouš Holub (Kostomlaty n.L.) a dorostenky Kateřina Čokrtová (Český Brod) a 
Martina Landauerová (Příbram)) byl Ing. Václav Čokrt. 

 

      
      Zahájení olympiády    Start závodu dorostenek 

 

5.7.2011 – Jihlava - Český pohár v triatlonu  

 Lenka Cibulková  - 6. místo v kategorii Ženy 24-39 let 

 Jan Rybář – 2. místo v kategorii Mladší žáci 

 

16.7.2011 – Železný Chlíst (0,6 - 28 - 7,2) – Chlístovice u K. Hory – Středočeský pohár 

 Eva Čokrtová – 2. místo v celkovém pořadí žen 

 Kateřina Čokrtová – 11. místo v celkovém pořadí žen 

 

17.7.2011 - Triatlon Nymburk – Velká cena SKP Nymburk 

 Jan Rybář - kategorie Mladší žáci (0,2 - 5 - 2) – 2. místo 

 Lenka Cibulková – kategorie Ženy (0,6 - 24 - 5) - 2. místo v abs. poř. žen (1. místo v kat. 
Ženy 30-39 let) 

 Eva Čokrtová – kategorie Ženy (0,6 - 24 - 5) - 8. místo v abs. pořadí žen (4. místo v kat. 
Ženy 20-29 let) 
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23.7.2011 – Mělník – Český pohár v triatlonu 

 Lenka Cibulková – 4. místo v kategorii Ženy 24 – 39 let (8. místo v celkovém pořadí) 

 Jan Rybář – 1. místo v kategorii Mladší žáci 

 

23.7.2011 – Prachatice – X-TERRA  triatlon (1 - 30 - 10) 

 Eva Čokrtová – 8. místo v celkovém pořadí žen (3. místo v kategorii 20-23 let) 

 

31.7.2011 – Tábor – Český pohár v triatlonu 

 Jan Rybář – 4. místo v kategorii Mladší žáci 

 

6.8.2011 – Vlkančický triatlon (0,2 - 6 - 2) 

 Eva Čokrtová – 1. místo v kategorii ženy do 30 let 

 Jana Čokrtová – 5. místo v kategorii ženy do 30 let 

 Kateřina Čokrtová – 7. místo v kategorii ženy do 30 let 

 

13.8.2011 – Doksy (X-TERRA triatlon) 

 Eva Čokrtová – DOKSY MAN (0,7 - 30 - 7) – 10. místo v celk. pořadí žen (10. místo 
v kat. 20-29 let) 

 Jana Čokrtová – HOBBY závod (0,3 - 10 - 3) - 2 . místo,  

 Kateřina Čokrtová - HOBBY závod (0,3 - 10 - 3) – 3. Místo 

 

18.9.2011 – Čáslavský duatlon (3 - 25 - 3) - Středočeský pohár v triatlonu a přebor 
Středočeského kraje v duatlonu 

 Eva Čokrtová – 1. místo v kategorii žen – přebornice Středočeského kraje v duatlonu 

 Jana Čokrtová – 4. místo v kategorii žen 

 Kateřina Čokrtová – 5. místo v kategorii žen 

 

 

8.8 Volejbal 
 

Stručné hodnocení činnosti za rok 2011 
Výkonnostní volejbalový oddíl 
v roce 2011 zakončil již třetí ročník 
svého působení v Krajském 
přeboru I. třídy dospělých 
(2010/11) s umístěním na 7. místě 
konečného pořadí startujících 
družstev. V tomto ročníku oddíl 
sice dosáhl pouze třech vítezství, 
ale nicméně tým dokázal 
v posledním zápase závěrečného 
kole porazit následného celkového 
vítěze soutěže, který se chystal na 
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postup do II. ligy národní soutěže. Tato sezóna výsledkově plně odrážela průběžné změny 
v kádru, jistou nestabilitu u hráčů oddílu a tím i nesehranost, což se ovšem postupem doby 
začalo již mírně zlepšovat.  Oddílu se však dařilo kompenzovat odchody kmenových hráčů a 
průběžně je doplňovat novými hráči, nepodařilo se ovšem zajistit sponzora oddílu, který by 
pomohl kompenzovat nevyrovnaný rozpočet oddílu.  Klub byl v také v této sezóně postižen 
tragickým odchodem jednoho ze zakládajících členů nové historie a současně opory oddílu 
Petra Blažka. Na počest jeho památky byl uspořádán 1. ročník volejbalového memoriálu, 
který je plánovaným základem do dalších let.    
 
Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
Oddíl pravidelně uveřejňuje výsledky a informace 
na vlastních stránkách umístěných na 
internetové adrese  brodskyvolejbal.webnode.cz 
a současně jsou jeho výsledky uveřejňovány 
zejména v rámci regionálního tisku (Nymburský 
deník, Kolínský deník apod.) a volejbalového 
svazu ČSTV. Dále využívá jako dalšího 
informačního kanálu internetové stránky města 
Český Brod. Oddíl propaguje TJ a město Český 
brod umístěním log a názvů na svém sportovním 
oblečení a pomocí registrovaného soutěžního 
názvu oddílu.  
 
 
Ekonomická bilance oddílu v sezóně 2010/2011  

Výdaje Příjmy 

na soutěž    12 700,00 Kč   platby členů 37 200,00 Kč  

na halu a příspěvky TJ    23 000,00 Kč    

nové dresy a soupravy    17 000,00 Kč   

Celkem    52 700,00 Kč  Celkem 54 200,00 Kč  

Rozdíl příjmů a výdajů: + 1 500,00 Kč 

 

 Výdaje oddílu neodráží celkové náklady oddílu – umoření historického dluhu za pronájem 

haly TJ Slavoj, náklady na dopravu a jiné startovné 

 Příjmy nedosáhly plánovaných výnosů z důvodu platební nedisciplinovanosti části členů, 

která by umožnila výraznější snížení historického dluhu za pronájem haly TJ Slavoj a 

byly kompenzovány osobními příspěvky nad stanovený rámec 

Prostory pro činnost  
Oddíl využívá pro tréninky a domácí soutěžní utkání hlavní halu TJ Slavoj. Venkovní 
antukové hřiště určené zejména pro trénink oddílu v letních měsících bylo v roce 2011 
zrušeno a členové oddílu využívali jiné alternativy z důvodu neexistence adekvátní možnosti 
v rámci TJ.   
  
Počet členů 
Registrovaných členů výkonnostního oddílu volejbalu je k 31/12/2011 v počtu 11 dospělých 
osob. Jiné věkové kategorie oddíl neregistruje. 
 
Přehled soutěží: výčet a umístění 

 Krajský přebor I. třídy dospělých (2010/11), kategorie muži  - 7. Místo 
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 1. ročník volejbalového memoriálu Petra Blažka – 2. Místo 

Stručný výhled činnosti na rok 2012 
Cílem oddílu je zvýšení počtu jednotlivých výher spolu s konečným umístěním ve středu 
soutěžní tabulky v sezónně 2011/2012. Dále uskutečnění 2. ročníku memoriálu Petra Blažka 
a účast na dalších turnajích.  Hlavní prioritou oddílu je stabilizace členské základny a 
ekonomicky vyrovnané činnosti oddílu. 
 

 
Volejbal rekreačka 

Členská základna 

V roce 2011 se odstěhovala jedna z našich 
klíčových hráček, Lucka Kašparová. Oddíl se ale 
rozrostl o Milana Živného a Dášu Koudelovou, na 
celkový počet členů 18.   

 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení činnosti 

Rok 2011 jsme zahájili Novoročním utkáním v hale. Již tradičně jsou 1.1. zváni rodinní 
příslušníci a  kamarádi . Pravidelně se scházíme každý pátek od 18,30 do 20,30. Vzhledem 
ke zrušení venkovního hřiště za halou jsme minulý rok chodili hrát jen do haly. Účastníme se 
volejbalových turnajů v okolí a zahrát si chodíme v létě o víkendech na místní venkovní 
hřiště na Škvárovně. 

Rekreační turnaje 

 4.6.       Pražský turnaj rekreaček 

 28.5.     Tradiční turnaj smíšených družstev v Kounicích 

 17.7.     Prázdninový turnaj v Kounicích 

 26.11.   Turnaj v Liblicích.  

 10.12.   Turnaj čtyřek v Úvalech 
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9.  Závěr 
 
Pokud jste dočetli pozorně výroční zprávu až do konce, máte nyní chvíli na reminiscenci 
informací, které Vám přinesla… 
  
Asi jen málokdo má ucelený přehled o všech aktivitách, kterými si TJ Slavoj Český Brod 
znovu získává svoji pozici v životě města jako dříve. V současné chvíli je však již čas po 
všech rekonstrukcích znovu naplnit sportovní areály nejen výkonnostními sportovci, ale  
prostřednictvím programů sportu pro všechny i pro rekreačně sportující občany Českého 
Brodu. TJ Slavoj je otevřený nejen těm, kteří mají zájem o aktivní sport, ale i všem, kteří 
nechtějí veškerý čas strávit jen u televize či připomínkami, že ve městě se nic neděje… 
 
 

 


