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

Registrace organizace - č.j. VSP/1-2874/90-R 
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Název banky Česká spořitelna 

Číslo účtu 425397349/0800 
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Ulice a čp. Komenského 516, PSČ  282 01 
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Datová schránka ID: 8i7nezk 
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Mgr. Pavel Janík Předseda 

Ing. Milan Rollo Místopředseda 

Správa  

Marcela Chuchlová Tajemnice 

Lucie Vokáčová Účetní 
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2. Úvodní slovo 

Výroční zpráva TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) patří mezi základní dokumenty TJ. 
V souladu s přijatým usnesením valné hromady a vizí TJ do roku 2014 podává ucelený 
přehled o činnosti výkonného výboru (dále jen VV TJ),  jeho pracovních skupin a Správy TJ i 
o projektových, administrativních a společenských aktivitách.  
 
Úvodem lze říci, že rok 2012 nebyl „tuctový“… 
VV TJ a nová Správa musely v uplynulém roce řešit nelehké úkoly. Týkaly se především 
získávání finančních prostředků na provoz a činnost (z ministerských a krajských dotací jsme 
nezískali žádnou podporu), personální restrukturalizace Správy (změna tajemníka a účetní), 
rekonstrukce účetnictví (přechod ze systému Pohoda do systému Aladdin), majetkových 
vztahů (směny pozemků s městem, prodej autokempu - ATC, smlouvy s SK) i právních 
vypořádání s problémovými partnery. VV TJ v tomto nelehkém období projevil značnou 
kompaktibilitu při řešení zmíněných problémů a velkou měrou se o to zasloužily nová 
tajemnice M. Chuchlová a účetní L. Vokáčová. Prodej autokempu pomohl TJ vytvořit 
investiční fond pro rozvoj sportovišť a současně finančně stabilizoval překlenovací období 
zpožděných plateb od škol. 
Nejdůležitější činností TJ jsou především sportovní činnosti. Zde patří uznání sportovcům, z 
nichž mnozí dosáhli ve svých oblastech významných životních úspěchů, jmenujme 
mistrovské tituly nohejbalistek na světové i domácí úrovni, postup nohejbalistů do extraligy, 
účast družstev mládeže BK U 15 v sezoně 2011/2012 a U 14 v sezoně 2012/2013 v 1. lize. 
Všechny oddíly mají silné zázemí v rekreačních složkách svých oddílů.  
 
Za uplynulý rok patří poděkování všem trenérům, rodičům a sponzorům za čas a 
především i finanční prostředky, které obětovali na podporu sportovní činnosti oddílů 
TJ. 
Spolupráce s Městem Český Brod v uplynulém roce byla velmi přínosná. Město ze svých 
prostředků vytvořilo podmínky pro realizaci některých projektů, podpořilo ve zvýšeném 
objemu finanční příspěvek na provoz a činnosti TJ. Některá opatření ze strany města snižují i 
náklady na provoz (osvobození od poplatku při svozu odpadu, připojení na PCO, apod.). Na 
druhé straně TJ konzultuje s městem Akční plán Strategického plánu rozvoje města a jeho 
klíčové oblasti kultury, sportu a volného času.  
Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi iniciovala TJ žádost na zastupitele, aby 
Programy podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit byly financovány z výnosů VHP, 
VHT a loterií, které jsou zasílány do rozpočtu obcí a měst, v plné výši.  
Rozvíjí se spolupráce s dalšími nevládními organizacemi ve městě v rámci Komise pro 
vzdělání, kulturu, sport a volnočasové aktivity a společně organizovaných akcí. Poprvé se 
v Českém Brodě konala i Bambiriáda, prezentace sdružení ve volném čase, na které se 
zástupci TJ organizačně podíleli. Ve spolupráci s SK se konaly i sportovní dny na Kutilce. 
Dalšími partnery, se kterými TJ úzce spolupracuje, jsou českobrodské školy a velmi si 
vážíme úzké spolupráce s řediteli škol a učiteli TV. 
 
Jednotlivé zprávy komisí a oddílů jsou podrobněji zpracovány 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. 
 
Po stabilizaci činnosti Správy a díky získaným světovým mistrovským titulům můžeme na 
závěr roku 2012 říci: Konec dobrý, všechno dobré… 
   
                                                                                                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 
 
I. Procedurální otázky 
 

� VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 
� VH zvolila mandátovou komisi ve složení: p. Majer p. Slavík      
� VH zvolila návrhovou komisi ve složení: p. Šaroch, J. Charouzek 

 
II. Informace o správní agendě TJ na: 
 
1) www.tjslavojcb.cz 
2) intranetu TJ – na https://sites.google.com/ 
 
VH schvaluje: 
 

� Výroční zprávu TJ a Zprávu o činnosti TJ 

� Zprávu revizní komise 

� Doplnění revizní komise o Janu Eichlerovou (volejbal) a J. Vokáče st. (nohejbal). 
� Zmocnění řádně zvolených předsedů oddílů podepisovat příjem darů a smlouvy o 

reklamě. 
� VH schvaluje jednací řády VV TJ, KRK a pracovních skupin. 

 
III. Návrhy činnosti na další období: 
 
VH pověřuje výkonný výbor:   
 

• Dopracovat zprávu o hospodaření za rok 2011 a připravit plán hospodaření pro rok 
2012 a schválit je po připomínkovém řízení v oddílech do 30.6.2012. 

• Konsolidovat hospodaření TJ s využitím – podpory Města na rok 2012, ev. příjmů z 
prodeje majetku (Strážné, ATC), vyrovnáním rozpočtu střediska správa. Zlepšit 
kontrolní činnost a respektovat mechanismy kontroly. Důsledný výběr příspěvků od 
oddílů. 

• Řešit personální složení Správy a optimalizovat servisní činnost Správy (kontrola GS, 
Aladdina, výkazů práce). 

• Projednávat požadavky a návrhy oddílů související s jejich činností a materiálním 
zabezpečení. Koordinovat střediskové řízení.  

• Připravit projekty pro Výzvy na rok 2013 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro investiční 
akci připravit projektovou dokumentaci pro projekt přístavby sportovní haly. 

• Pokračovat v jednání s Městem a dalšími partnery o vypořádání majetkových 
poměrů, zejména výměny a kompenzace pozemků pro sportoviště. 

• Postupovat v prodeji chaty Pionýr ve Strážném a ATC ve spolupráci s realitní 
kanceláří ČS a.s. do cenových limitů 3 200 000, resp. 3 000 000;- Kč, důsledně 
vymáhat nezaplacené nájmy, i za cenu nákladů na soudní řízení.  

• Sledovat dopady novely zákona o loteriích, hledat další finanční zdroje. 
• Spolupracovat s Městem a dalšími NNO ve městě a ve spolupráci s dalšími NNO 

připravit benchmarking úrovně podpory sportu a NNO v podobně velkých městech. 
• Řešit smluvně celkový pronájem areálu Na Kutilce s SK Český Brod. 
• Věnovat pozornost přípravě trenérů a náboru nových členů. 
• Propagovat činnost TJ a oddílů, jejich úspěchy, prostřednictvím informačních zdrojů 

TJ (internet, plakáty, Výroční zpráva), ale i Města (zejména Českobrodského 
zpravodaje) a regionálního tisku. 

• Uspořádat akce pro veřejnost. 
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• Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 
• Sledovat situaci ve sportovním dění – transformace ČSTV, řízení svazovým 

způsobem a operativně na ni reagovat.  
 
VH ukládá oddílům: 
 

� Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 
� Ve spolupráci se správou TJ upřesnit vždy k 30. 4. stav členské základny včetně dat 

narození. 
� Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. 
� Zveřejnit na internetových stránkách oddílů složení výboru oddílů. 
� Pověřuje oddíly delegovat svého zástupce do skupiny, která prověří střediskové 

hospodaření TJ. 
 
VH doporučuje oddílům:  
 

� sledovat informace na www TJ včetně GS a elektronicky zveřejňovaných analytických 
údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích oddílů. 

 
 
 
Usnesení k bodu II Valná hromada schvaluje: bylo přijato:   20:1:1 
 
                                                                         III. bylo přijato:    22:0:0 
 
Zpráva o hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 nepřijato:  0:16:6  
(Opatření VH viz usnesení bodu III první odstavec) 
 
Zapsal: předseda návrhové komise Stanislav Šaroch   
Ověřil:  předseda VV TJ Slavoj Český Brod, o.s. Pavel Janík 
 
 
 
 
Výstupy z jednání VV TJ s předsedy a hospodáři oddílů: 
Den: čt 4. 10. 2012 
 
1) Zpráva o hospodaření za rok 2011 (úkol z VH TJ) 

� L. Vokáčová seznámila přítomné s výsledkem hospodaření TJ za rok 2011. Daňové 
přiznání bylo podáno v termínu, zpracování p. I. Bilíkem bylo proplaceno z rozpočtu 
TJ. 

� L. Vokáčová prezentovala návrh rozpočtu na rok 2012 
 
 

Na základě usnesení VH  zástupci VV TJ, předsedové a hospodáři odsouhlasili zprávu 
o hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na 2012. 
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4. Činnost TJ v roce 2012 
 

4.1 Složení výkonného výboru (VV TJ) 
 

Výkonný výbor Funkce / Oddíl 
Charouzek Jakub ASPV 

Janík Pavel Předseda / Volejbal 

Majer Milan Nohejbal 

Rollo Milan Basketbal 

Šaroch Stanislav Místopředseda / Atletika 

Slavík Jiří Atletika 

Sommerová Markéta Tenis 

Kosík Stanislav Atletika 

  

Zaměstnanci  

Filoun Bohuslav Zaměstnanci 

Potůček Daniel Ekonom do 17.5. 

Vokáčová Lucie  Účetní od 1.2. 

Chuchlová Marcela Tajemnice od 20.5. 

  

Revizní komise  

Pivoňka Radek Basketbal 

Koudela Tomáš Atletika 

Sklenář Jaroslav Atletika do 4.10. 

Vokáč Jan Nohejbal od 17.5 

Eichlerová Jana Volejbal od 17.5 

 
  
4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ 

 
Výkonný výbor TJ měl jednání zpravidla první čtvrtek v měsíci. V době restrukturalizace 
Správy a rekonstrukce účetnictví i několik mimořádných jednání.  
 
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. 
Pro informovanost širší veřejnosti jsou základní dokumenty a zápisy z jednání VV TJ 
zveřejňovány i na www.tjslavojcb.cz 
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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 2012 si TJ svým přístupem k dalším subjektům (Město, školy, NNO apod.) 
upevnila 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. Pro oblast podpory sportu bylo velmi důležité 
přijetí Programů podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit zastupitelstvem přijaté a 
navýšení finančních prostředků ze strany města z loňských 500 tis. na 1.3 mil. Kč pro rok 
2012. 
 
VV TJ projednával zejména: 
 

� restrukturalizaci Správy a rekonstrukci účetnictví, 
� právní opatření vůči nespolehlivým partnerům, 
� možnosti právních vztahů mezi TJ Slavoj Český Brod, o.s. a SK Český Brod v 

případě vlastnických práv areálu Na Kutilce. Prezentace generelu areálu na 
komunitním projednávání Města, 

� vyrovnání majetkových vztahů u pozemků města a TJ,  
� prodej ATC a využití finančních prostředků, 
� prodej chaty Pionýr ve Strážném, 

� přípravu projektů a realizaci neinvestičních a investičních akcí (z prostředků 
investičního fondu TJ a MAS Pošembeří), 

� otázky vnějších vztahů: jednání s městem, HZS, školami, NNO, Technickými 
službami, 

� propagaci činnosti TJ a její medializaci, zejména v Českobrodském zpravodaji. 
 
 
Správa TJ v uplynulém roce měla následující priority:  

� Personální stabilizace chodu a činnosti Správy, 
� rekonstrukce účetnictví, přechod z programu Pohoda na Aladdin, 

 

� restrukturalizace činností zaměstnanců Správy, správcovství Na Kutilce, provozní 
řády sportovišť ve správě TJ a v souladu s BOZP, 

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

� logistika TJ. 

� zabezpečení hladkého provozu středisek ve správě TJ, 

� spolupráce při správě internetových stránek 
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Z uvedených priorit vyplynula potřeba pravidelných provozních porad (pondělí / čtvrtek), 
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 

 
 

4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2012  
 
Přehled členské základny dle věkového složení 
 

Kategorie Celkem 
Žáci do 15 let 305 

Mládež 15 – 18 let   36 

Dospělí 267 

  

Celkem 608 
 
 
Přehled členů v jednotlivých oddílech 
 

Oddíl Počet členů 
ASPV 54 

Atletika 96 

ATOM 123 

Basketbal 86 

Biliard 6 

Nohejbal 73 

Sálová kopaná 8 

Tenis 159 

Triatlon 8 

Volejbal 25 

Ostatní a nezařazení (rekreační a hostující sportovci) 31 

Celkem včetně duplicitního členství ve více oddílech 669 
 
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 
 

Příjmy Příspěvky 1 941 354,00 Kč 

 Cvičební hodiny TVZ mimo TJ 1 340 732,16 Kč 

 Hospodářská činnost 2 028 910,18 Kč 

 Dotace  897 126,80 Kč 

 Sponzorství a dary 300 852,14 Kč 

 Prodej nemovitosti 3 069 600,00 Kč 

 Ostatní příjmy 174 182,21 Kč 

 CELKEM 9 752 757,49 Kč 

   

   

   

Výdaje Opravy a údržba 236 528 Kč 

 Spotřební materiál 505 181,59 Kč 

 Cestovné 260 563,00 Kč 

 Prodané zboží 111 432,00 Kč 

 Reprezentace 27 384,00 Kč 

 Energie, vodné 1 606 222,90 Kč 

 Osobní náklady 1 251 977,20 Kč 

 Služby 1 641 483,44 Kč 

 Daně 608 607,30 Kč 

 Ostatní výdaje 261 527,47 Kč 

 Odpisy  1 306 775,46 Kč 

 Odpis - zůstatková cena ATC 1 252 600,15 Kč 

 Manka a škody 1 026 184,14 Kč 

 CELKEM 10 096 466,45 Kč 

   

 ZTRÁTA -343 708,96 Kč 
 
Po celkové rekonstrukci účetnictví a přechodu z účetního systému Pohoda na systém 
Aladdin je účetnictví TJ stabilizováno. Prodej ATC umožnil vznik investičního fondu. 
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6. Projektová činnost TJ a její realizace 
 
V roce 2012 VV TJ podal následující projekty: 
 

Vyhlašovatel  Dotační titul Název projektu Výsledek /částka 

ČEZ                         Podpora regionů 
rekonstrukce 
rehabilitačního 
střediska (sauna) 

nepodpořeno 

Město Český Brod Program č. 1  
provoz a celoroční 
činnost 

podpořeno ve výši 
173 tis. Kč 

 Program č. 2 sportovní akce 
podpořeno ve výši 
50.660 Kč 

 
Finanční podpora 
invest. projektů 

atletika – skokanské 
sektory 
tenisová hala         

podpořeno ve výši 
159 tis. Kč 
nepodpořeno 

MAS Pošembeří   Fiche č. 2 

investiční projekt 
skokanské sektory 
investiční projekt na 
vrhačské sektory 

podpořeno ve výši 
450 tis. 
nepodpořen 

TPCA 
Třídíme na 
sportovištích 

projekt SK a TJ na 
třídění odpadu na 
sportovištích 

podpořeno ve výši 
100 000 Kč 

Středočeský kraj     
Fond sportu a primární 
prevence 

investiční projekt 
obnovy tenis. kurtů 

nepodpořeno 

  
neinvestiční projekt 
na činnost 

nepodpořeno 

MŠMT   
Program IV. podaný 
prostřednictvím 
nohejbalového svazu 

provoz a opravy 

nebyl podpořen 
z důvodů formálních 
nedostatků 
předkládajícího 
svazu 

 
Program 512 
(investice) 

přístavba sportovní 
haly 

nepodpořen 

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

� investice 
 

                                                                                       

� rekonstrukce skokanských 
sektorů: výška, dálka 
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� opravy z vlastních zdrojů 
 
nohejbal: stavba tribuny 
                osvětlení centrálního kurtu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U všech opravených objektů jsou v souladu s podmínkami Výzev zveřejněna jména 
donátorů. 
 
Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod, MAS Pošembeří a příznivcům oddílů 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, Města 
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 od Města Český Brod, MAS Pošembeří a sponzorů, kdy TJ 
zastupovala oddíly v rámci jejich smluv se sponzory. Výše sponzorských darů za rok 2012 
činila 301 640,- Kč a věcné dary měly hodnotu 19 212,- Kč. 
 
V roce 2012 byly na základě usnesení Valné hromady z 12.5.2012 a výzev podány 
následující projekty pro rok 2013: 
 
Středočeský kraj  
pro rok 2013 je vyhlášena Výzva jen z Fondu hejtmana, kam bude podána žádost na 
rekonstrukci osvětlení sportovní haly a akci Město v pohybu.  
 
MAS Pošembeří 
� Do Výzvy VIII. je podán projekt na rekonstrukci atletických vrhačských sektorů v areálu 

Na Kutilce. 
 
MŠMT 
� Podán investiční projekt na přístavbu sportovní haly. 
� Podán neinvestiční projekt prostřednictvím OTS na provoz a opravu sportovních zařízení. 
 
ČEZ - podpora regionů 
� Rekonstrukce rehabilitačního zařízení TJ. 

� Rekonstrukce VO na Kutilce. 
       
ROP Střední Čechy na rok 2013 již žádnou výzvu nevyhlásil. 

 
Další projekty budou podány v souladu s vyhlášením dotačních titulů v roce 2013 (Město, 
MAS Pošembeří apod.). 
 
Dokumentace k projektům je přístupná na https://sites.google.com/site/spravatj/ 
 
 

7.2 Skupina pro správu majetku 
 
V roce 2012 skupina zasedala celkem 2x a probírala tyto body: 
 
dne 13.03.2012: 
 
Bod 1: varianty při stavbě nové sportovní haly 
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dne 30.08.2012: 

 
Bod 1: info o elektroměru byt Kutilka 
Bod 2: info o závadě střechy na Kutilce nad plynovými kotli 
Bod 3: odečítání energií Kutilka  
Bod 4: varianty při stavbě nové sportovní haly 
Bod 5: spolufinancování opravy sektorů atletiky 
Bod 6: způsob přeúčtování příjmů od škol 
 
Projednávání o narovnání ve vlastnických vztazích je zmíněno v kap. 7.3 

 
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, skauty, TJ Liblice 

� Partnerské smlouvy a jednání – MAS, Svaz nohejbalu. ZŠ Tyršova 

� Jednání s právními subjekty - úřadem práce, Kooperativou, TS, školami, HZS, 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. 
 

� Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů 
V průběhu roku 2012 probíhala intenzivní jednání s Městem Český Brod o vzájemné výměně 
pozemků. VV TJ pověřil jednáním se zástupci Města M. Rolla st. Jednání bylo rozděleno do 
etap: 
         

majetek TJ majetek města 
 stav 

ATC, pozemky před halou   Radniční zahrada schváleno ZM 25.1.2012, 
akce dokončena i na katastru 

cesta k areálu Na Kutilce  Parkoviště a pozemky okolo 
fotbalu 

zaměřeny pozemky, 
předpoklad realizace 2013 

hřiště u 1. ZŠ                       
Prostory HZS – Město (u 
nemocnice) směně brání směrnice HZS  

   
 

� Jednání o prodeji chaty Pionýr Strážném 
V souladu s rozhodnutím valné hromady o výši ceny za Strážné VV TJ pověřila S. Šarocha 
jednáním o prodeji chaty Pionýr ve Strážném, včetně spolupráce s realitní kanceláří České 
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spořitelny a.s. zastoupené M. Doležalem. V současné době není zatím žádný zájemce, který 
by splňoval podmínky valné hromady. 
 

�� Pracovní skupina Kutilka  
Po personálních změnách ve Správě měli problematiku areálu Na Kutilce v gesci M. Rollo a 
M. Chuchlová, které VV TJ pověřil přípravou smlouvy o využívání sportovního areálu SK. 
V daném období řešili následující problémy: 

� pracovní vytížení správce atletické části a následné ukončení pracovního poměru, 

� nákladovost na areál a řešení jeho ztrátovosti, 
� principy pro uzavření smlouvy s SK, 

� připojení areálu na pult centrální ochrany, 

� projekt rekonstrukce atletických sektorů, 
� projekt rekonstrukce osvětlení areálu, 
� projednání generelu a prezentace na komunitním projednání 29.10. 

 
Mnoho otázek a problémů se dařilo řešit díky novému vedení SK v čele s prezidentem klubu 
RNDr. L. Holým a tajemnicí SK Ivetou Librovou. 
 

� 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. TJ se aktivně zapojila do prezentace občanských 
sdružení – Bambiriáda. S mnohými subjekty byly podepsány i partnerské smlouvy o 
spolupráci při realizaci projektů. 
 
� Partnerské smlouvy a jednání – MAS, svaz nohejbalu, ZŠ Tyršova, Město 
V rámci projektové činnosti MAS Pošembeří byly podepsány partnerské smlouvy se školami, 
Městem, SK Český Brod. 
Pro svaz nohejbalu oddíl nohejbalu uspořádal v září mistrovství ČR v kategorii trojic mužů a 
singlů žen. 
 
� Jednání s právními subjekty - úřad práce, Kooperativa, Bohemia energy, TS, školy, 
Městem  
Mnohá jednání vyplývala i z provozních potřeb. S jednotlivými subjekty byly projednány 
následující otázky: 
- S úřadem práce TJ projednala možnost využití veřejně služby. Až do zrušení veřejné 
služby TJ využila této možnosti ve dvou případech, které pomohly zejména v úklidu SH.  
- TJ uzavřela s Kooperativou novou sdruženou pojistnou smlouvu.  
- TJ uzavřela s Bohemia energy smlouvu o nákupu energií (předpokládaná úspora až 240 

tis. ročně). 
- 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.  
 

 
7.4 Skupina pro ekonomiku 
 
Skupina ekonomiky je složena ze zástupců oddílů a Správy TJ. Pracovala ve složení: 
Stanislav Šaroch, Milan Majer, Jaroslav Kokeš, Daniel Potůček (nahrazen od května 2012 
Marcelou Chuchlovou a Lucií Vokáčovou), Stanislav Kosík.   
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Skupina v roce 2012 musela reagovat na krizovou situaci ve financování TJ, popsanou již 
v úvodu této zprávy. Na návrh vzešlý ze skupiny pro ekonomiku Valná hromada TJ v dubnu 
schválila prodeje majetku s předpokládanou zápornou výtěžností pro TJ. 
Díky rychlému prodeji ATC se pak podařilo finanční situaci TJ stabilizovat, jak po provozní, 
tak po investiční stránce (odměňování správy, platby dodavatelům energií, splátky tenisové 
haly). 
 
V rámci cílů, které si skupina vytkla na začátku volebního období, bude po stabilizaci chodu 
správy TJ v roce 2013 znovu třeba otevřít otázku výtěžnosti středisek, způsobu financování 
správy a v návaznosti na to i kalkulaci ceny hodiny ve sportovní hale a KBD. 
Pracovní skupina se sice těmito otázkami zabývala i v roce 2012, ale z dostupných podkladů 
nebylo možné se dobrat ke stabilním výsledkům. Agenda byla proto odročena na dobu, kdy 
se – i díky přechodu k novému účetnictví, nové personální politice a mj. novým dodavatelům 
energií – stabilizují výdajové toky TJ.  
 
Ohledně další dlouhodobé agendy komise – analýzy podpory sportu ze strany obcí ve 
srovnatelně velkých městech došlo k řadě dílčích zjištění.  Dále došlo ke kooperaci s SK 
Český Brod a TJ Sokol, jejímž výsledkem byl dopis zastupitelům ohledně podpory sportu 
z peněz z nového rozpočtového určení i vystoupení zástupců TJ a SK na listopadovém 
zastupitelstvu Města k tomuto tématu. 
 
Výsledkem komunikace TJ a ostatních sportovních organizací s Městem bude mj. navýšení 
prostředků pro sport v grantových soutěžích a ev. dalších typech podpor od roku 2013, ale i 
po tomto navýšení bude Český Brod mezi ostatními městy spíše popelkou (viz blíže 
benchmarking provedený v subkapitole pracovní skupiny v předešlé výroční zprávě). 
 

7.5 Skupina public relations 
 

V oblasti public relations se TJ a oddíly zaměřili především na propagaci aktivit oddílů a TJ 
prostřednictvím internetových stránek TJ, Města Český Brod, případně Českobrodského 
zpravodaje, Kolínského deníku a Našeho regionu. Této oblasti je ale potřeba ze strany 
oddílů se stále více věnovat. Stejně tak je třeba věnovat čas i shromažďování informací o 
historii TJ i oddílů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domácí stránka na GS 
 
Mezi výrazné aktivity PR lze řadit: 

� pravidelná prezentace činnosti TJ v ČBZ, 
� pravidelná úprava internetových stránek (aktuality – výroční zpráva, fotogalerie – 

fotky zařízení, historie – opravy 2008 – 2012),  
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� kompletace výroční zprávy, 
� přehledy o akcích ve sportovních zařízeních TJ,  

� správa intranetu GS. 
 

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 v roce 2012 operativně zabývala řešením 
využití SH při kolizi termínů sportovních utkání a tvorbou rozvrhu pro zimní období 
2012/2013. 
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8.  Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod 
 
8.1 Atletika 

 
Oddíl atletiky pokračoval ve své celkově úspěšné činnosti, o čem svědčí sportovní výkony, 
rozšíření členské základny a organizování akcí pro veřejnost. Členové oddílu se zúčastnili 
více než 30ti závodů, oddíl uspořádal 5 veřejných závodů v hale a jedno kolo závodů 
družstev v letní sezóně. Mezi významné aktivity loňského roku patří vybudování 
skokanských sektorů s rozběžišti s umělým povrchem ve sportovním areálu Na Kutilce. Daří 
se nám tak pokračovat v postupné obnově sportovišť a navázat na předchozí projekty 
rekonstrukce sociálních zařízení v areálu Na Kutilce a kryté běžecké dráhy u sportovní haly. 
Vybudováním nových sektorů se atletika v Českém Brodě stane u mládeže jistě přitažlivější 
než v předchozích letech. 
 
Prostory pro činnost 
Z důvodu dokončování rekonstrukce KBD využíval v měsících lednu a únoru oddíl ke svým 
společným tréninkům prostory tělocvičny na Chanosce patřící ZŠ Žitomířská. Po dokončení 
rekonstrukce jsme pokračovali v činnosti v KBD a v letní sezóně tradičně atletický station 
v areálu Na Kutilce. Společné tréninky probíhaly vždy v pondělí, středu a pátek. Jako trenéři 
oddílu působili Petr Hamták, Jana Čokrtová, Kateřina Čokrtová, Stanislav Kosík, Jaroslav 
Urban, do konce měsíce června Jiří Slavík, od září Eva Čokrtová a David Machorek. 
K pořádání závodů využíváme KBD a na mistrovská utkání družstev si pronajímáme atletický 
stadion ve Staré Boleslavi - Houšťce.  
 
Úprava KBD a hřiště Na Kutilce 
V závěru r. 2011 byla zahájena rekonstrukce KBD, kterou oddíl využívá pro přípravu a 
veřejné závody v zimní sezóně. Bylo zde vybudováno podlahové vytápění, provedeno 
zateplení spojené s výměnou oken a položena nová podlaha s umělým povrchem na 
odpruženém roštu. Rekonstrukce byla dokončena začátkem roku 2012. 
Po několika pokusech byl z programu Leader prostřednictvím MAS Region Pošembeří 
získán grant na rekonstrukci sektorů pro skok daleký a skok vysoký ve sportovním areálu Na 
Kutilce. Bylo provedeno kompletní odstranění starého povrchu Japex, vyměněny obrubníky, 
zbudováno nové doskočiště pro skok daleký, instalována nová odrazová prkna, opravena 
podstava pro matrace na skok vysoký a opraveny stojany na laťku. Rozběžiště jsou nyní 
vybavena novým umělým povrchem Conipur. Oddíl zajistil podání grantové přihlášky, 
realizoval výběrové řízení a celou rekonstrukci sportoviště koordinoval a dozoroval. 
Rekonstrukce probíhala v září a říjnu 2012. 
Členové oddílu se i v letošním roce podíleli brigádnickou činností na úpravě běžecké dráhy 
v areálu Na Kutilce, zejména pak začátkem letní sezóny. 
Oba tréninkové prostory, tj. KBD i atletický stadion Na Kutilce využívají k výuce tělesné 
výchovy základní školy a gymnázium. 
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Rekonstruované sektory pro skok vysoký a skok daleký 
 
Věkové složení členské základny oddílu atletiky k 31. 12. 2012 
 
do 18 let           82 členů                                                                                                                   
19 až 26let            7 členů  
27 až 65let            6 členů 

nad 65let            1 člen 

Přehled soutěží 
Oddíl soutěžil v krajském přeboru skupiny „B“ mužů a žen, kde mohou soutěžit i atleti 
přípravek. V obou soutěžích se uskutečnilo šest kol na stadionu ve Staré Boleslavi. 
 
Konečná umístění družstev:                                                                                                                               
(za názvem družstva jsou uvedeny pomocné a hlavní body) 
 

MUŽI       ŽENY 

1. TJ Slavoj Český Brod 531 24  1. Spartak Čelákovice 383 22 

2. Sokol Roztoky             427   6  2. TJ Neratovice             244     15 

3. TJ Neratovice             330 12  3. TJ Slavoj Český Brod 151 11 

4. Spartak Čelákovice 195   7  4. Sokol Roztoky               26   3 

 
Nejvíce se na umístění družstva mužů podíleli svými výkony Jakub Zadák, Petr Hamták, 
Milan Rollo a Jaroslav Urban, který má též zásluhu na organizaci družstva žen. 
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Závody družstev ve Staré Boleslavi – Houšťce 2. 9. 2012 
 
Závodníci našeho oddílu se dále účastnili více jak 30 závodů v hale a na dráze. Dále 
uvádíme výčet významnějších dosažených úspěchů. 
 
Umístění závodníků do třetího místa na KP jednotlivců: 
(za umístěním následuje jméno závodníka, rok narození, disciplína a výkon, označení (h) 
znamená výkon vytvořený v hale) 
 
1. místo (h) Pagač  Matěj 99 koule 3kg 9.80 

1. místo Martínek Tomáš 00 800m  2:32,20 

1. místo Pagač  Matěj 99 koule 3kg 11.06 

2. místo (h) Moravec Jan 93 koule 6kg 14.27 

2. místo (h) Martínek Tomáš 00 800m  2:37,66 

2. místo Veselý  Matěj 99 kriket  46.28 

3. místo Veselý  Matěj 99 koule  9.65 

3. místo Pagač  Matěj 99 výška  1.33 

Umístění závodníků na mistrovství ČR: 
4. místo (h) Moravec Jan 93 koule 6kg 15.11 

6. místo Moravec Jan 93 koule 6kg 14.68 

16. místo (h) Moravec Jan 93 60m  7.46 

Umístění atletů TJ Český Brod ve výkonnostních tabulkách ČR: 
8. místo (h) Moravec Jan 93 koule 6kg 15.11 Praha  15.01. 

17. místo Moravec Jan 93 disk 1,75kg 41.38 Praha  03.07. 

47. místo Hamták Petr 79 disk 2,00kg 43.02 Lovosice 24.06. 

 
Náš odchovanec Jan Tesař na letošním mistrovství Evropy se umístil na 19. místě v běhu na 
400m. 
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Veřejné akce -  spolupráce s dalšími subjekty 
 
Oddíl atletiky uspořádal v zimní sezóně v KBD 5 veřejných atletických závodů v disciplínách 
běh na 60m překážek, 50m, 60m, 40y, 50y, skok daleký a skok vysoký. Celkem proběhlo 
v jednotlivých disciplínách dohromady více než 700 startů závodníků ve všech věkových 
kategoriích od přípravky po veterány. 
Dne 14. října uspořádal oddíl ve spolupráci s fotbalovým klubem SK Český Brod v areálu Na 
Kutilce dětský sportovní den, kterého se zúčastnilo ke stovce dětí v doprovodu rodičů. Na 
akci byly slavnostně uvedeny do provozu zrekonstruované atletické sektory. 
 
 
 

 
Dětský den v areálu Na Kutilce 14. 10. 2012 

 
 
Výhled činnosti na rok 2013 
V roce 2013 chceme nadále organizovat veřejné závody v KBD, ve spolupráci se školami 
v Českém Brodě bychom se rádi podíleli na uspořádání školních atletických závodů a ve 
spolupráci s fotbalovým klubem na dětském dnu. Do programu Leader jsme podali žádost o 
dotaci na rekonstrukci vrhačských sektorů a brigádnicky plánujeme vylepšit způsobilost 
běžeckého oválu k tréninku. Získáním a proškolením nových trenérů chceme zkvalitnit 
tréninkový proces, zejména v práci s mládeží a tím dosáhnout i lepších sportovních 
výsledků. 

 
 

Krytá běžecká dráha 
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8.3 BK Český Brod 
 

 
Stručné hodnocení činnosti za rok 2012 
 
BK jako sdružení dětských a mládežnických družstev basketbalu mělo 
v roce 2012 pět družstev, která hrála druhou polovinu sezóny 
2011/2012 a posléze první polovinu sezóny 2012/2013. 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 2012. 
BK pokračovalo v chlapecké složce spolupracovat s BCM Nymburk, 

zastoupeným Mgr. Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce byl jeden turnus letního 
soustředění – v Jičíně - společný, trenéři Nymburka nadále poskytovali pravidelnou 
metodickou podporu trenérům Brodu (vedou za účasti domácího trenéra v Č. Brodě čtvrteční 
tréninky chlapeckých družstev), od podzimu 2011 si oddíly vyměňují hráče a díky spojenému 
úsilí se dostaly do žákovské ligy U14 (oba kluby) a ligy U15 (Nymburk posílený brodskými 
hráči). 

Ze soustředění v Nové Bystřici 
 

�� Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
 
Vedle již výše zmíněné činnosti členů výboru, která vedla mj. k dalšímu rozvoji spolupráce 
s BCM a zabezpečení pravidelné činnosti oddílu, uspořádalo BK – opět ve spolupráci 
s Michalem Ježdíkem – oslavy 80. výročí basketbalu v Českém Brodě.  
Členové výboru se účastnili činnosti TJ v ekonomické a stavební komisi, jakož u v komisi 
rozvrhové. Podařilo se jim získat sponzorské dary v rozsahu 90 000 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, články 
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v Českobrodském zpravodaji a během podzimního náboru. V roce 2012 BK rovněž 
zorganizoval schůzky s rodiči členů všech družstev.     
  

 
Dívky U 13 v Nymburce 

 
�� Ekonomická bilance (příjmy, výdaje, příspěvky, obrat) 
 
Rozsah hospodaření BK v roce 2012 oproti roku 2011 setrval na podobné výši obratu cca 
1,5 milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující tedy nejen 
výdaje, ale i závazky – bylo téměř vyrovnané Ze soustředění v Nové Bystřici a v Jičíně 2012. 
 
Stručný přehled hospodaření přináší následující tabulky1  
 
Struktura výdajů BK 20122 
 
Náklady celkem: 746.649,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Zpracováno zatím na cash-flow bázi, bez časového rozlišení v podvojném účetnictví  
2 Oproti loňské struktuře nákladů vzrostly náhrady trenérům, objem tréninků je již takový, že jej nezvládají dobrovolníci z řad rodičů. 
Z mírných přebytků rozpočtu jsme přispívali na LTS, v letošním roce se poprvé podařilo uhradit náklady LTS pouze ze zvýšených členských 
příspěvků určených na LTS. 
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Hlavní nákladové položky:   
                                                                        Kč                                     v procentech           
Hala (nájem)               209.810,- 28% 
Odměny + náhrady rozhodčím 
Odměny trenérům 
Náhrady 

                44.398,- 
              114.500,-  
                18.000,- 

6% 
15% 
2,5% 

Dresy                 35.142,- 5% 
LTS                 251.927,- 34% 
 
Ostatní nákladové položky:         celkem     72.872,-                                         9,5 % 
             z toho:                                      

- platby ČBF                                                              14.650 ,- 
- poplatky za vedení účtu                                            4.702,- 
- poštovné                                                                      420,- 
- telefon                                                                     10.650,- 
- materiál, graf. zakázky, rozlišováky, lékárnička       9.628,- 
- doprava  zápasy                                                      19.794 ,- 
- licence a startovné                                                    2.228,- 
- kolektivní členství Slavoj                                       10.800,- 

         
 

Struktura příjmů BK 2012 
 
Příjmy celkem: 753 832,06 Kč 

 
Druh příjmu                                                     Kč                                      v procentech    
Členské příspěvky                      380.820,- 50% 
Dotace: 
       Město Český Brod 
         
Dary:   

 
                 40.000,- 
                  
                 90.000,- 

 
5% 

                     
12% 

LTS                243.000,- 33% 
Úroky:   12,06 K 
 
�� Prostory pro činnost 
 
Družstva BK nacházejí azyl ve sportovní hale TJ a to v rozsahu 20 cvičebních hodin od 
pondělka do pátku. V hale se samozřejmě konají i domácí zápasy ve všech pěti soutěžích. 
Nadstandardní vztahy, včetně toho, že BK vybavilo tělocvičnu konstrukcemi pro basket 
s nastavitelnou výší obroučky, má vůči Základní a praktické škole v Žitomířské. BK zde má 
zároveň po dohodě s ředitelstvím školy umístěnu skříň s inventářem (část míčů). 
Tělocvična však nemá plně vyhovující rozměry ani prostor pro diváky a tak ji lze používat jen 
jako tréninkovou. V sezoně 2012/2013 se tam střídavě odehrávají tréninky dívek U15 a 
kadetů U17.  
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Počet členů: 
 
BK v současné době zabezpečuje pouze činnost mládežnických družstev. Všichni hráči a 
hráčky jsou ve věku do 18 let v těchto družstvech: 
 
Družstvo kadetů U17(16) 
Družstvo mladších žáků U14 
Družstvo dívek   U15 
Družstvo mladších minižáků U12 
Družstvo nejmladších minižáků a přípravky U11 
 
Celkem má BK 66 mládežnických členů, faktický stav – zejména díky začínajícím dětem, u 
kterých dochází k častým změnám, kolísá okolo čísla 75 již třetím rokem. Zároveň kolísá i 
díky častým výměnám podle potřeby vyšších soutěží v kooperaci s Nymburkem  
 

 
U14 – zápas proti USK 

  

�� Přehled hraných soutěží: výčet a umístění družstev 
 
Základna dětského basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce 2012 
se vyvíjela následujícím způsobem. 
 
a) družstvo chlapců data narození 1997 a mladších vedeného Stanislavem Šarochem, 
Dušanem Ďurčem a Davidem Šťastným skončilo ve druhé polovině sezony 2011/2012 
v divizi B2 hrané v rámci žákovských lig na druhém místě za družstvem Strakonic. Divize se 
bohužel nespojila s divizí A - kluby to ve většině odmítly z důvodů vysokých nákladů na 
dopravu k zápasům. Znamenalo to tak, že tým už hrál jen dvoukolově se dvěma soupeři. 
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U15 druhá polovina sezony 11/12 - divize B2   

1.  SKB Strakonice  12  9  3  864:768  21  

2.  Slavoj Český Brod  12  7  5  879:808  19  

3.  Basketbal Pečky  12  2  10  657:824  14  

 
Vybraní hráči týmu roku narození 1998 – Lupínek, Malec, Polák, Výborný po odehrání divize 
přestoupili do Nymburka, aby jej posílili v kvalifikaci o ligu U15.  
Nymburk v kvalifikaci uspěl a opět s pomocí brodských hráčů do ligy U15 - tentokrát na 
sezonu 12/13 po druhé v řadě postoupil.   
Protože neexistuje kategorie U16, kam by tým na další sezonu patřil, byl pro sezonu 12/13 
přihlášen do krajské soutěže kadetů - U17. Ta byla ovšem pro malý počet družstev spojena 
se soutěží U19 a tak od září 2012 tým hrál proti soupeřům, někdy až o 4 roky starším. Přesto 
se mu podařilo některé z nich porazit, zejména pokud se jako hostující hráči účastnili zápasů 
odchovanci, hrající ligové soutěže v Nymburce: Lukáš Kosík (liga U17), Dominik Výborný a 
Vít Lupínek liga (oba liga U15.) Leoš Malec, který Nymburku vystřílel postup z kvalifikace, 
přestoupil zpět do Českého Brodu. 
Ve své věkové kategorii tým prohrál pouze venkovní utkání s Nymburkem B, ale doma stačil 
i na U19 Brandýsa a Kutné Hory. Stav společné soutěže k lednu 2013 přináší následující 
tabulka: 
 

U17 (bývalá 15) první polovina sezony 12/13 spojená soutěž kadetů (17) a 
juniorů (U19) – krajský přebor   
 

tabulka 

1.  BK Příbram 2000 U19  13  10  3  1134:722  23  

2.  BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. U19  13  10  3  1036:716  23  

3.  BC Benešov U19  13  10  3  927:672  23  

4.  Sokol Vyšehrad U19 B  12  9  3  1015:691  21  

5.  Basketball Nymburk U17 B  12  7  5  915:796  19  

6.  Sokol Kutná Hora U19  13  4  9  856:895  17  

7.  TJ Slavoj - BK Český Brod U17  13  4  9  842:991  17  

8.  Basketbal Pečky U17  13  2  11  598:1283  15  

9.  BK R&J EBC Mělník U17  10  0  10  410:967  10  
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b) Družstvo starších minižákyň, rok narození 1999 a mladší, vedené Martinou Rokytovou 
a Jaroslavou Ševčíkovou v druhé polovině sezony nabralo dech a obsadilo druhé místo ve 
skupině o 9. – 11. místo krajského přeboru, když porazilo oba soupeře vysokými rozdíly, i 
když s Příbramí před tím prohrávalo. 
 
Tabulky s umístěními družstva dívek 1999 a ml. Uvádíme zde (konečné umístění ve 
skupinách): 
 

tabulka 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s.  6  6  0  464:70  12  

2.  HB Basket Praha, o.p.s.  6  4  2  236:234  10  

3.  Basket Pastelka MB  6  2  4  198:315  8  

4.  ŠBK Borotín  6  0  6  149:428  6  

 
 

tabulka 

5.  Basketbal Pečky  6  4  2  290:191  10  

6.  BK Beroun  6  4  2  289:228  10  

7.  Basket Poděbrady o.s.  6  4  2  340:217  10  

8.  BC Benešov  6  0  6  92:375  6  

 
 

tabulka 

9.  ŠSK při 3. ZŠ Příbram  6  5  1  306:216  11  

10.  TJ Slavoj Český Brod  6  4  2  354:228  10  

11.  Basketball Nymburk  6  0  6  144:360  6  

 
Pro sezonu 2012/2013 bylo družstvo posíleno několika hráčkami z Kostelce, zároveň se na 
hostování vrátily tři odchovankyně roku narození 1998, které hrají ligu U15 za Brandýs. Tým 
tak byl přihlášen do krajského přeboru U15 – a dlouho v něm neprohrál. Jediné porážky na 
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podzim 2012 si odvezl z Benešova, ale zvítězil například i na hřištích soupeřů - v Kralupech, 
Poděbradech, či Příbrami. 
Tabulku s dosavadními výsledky týmu v sezoně 12/13 přinášíme zde: 
 

tabulka 

1.  BC Benešov  14  14  0  1162:479  28  

2.  BK Kralupy Junior  16  7  9  866:795  23  

3.  ŠSK při 3. ZŠ Příbram  16  7  9  933:942  23  

4.  ŠBK Borotín  14  7  7  738:724  21  

5.  TJ Slavoj - BK Český Brod  12  8  4  689:594  20  

6.  Basket Poděbrady o.s.  14  6  8  622:944  20  

7.  Basketbal Pečky  10  7  3  647:377  17  

8.  Basketball Nymburk  16  0  16  455:1257  16  

  
Na momentálním pátém místě je tým jen proto, že odehrál o 4 zápasy méně, než někteří 
soupeři. Má však třetí nejmenší počet proher, hned po Benešově a Pečkách. 
 

c) družstvo starších minižáků (ročník 1999 a mladších) vedeného Pavlem Holoubkem, v 
sezoně 2011/2012 skončilo v krajském přeboru na  U13 na 4. místě z 8. účastníků (což 
znamenalo zlepšení jedno místo oproti předchozí sezóně). 

 
 

Přihlásili jsme se také do kvalifikace o účast v lize mladších žáků U14. V této dvoukolové 
kvalifikaci, která proběhla v květnu, jsme získali poslední postupové místo. Dostali jsme se 
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tedy mezi 32. nejlepších týmů v ČR (v této věkové kategorii), z čehož měli všichni hráči i 
trenéři obrovskou radost. 

V sezoně 2012/2013 družstvo na podzim odehrálo skupinu B ligy U14. Potýkalo se 
s kolísavou účastí některých hráčů, ale pokud se sešlo kompletní, bylo důstojným soupeřem i 
pro týmy z čela tabulky, jak se o tom přesvědčily na brodské palubovce i hráči USK Praha, se 
kterými odehrál domácí tým naprosto vyrovnanou partii a kteří nakonec zvrátili vítězství na 
svou stranu jen díky širšímu kádru. 

I když tým v podzimní části zvítězil jen jednou – v Liberci, účast v lize pro něj byla a je 
obrovskou školou, věříme, že ve druhé polovině soutěže ještě nejedno vítězství přibude. 
Dosavadní umístění a přehled soupeřů přináší výsledná tabulka skupiny B. Dále bude 
družstvo pokračovat v lize družstev, která ve skupinách A a B ligy skončila na 5. – 8. místě. 

 

1.  Sokol pražský  14  14  0  1541:785  28  

2.  USK Praha  14  12  2  1081:776  26  

3.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  14  8  6  973:937  22  

4.  Basket Poděbrady  14  7  7  805:1074  21  

5.  BCM Nymburk  14  6  8  964:1089  20  

6.  BK Kondoři Liberec  14  4  10  955:939  18  

7.  Slavoj BK Litoměřice  14  4  10  915:1077  18  

8.  TJ Slavoj - BK Český Brod  14  1  13  682:1239  14  

 

d) smíšené družstvo mladších minižáků (ročník 2001 a mladší) 
vedené J. Benákem zasáhlo v sezoně 2011/12 poprvé do krajského přeboru nejmladších 
minižáků a vzhledem k věku dětí (většina týmu ročníky 02,03) si nevedlo špatně a skončilo na 
konečném 6.místě (z osmi účastníků) s bilancí 10 vítězství a 18 porážek. Oporami týmu byli 
v jarní části sezony M. Holubek, J. Kaifer, Š. Němeček. 
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tabulka 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s. A  28  23  5  1646:720  51  

2.  Basket Poděbrady o.s.  28  21  7  1161:725  49  

3.  TJ Tatran Kostelec nad Černými Lesy  28  18  10  1760:950  46  

4.  BK Brandýs nad Labem, o.s. B  28  17  11  1563:858  45  

5.  BC Kolín A  28  15  13  1299:1052  43  

6.  TJ Slavoj - BK Český Brod  28  10  18  973:1309  38  

7.  BC Slaný  28  5  23  443:1751  33  

8.  BC Slaný B  28  3  25  499:1979  31  

 
Pod vedením Pavla Holoubka začala v sezoně 2012/2013 starší část družstva hrát soutěž U12. 
Sezona začala vlastně už letním soustředěním v Nové Bystřici předposlední srpnový týden. 
Od září trénují hráči a hráčky 2x týdně a to v pondělí od 17:00 a ve čtvrtek od 15:30. Po 
zářijovém náboru dětí přibyli v našem týmu dva noví hráči. V polovině soutěže jsou v 
krajském přeboru na 7. místě z 8. Výsledky družstva U12 přináší následující tabulka: 
 

tabulka 

1.  BC Kolín  18  16  2  1602:889  34  

2.  BK R&J EBC Mělník  16  16  0  1292:829  32  

3.  BCM Nymburk  18  11  7  1155:1098  29  

4.  BK Brandýs n. L.  16  10  6  1057:817  26  

5.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  18  5  13  971:1268  23  

6.  Basket Poděbrady o.s.  18  5  13  826:1242  23  

7.  TJ Slavoj - BK Český Brod  16  4  12  679:1060  20  

8.  TJ Tatran Kostelec n. Č. L.  16  1  15  795:1174   
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e) mladší přípravka chlapci a dívky – družstvo U11 (2002 a mladší) 
V září 2012 proběhl nový nábor, ve kterém jsme získali 20 nových dětí a posilu na trenérském 
postu, kterou se stal J. Nekolný. V podzimní části soutěže 2012/2013 si vede nový tým opět 
úspěšně a na konci roku 2012 byl v tabulce na 4. místě s bilancí 8 vítězství a 6 porážek. 
Přípravka trénuje dvakrát v týdnu v pondělí a ve středu od 15.30 do 17.00 hodin. Hráči 
přípravky se také účastnili letního soustředění v Nové Bystřici. Dosavadní umístění družstva 
ukazuje i následující tabulka: 
 

tabulka 

1.  BK Brandýs nad Labem, o.s. A  16  13  3  1250:449  29  

2.  BCM Nymburk  14  13  1  1200:278  27  

3.  BC Kolín A  14  10  4  960:426  24  

4.  TJ Slavoj - BK Český Brod  14  8  6  776:695  22  

5.  Basketball Nymburk  16  6  10  485:1017  22  

6.  BK Brandýs nad Labem, o.s. B  14  2  12  411:982  16  

7.  BC Kolín B  16  0  16  121:1356  16  

 
  
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. 
 
 

�� Akce pro veřejnost 
 
BK – jak je již uvedeno v úvodu zprávy – uspořádalo v roce 2012 oslavy 80 let basketbalu v 
Českém Brodě. Veřejnosti jsou přístupné i metodické tréninky trenérů BCM, které v hale 
probíhají každý čtvrtek. Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou 
domácí mistrovské zápasy dětských družstev.  
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U17 v zápase s Kutnou Horou 

 

�� 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 materiální podporu je třeba poděkovat České basketbalové 
federaci, od které BK díky účasti ve vyšších než krajských soutěžích v roce 2012 získala 
rovněž malé ale milé finanční a materiálové příspěvky. 
 

� Stručný výhled činnosti na rok 2013 
 
Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2013 a už nyní 
můžeme dvě věci slíbit. Letní soustředění mládeže, které právě připravujeme, se uskuteční 
pro všechny dětská družstva v termínu 17. – 24. srpna 2013 v Areálu sportovních zařízení 
Města Jičín. Starší děti a kadeti opět budou trénovat společně s ligovým Nymburkem.  
Druhý slib se týká toho, že v květnu 2013 si družstva žáků a kadetů zahrají kvalifikaci o ligu a 
u U17 očekáváme, že by do ní mělo postoupit. 
Od září 2013 bychom chtěli hrát soutěže ročníků 1997, 1999, 2001 a 2003. Doufáme, že 
uspějeme. 
 
                                                                                   Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů 
                                                                                                 BK Český Brod 
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8.4 Nohejbal 

�� Hodnocení činnosti za rok 2012 
Rok 2012 byl pro oddíl nohejbalu rok plný stavebních úprav kolem centrálního kurtu a 

z nohejbalového areálu se začínal tvořit nohejbalový stánek, který bude chloubou nejen 
nohejbalového oddílu, ale také města Český Brod. V herním období duben-říjen 2012 hrálo 
nejsledovanější družstvo mužů „A“ 1. ligu, kterou na konci vyhrálo a bude tak opět hrát 
extraligu. 

Do Českého Brodu se v roce 2012 sjeli nejlepší nohejbalové trojice mužů z celé 
republiky, aby se zde utkali o titul mistra České republiky. A také nesmíme opomenout 
pořádání Mistrovství České republiky v singlu žen. 
 

� Činnost výboru a mediální prezentace 
 Nohejbalový oddíl dál pracuje na svých internetových stránkách www.nohejbal-
ceskybrod.cz a také se vytvořila nová a dosti sledovaná stránka na facebooku, 
www.facebook.com/nohejbal.ceskybrod, kam se vkládají aktuální informace o dění 
v klubu, fotky z turnajů a mistrovských zápasů. Po městě jsou pravidelně vylepovány 
pozvánky na utkání jednotlivých týmů a jednou týdně vychází v kolínském deníku článek o 
zápase mužů i žen. Díky Českobrodskému zpravodaji je veřejnost informována nejen o 
rozpisech utkání, ale především o našich úspěších. Do osobností roku města Český Brod 
byly nominovány naše mistryně světa.  
 Výkonný výbor (ve složení J. Sýkora, M. Janík, J. Vokáč st., M. Majer, L. Cibulková) 
pro rok 2012 řešil především jako v roce minulém otázky ekonomické a záležitosti kolem 
podpory mládeže. 
 

� Úprava areálu 
 Na začátku letošní sezony nám bylo nabídnuto odmontovat a přemístit nepoužívanou 
tribunu z atletického areálu na kutilce na naše hřiště. Nejdříve jsme museli tribunu 
demontovat, převést z kutilky na kurty za nemocnicí a následně smontovat a osadit nové 
lavičky. To by neproběhlo bez pomoci při převozu, kde dopravu tribuny zařizoval M. Majer, 

nakládání tribuny F. Páv, dále patří dík městské policii Český Brod, která pomohla řídit 

dopravu při složité dopravě přes celé město a v neposlední řadě patří poděkování za 
darování nových laviček od F. Bálka. 

Dalším nemalým úkolem, který jsme chtěli zvládnout tuto sezonu, bylo nainstalování 
osvětlení 1. kurtu. Stožáry jsme dostali od dobrovolných hasičů z Kolodějí, kteří vyřazovali 
stožáry na sušení hadic. Dopravu zajišťoval I. Polák a sponzor osvětlení byl L. Burza.  

Děkujeme všem zapojeným členům nohejbalu za pomoc na tribunách, nebo při 
budování osvětlení.  
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�� Počet členů 
 
Tým do 18 let 18-26 let 27-65 let nad 65 let 
Minižáci 21 (do 10ti) - - - 

Žáci 13 (do 15ti)    

Dorost 2 - - - 

Ženy "A" - 2 8 - 

Ženy "B" - 3 6 - 

Muži "A" - 4 7 - 

Muži "B" - - 4 - 

Rekreační - - 3 - 

Celkem 73    

� Přehled soutěží 
Muži „A“ – 1. liga, umístění na 1. místě 
Muži „B“ – krajský přebor soutěž, umístění na 3. místě 
Ženy „A“ – 1. Liga žen, umístění na 1. místě 
Ženy „B“ – pohár žen, umístění na 4. místě 
Žáci – umístění na 4. místě v kraji 
Dorost – David Symerský a Josef Líbal nastupovali za tým SK Kotlářka Praha, umístění na 3. 
místě dorostenecké ligy 

� Hodnocení sportovních výsledků 
Muži „A“  

Do sezony družstvo mužů vstupovalo s jasným cílem umístit se v základní části mezi 
prvními 4 místy, které zajišťovaly postup do play-off a poprat se o postup zpět do extraligy.  

Do týmu pro rok 2012 jsme získali 
extraligového hráče Petra Voldřicha a vrátili se 
Roman Chuchla a Lukáš Červenka po menší 
hráčské pauze do dresu áčka. Složení týmu: Martin 
Janík, Tomáš Cibulka, Jan Vokáč, Jan Cmíral, Milan 
Kaděra, Miloš Petřina, Roman Chuchla, Lukáš 
Červenka, Petr Voldřich.  

První část soutěže družstvo áčka poráželo 
jeden tým za druhým a až do června neprohrál ani 
jeden zápas. Pak ale přišel zápas v Přerově, kde 
hráč Petřina neudržel nervy na uzdě a po 
neoprávněné žluté a následné červené kartě 

inzultoval rozhodčího a ten ukončil zápas skrečí v náš neprospěch. Tým byl otřesen i další 
týden a tak si připsal na konto druhou prohru před prázdninovou pauzou. Po prázdninách 
čekaly na tým ještě poslední dva zápasy základní části, kde první zápas na soupeřově hřišti 
dopadl dobře, a ve druhém zápase se na domácí půdě nezadařilo.  

Áčko ale již mělo dávno zajištěnou účast v play-off a mělo jisté, že nastoupí proti týmu 
z Plzně, proti kterému prohrálo i poslední zápas. První kolo play-o ff zvládlo mužů dobře 
vítězstvím 2:0 na zápasy a tak postoupilo do finále play-off, kde soupeřem byl 
nevyzpytatelný Přerov. Domácí zápas byl velice vypjatý a záleželo na každé chybičce a více 
v tomto zápase chyboval tým hostů. Druhý zápas, který se odehrával v Přerově, byl přesný 
opak domácího zápasu, chyb se dopouštěl tým z Brodu a tak vše zbývalo na třetí rozhodující 
zápas, který se odehrál v brodské sportovní hale. V tomto zápas se podařilo prolomit 
hostující obě dvojice a to rozhodlo zápas a hosté pak už působili odevzdaným dojmem a 
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zápas prohráli 5:1 a družstvo mužů „A“ mohlo zase po roce slavit postup do elitní soutěže, 
extraligy mužů. 

Družstvo mužů se také účastnilo obou republikových šampionátu ČR a v obou vypadlo 
ve čtvrtfinále a obsadilo tak 5. - 8. místo jak ve dvojicích, tak ve trojicích. 
   

Muži „B“ 
Tým, který se v loňském roce začínal budovat, a 
sehrávat Další posilou byli hráči z Cíkrvic Josefa 
Laczka a Rostislava Čachotského na sezonu 2012 
posílil Jan Sýkora, který ze studijních důvodů 
preferoval oddych v podobě přestupu do „B“ týmů. 
Hráči celou sezónu předváděli vyrovnané výkony. 
Jediným týmem, s kým družstvo prohrálo, byl 
ambiciózní tým ze Slaného, který nakonec postoupil 
do 2. ligy.   
Konečné umístění týmu bylo na 3. místě.  
 
 

Ženy „A“  
Koncem prázdnin proběhlo v Českém Brodě Mistrovství ČR 
v nohejbalu jednotlivkyň, který k naší velké radosti ovládly 
domácí. Finále českobrodských hráček bylo velice vyrovnané, 
nakonec však zvítězila L. Vokáčová. Na druhé příčce se 
umístila L. Fischerová. Broznovou medaili si odvezla Malátová 
z Útěchova. 

Krátce na to se českobrodským nohejbalistkám podařilo obhájit 
loňské vítězství v první lize žen. Největším soupeřem jim byly 
stejně jako loni moravanky z Útěchova. Obě klíčová utkání totiž 
skončila remízou a o vítězi ligy nakonec rozhodly pouhé tři sety 
ve prospěch Brodu. Družstvo Č. Brodu těží především z 
vyrovnaného kádru na všech postech a dlouhodobého vedení 
trenéra F. Bálka. Soupiska 2012: Blažková Jana, Cibulková 
Lenka, Červenková Kateřina, Fischerová Lucie, Chuchlová 

Martina, Linhartová Petra, Möglichová Jana, Svobodová Olga, Tymichová Veronika, 
Vokáčová Lucie. 

Vyvrcholením domácí sezony bylo mistrovství trojic, které se konalo v půlce září 
v nedalekém Nymburce. Stejně jako v lize byly největšími soupeřkami hráčky z Moravy. 

V obou dnech se totiž do semifinále, a tedy boje 
o medaile, dostaly jen nabité sestavy Českého 
Brodu a Útěchova. Sobotní šampionát dvojic 
skončil lépe pro Č. Brod A (Fischerová, 
Cibulková, Svobodová), které vyhrály nad 
Útěchovem B a získaly tak zlatou medaili. Druhé 
českobrodské družstvo (Vokáčová, Möglichová, 
Chuchlová) bohužel na medaili nedosáhlo. 
V boji o třetí místo prohrály s Útěchovem A o 
jediný bod.   
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Nedělní boj o mistryně republiky v trojicích opět ovládly především hráčky Českého 
Brodu a Útěchova. V semifinálových bojích se tentokrát vedlo už oběma českobrodským 
družstvům a k velké radosti trenéra F. Bálka nastoupily k finálovému boji jeho družstva proti 
sobě. Tyto zápasy bývají z nejtěžších a nejnapínavějších. Tentokrát zvítězil Č. Brod B 
(Blažková, Cibulková, Červenková, Tymichová, Vokáčová). Družstvo Č. Brod A (Fischerová, 
Chuchlová,  Möglichová, Svobodová) si odneslo také výbornou stříbrnou medaili. Třetí a 
čtvrté místo obsadily opět týmy z Útěchova. 

V Brně 3. - 4. 11. 2012 probíhalo Mistrovství 
světa v nohejbale žen a juniorů. Marek Vedral 
získal zlato v singlu a ve trojicích. Lucie 
Vokáčová stříbrnou v singlu. Ve dvojicích zlatou 
medaili získaly  (Lucie Fischerová, Lucie 
Vokáčová, Jana Möglichová)  a ve trojicích 
(Lenka Cibulková, Kateřina Červenková, Olga 
Řezáčová, Veronika Malátová a Lenka Plachá – 
poslední tři jmenované nejsou z Brodského 
týmu). Více podrobností najdete na: 

www.futnetworldcup.com a zápasy si můžete 
zpětně přehrát na www.tvcom.cz    

  
Shrnuto na závěr: S výjimkou jedné, ostatní zlaté medaile z MR a MS letos putují do 
Českého Brodu!  

 
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 celkově 
skončily na 4. 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.  
Do zimní přípravy do týmů žáků přibylo 5 nových hráčů 
z družstva přípravky. Jedná se o Matěje Červeného, Matěje 
Vokáče, Veroniku Boumovou, Terezu Stehlíkovou a Adama 

Češnera. Tito nováčci se zapojili do zimní přípravy se stávajícími staršími žáky. Celkový 
počet žáků se tedy vyšplhal na počet 15 členů v týmu žáků. 

Tento soutěžní rok se ve středočeském kraji sloučila kategorie mladších žáků, která byla 
pro jedince do 12 let včetně, s kategorií starších žáků, kteří mají věkovou hranici 15 let. To 
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mělo vliv na nasazování na turnaje a neúspěch nově příchozích hráčů a hráček na turnajích, 
kde převládala zkušenost starších hráčů. 

Družstvo žáků objelo všech 7 turnajů Krajské soutěže žáků, včetně nepovinného turnaje 
v singlu, kde se Jan Vlasák umístil na vynikajícím 4. místě. Naše formace starších žáků, ve 
složení Vlasák, Štěpánek, Hrdinka se na turnaji na Šacungu umístila na 3. místě.  Tento 
úspěch se už bohužel na dalších turnajích neopakoval. Naši svěřenci sice posupovali ze 
skupin, vždy ale skončili před stupni vítězů většinou na 5. - 8. místě. 
Tým žáků se umístil na celkovém 4. místě Krajského soutěže s 25 body, přičemž 3. Plazy 
získaly pouze o 2 body více. Mladší žáci už se zapracovali do týmu a příští rok určitě budou 
dělat soupeřům více problémů. 

Akce pro veřejnost 
V letošním roce jsme pořádali Mistrovství České republiky v singlu žen, které se konalo 

18. 8. 2012 ve V+T mat ARENĚ, neboli na nohejbalových kurtech za nemocnicí. Další akcí, 
která se konala o týden později, čili 25.8 bylo pořádání MČR trojic mužů, které poskytlo 
velkou podívanou nejlepšími celky z celé republiky. Další akcí, která se koná je vždy před 
Vánocemi, je tzv. Vánoční turnaj jak pro muže, tak i pro ženy. 

Spolupráce s dalšími subjekty 
Za rok 2012 děkujeme níže vypsaným sponzorům, kteří nás podporují v našem krásném 

sportu a bez kterých by se to neobešlo. A také ČNS, který poskytnul příspěvek na konaná 
MČR a zajistil nasazení rozhodčích. 

Výhled na sportovní rok 2013 
Do nového roku klub dále renovovat a vylepšovat sportovní areál, ale především se 

nadále věnovat výchově mládeži a její podpoře. Pro jednotlivé týmy jsou stanoveny jasné 
cíle:  

- muži „A“ mají za cíl se udržet v extralize,  
- ženy „A“ obhájit všechny získané tituly z roku 2012,  
- muži „B“ udržet se v horní polovině tabulky krajského přeboru, 
- ženy „B“ účastnit se na všech turnajích druholigového poháru a umístit se na stupních 

vítězů, 
- žáci mají za úkol se zúčastnit všech turnajů v rámci krajské soutěže a pokusit se 

dostat na stupně vítězů.  
 
Doufáme, že na konci roku budeme moci říci, že rok 2013 byl úspěšnější než uplynulý 

rok 2012 i když ten letošní se bude jenom těžko překonávat. 
 
 
 



 - 38 - 

8.5 Tenis  
 
� Stručné hodnocení činnosti 
 

Oddíl řídil výbor v třetím roce volebního období  
a pokračoval v nastoleném trendu rovných 
podmínek pro všechny své členy. Stále dle plánu 
splátek se realizují finanční splátky  
za přetlakovou halu, splácení záloh na plyn  
a energií. Oddíl má 214 členů, kteří se podílí  
na brigádnické činnosti, stavění a skládání 
přetlakové haly. Na sportovním úseku vyjma 
staršího žactva, které sestoupilo z krajské ligy, 
všechny ostatní kategorie budou i v následujícím 
roce hrát stejnou soutěž. 
 
          

� Činnost výboru 
 
Výbor z původních 7 členů oslabil na 5 členů. Jeden člen v důsledku pracovního vytížení a 
bydlení v Praze časově nemohl plnit své úkoly. Druhý člen, sekretář oddílu, odstoupil 
z funkce pro jeho neslučitelné představy s realizací přetlakové haly a údajném špatném 
směřování celého oddílu ve  spolupráci s TJ Slavoj. To bylo velké oslabení výboru, které 
přišlo 1. 8. 2012. S touto realitou se výbor musel vypořádat a tuto funkci převzal Michal 
Dvořák člen výboru a úspěšně ji zastává. Za tento rok výbor zasedal 16x. 
Veškeré zápisy z výboru jsou prezentovány na našich webových stránkách. Mimo to bylo 
publikováno několik článků do Českobrodského zpravodaje a Regionu. 
 

� Brigádnická činnost 
 

Jako každý rok tak i tento bylo 
odpracováno celkem 220 hod. na stavbě a 
složení přetlakové haly a na údržbě dvorců 
a zeleně tenisu 1320 hodin. Jsme jedním z  
oddílů v rámci TJ, který si zabezpečuje od 
A do Z svoji činnost. Granty jsme žádné 
nevyužili. 
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� Přehled soutěží   
 
družstvo soutěž umístění 
A družstvo dospělí         divize      4. místo 

Dorost   I. třída KP 2. místo 

Starší žáci krajský přebor sestoupilo 

Mladší žáci krajský přebor 4. místo 

BABY tenis skupina F krajské soutěže 1. místo 

                          

 
Družstvo BABY tenisu Timi, Radek, Václav, Zuzka 1.místo F 

 
V jednotlivcích nejlepších výsledků dosáhli: 
Michal Bauman           mistrovství ČR   starší žáci 
Markéta Slivová     
 

� Pro veřejnost 
 
Jako každý rok byl pořádán turnaj manželských 
párů a turnaj čtyřher o posvícenský koláč. 
 
Koláč a vítězové Homola a Novák 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Výhled na rok 2013 

 
Pokračovat ve splátkách přetlakové haly na účet Jednoty, která oddílu poskytla návratnou 
půjčku 1 160 000,- Kč. V tomto roce by měla být splacena částka 580 000,- Kč. Podle vývoje 
financí začít s přístavbou sociálního zařízení pro ubytovnu. Stavební povolení oddíl již má. 
Případně v tomto roce postavit hrubou stavbu a v roce 2014 dostavět do kolaudačního 
řízení. 
 
                                                                                                                 Jaroslav Kokeš 

                                                                                                             předseda oddílu 



 - 40 - 

8.6 Triatlon 
 

� Hodnocení činnosti  
 
Oddíl triatlonu měl v roce 2012 pouze 8 členů – 1 člen do 18 let, 4 členové ve věku 18 - 26 
let a 3 členové ve věku 27 - 65 let. Předsedou oddílu byl Ing. Václav Čokrt, hospodářem byl 
Ivan Houžvička. 

Stejně jako v předchozích letech uspořádal oddíl i v roce 2012 čtyři běžecké závody, které 
jsou přístupné veřejnosti a jsou stále oblíbenější. Zúčastnilo se jich celkem 751 závodníků, 
čímž byl vytvořen nový účastnický rekord tohoto našeho běžeckého seriálu. 

- 18. března 2012 to byl 19. ročník běhu „Českobrodská pečeť“, kterého se celkem 
zúčastnilo 299 běžců:  

      - dopoledního silničního běhu na 10 kilometrů (start u Podviničního rybníka a obrátka 
v Dolánkách) se zúčastnil rekordní počet 220 běžců (179 mužů a 41 žen), 

      - odpoledního běhu pro děti a mládež v českobrodském parku a v okolí Pivovarského 
rybníka se zúčastnilo 79 závodníků (42 chlapců a 37 děvčat).    

  - 28. září 2012 se v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka uskutečnil 11. 
ročník akce „Svatováclavský běh“. Tohoto běhu pro děti a mládež (tratě od 95 m do 1950 
m), běhu pro dospělé (3250 m) a běhu „Buď fit“ pro ženy (1650 m) se zúčastnilo 146 
závodníků - 102 závodníků v dětském a dorosteneckém věku (45 chlapců a 57 děvčat) a 44 
dospělých (35 mužů a 9 žen).  

- 21. října 2012 se konal 11. ročník akce „Běh Republiky Československé“. Na stejných 
tratích jako při Svatováclavském běhu startovalo 186 závodníků - 136  závodníků v dětském 
a dorosteneckém věku (62 chlapců a 74 děvčat) a 50 dospělých (42 mužů a 8 žen).   

- 16. prosince 2012 byl náš běžecký seriál zakončen 20. ročníkem silničního běhu 
„Českobrodská vánoční desítka“. Tohoto 10 km dlouhého silničního běhu, se startem u 
Podviničního rybníka, se zúčastnilo 120 závodníků (104 mužů a 16 žen). 

Běhy byly uspořádány za finanční podpory města Český Brod a pana Igora Sládka z Prahy. 

Články o našich závodech jsme publikovali v měsíčníku „Českobrodský zpravodaj“ a ve 
čtrnáctideníku „Náš region“. 
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Členové našeho oddílu startovali v roce 2012 na několika triatlonových a 
duatlonových závodech:  
Jan Rybář : 

- 10.6.2012 na závodě Českého poháru v triatlonu v Račicích získal 5. místo v kategorii 
starších žáků (0,4 m plavání – 10 km cyklistika – 3 km běh), 

- 24.6.2012 startoval v triatlonovém závodě v Nymburku (0,2 km – 5 km – 2 km), kde 
v kategorii starších žáků obsadil 1. místo a stal se přeborníkem Středočeského kraje 
v triatlonu. 

Lenka Cibulková : 
se v roce 2012 soustředila na závody v terénním triatlonu – v Českém poháru XTERRA 
obsadila v celkovém pořadí žen 3. místo: 

- 9.6.2012 startovala na závodě XTERRA LÁZNĚ BĚLOHRAD (1 km plavání – 21 km 
horské kolo – 9 km běh) a obsadila 3. místo v celkovém pořadí žen,  

- 7.7.2012 na závodě DĚČÍN ZEDNÍČEK XTERRA (0,8 km – 18 km – 5 km) obsadila 
4. místo v celkovém pořadí žen,  

- 21.7.2012 na závodě XTERRA ŠPINDLERŮV MLÝN (0,8 km – 24 km – 6 km) 
obsadila  v celkovém pořadí žen 3. místo, 

- 4.8.2012 v závodě s mezinárodní účastí XTERRA CZECH - PRACHATICE (1,2 km – 
36 km – 10 km), který byl i závodem Světového poháru a Evropského poháru, 
obsadila v celkovém pořadí žen 5. místo (2. místo z českých závodnic), 

- 1.9.2012 na závodě XTERRA KRUŠNOMAN TRIATLON (1,5 km – 40 km – 11 km) 
obsadila v celkovém pořadí žen 3. místo, 

startovala ale i na závodech v terénním duatlonu: 
- 26.5.2012 na Mistrovství ČR v Praze (3 km běh – 26 km horské kolo – 6 km běh) 

získala mezi ženami stříbrnou medaili, 
- 29.9.2012 na terénním sprint duatlonu v Mělníku (2,5 km – 22 km – 5 km) obsadila 2. 

místo v celkovém pořadí žen. 

Eva Čokrtová :  
- 24.6.2012 na triatlonovém závodě v Nymburku (0,6 km – 26 km – 6 km) obsadila 8. 

místo v celkovém pořadí žen a v přeboru Středočeského kraje v triatlonu získala 
stříbrnou medaili, 

- 21.7.2012 na 12. ročníku triatlonu „Železný Chlíst“ (0,6 km – 28 km – 7,2 km) 
obsadila mezi ženami 3. místo, 
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- 4.8. 2012 obsadila na 23. ročníku Vlkančického triatlonu (0,2 km – 6 km – 2 km) 1. 
místo v celkovém pořadí žen,  

- 12.8.2012 na triatlonu DOKSY MAN 2012 (1,9 km plavání – 90 km cyklistika – 21,1 
km běh) obsadila v celkovém pořadí žen 6. místo (2. místo v kategorii 20 – 29 let) 
v pěkném čase 5:33:21,5, 

- 21.9.2012 zvítězila mezi ženami na 19. ročníku Čáslavského duatlonu (3 km běh – 25 
km cyklistika – 3 km běh) a stala se přebornicí Středočeského kraje v duatlonu. 

Jana Čokrtová : 
- 24.6.2012 dokončila triatlon v Nymburku na 13. místě v celkovém pořadí žen, 
- 21.7.2012 na triatlonu „Železný Chlíst“ obsadila mezi ženami 8. místo, 
- 4.8. 2012 obsadila na Vlkančickém triatlonu 6. místo v celkovém pořadí žen (4. místo 

v kategorii do 30 let), 

- 21.9.2012 obsadila 5. místo  mezi ženami na duatlonu v Čáslavi. 

Kateřina Čokrtová : 
- 21.7.2012 na triatlonu „Železný Chlíst“ obsadila mezi ženami 12. místo, 
- 4.8. 2012 obsadila na Vlkančickém triatlonu 11. místo v celkovém pořadí žen (7. 

místo v kategorii do 30 let), 

- 21.9.2012 obsadila 6. místo  mezi ženami na duatlonu v Čáslavi. 

Členové oddílu se zúčastnili i mnoha běžeckých závodů: 
Novoroční běh v Horních Počernicích, Pečecká desítka, Běh lipovou alejí v Nymburku, 
Lipanská stezka v Kouřimi, půlmaratóny v Drážďanech a v Praze, Běchovice, Velká 
Kunratická, Večerní běh městem Čelákovice, Běh kounickou sáňkovačkou, Předvánoční běh 
v Dolních Počernicích, Silvestrovský běh v Kolíně atd. 

Hodnotný byl hlavně výkon Evy Čokrtové na půlmaratónu v Drážďanech - 1:35:14.  

V roce 2013 uspořádá oddíl čtyři tradiční běžecké závody pro veřejnost. Naši členové se 
zúčastní soutěží (triatlony, duatlony, běhy) alespoň ve stejném rozsahu jako v roce 2013. 

Informace o oddílu jsou k dispozici na www.triathloncb.ic.cz 
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8.7 Volejbal 
 
� Stručné hodnocení činnosti za rok 2012 

 
Výkonnostní volejbalový oddíl v čele 
s kapitánem Ladislavem Vrbackým 
v roce 2012 zakončil již čtvrtý ročník 
svého působení v Krajském přeboru I. 
třídy dospělých (2011/12) s umístěním 
na 7. místě konečného pořadí 
startujících družstev. V tomto ročníku 
oddíl dosáhl devíti vítězných utkání. 
Tato sezóna výsledkově dokázala 
zlepšující se tendenci oproti minulým 
sezónám a stabilizaci hráčského kádru.  
Nadále se ovšem zajistit sponzora 
oddílu, který by pomohl kompenzovat 
nevyrovnaný rozpočet oddílu. Nicméně 

klub vstoupil do dalšího ročníku 2012/213 KP1 a během podzimní části soutěže si již připsal 
další cenná dvě vítězství. 
 
 

� Soupiska hráčů pro sezónu 2012/213 KP1:  
 

1. Blecha Štěpán 
 

    6. Míka Hynek 

2. Douša Michal 
 

    7. Nývlt Martin 

     3. Endal Zdeněk 8. Papáček Jiří 
 

    4. Jambor Petr 9. Plachý Daniel 
 

    5. Michalík Tomáš    10. Vaněk Filip 
 

     11. Vrbacký Ladislav (kapitán) 
 

 
   

� 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 
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svém sportovním oblečení a pomocí registrovaného soutěžního názvu oddílu.  
 

� Ekonomická bilance oddílu v sezóně 2012/2013  
Předběžné náklady oddílu pro vlastní soutěžní sezónu 2012/2013 jsou odhadovány na 30 tis. 
CZK bez započtení nákladů na pronájem haly TJ Slavoj pro tréninkové účely. V současné 
době oddíl získal na základě průběžných plateb členů oddílu 30. tis. Kč.  
Dále díky zásadnímu osobnímu přispění kapitána týmu Ladislava Vrbackého klub vyrovnal 
veškeré své finanční závazky v prodlení vůči TJ Slavoj za uplynulá období. 
 

� 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 31/12/2012 v počtu 11 dospělých 
osob (6 kmenových hráčů TJ Slavoj a 5 hostujících hráčů). Jiné věkové kategorie oddíl 
neregistruje. 
 

� Přehled soutěží: výčet a umístění 
- Krajský přebor I. Třídy dospělých (2011/12), kategorie muži  - konečné 7. Místo 
- Krajský přebor I. Třídy dospělých (2012/13), kategorie muži  - průběžné 5. Místo 
- 2. ročník volejbalového memoriálu Petra Blažka – 2. Místo 

 
� Stručný výhled činnosti na rok 2013 

Cílem oddílu je zvýšení počtu jednotlivých výher spolu s konečným umístěním ve středu 
soutěžní tabulky v sezónně 2011/2012. Dále uskutečnění již 3. 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: po ukončení 
činnosti Davida Šimáčka se počet 
členů snížil na 17. 

   
Hodnocení činnosti: hrát chodíme 
každý pátek od 18 do 20 hodin, 
využíváme sportovní halu. Od května 
do září jsme mimo pravidelných 
pátečních dvouhodinovek chodili hrát 
beach volejbal na nově otevřené hřiště 
do Kounic.  
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Účast na rekreačních volejbalových utkáních:  
26.5 Turnaj smíšených družstev v Kounicích 
9.6 Turnaj rekreaček v Praze 
21.7 Prázdninový turnaj v Kounicích 
24.11 Turnaj v Liblicích 
15.12 Turnaj v Úvalech 

 
Ekonomická bilance oddílu v sezóně 2012/2013  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

platba částka 

počáteční stav k 30.4.2012  20 

platba v hotovosti 28.6.2012 (3.Q.2012) (PP10097)  6760 

nájemné červenec- září  -6760 

platba v hotovosti 26.9.2012 (4.Q.2012) (PP10118)  9360 

nájemné říjen  -2880 

nájemné listopad  -3600 

nájemné prosinec  -2880 

příspěvek za P. Janíka (FKSP GNB)  1500 

vklad hotovosti  9360 

bilance: 10880 
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8.8 ASPV 
 

Stručné hodnocení: 
V minulém roce pravidelně 
každý týden probíhalo:  
2x cvičení žen – 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:  
 

Příjem: členské příspěvky                                                                                
            =49.300,-   

 

Příjem: dotace ČASPV        = 4.931,80 

 
Výdaje:   
Občerstvení pro děti, sportovní oblečení pro děti a cvičitele   = 8.640,- 

Ostatní výdaje pouze za pronájem. 
 
 
Prostory pro činnost:  
Cvičební hodiny probíhají pouze v v KBD (tunelu). 
 
Počet členů:  
Muži                    1 

Ženy                 24 

Dorostenky        1 

Žáci                    8 

Žákyně             18 

Děti                    1 
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Akce pro veřejnost:  
Každoroční veřejná hodina 
spojená s mikulášskou 
nadílkou pro rodiče a širší 
veřejnost, vystoupení na 
Bambiriádě. 
 
 
 
 
 
 

Stručný výhled činností: 
Výhledově plánujeme zvýšit počet cvičenců, jinak pokračovat v činnosti jako doposud. 
Pokračování v proškolování nových cvičitelů.  
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9.  Závěr 
 
Pokud jste dočetli pozorně výroční zprávu až do konce, máte nyní představu, jak úspěšný byl 
loňský rok po sportovní stránce.  
 
Získali jste snad i ucelený přehled o všech aktivitách, kterými si TJ Slavoj Český Brod znovu 
získává svoji pozici v životě města, jakou měl dříve. V současné chvíli je však načase vedle 
oprav a rekonstrukcí znovu naplnit sportovní areály nejen výkonnostními sportovci, ale  
prostřednictvím programů sportu pro všechny i rekreačně sportujícími občany Českého 
Brodu a okolí. TJ Slavoj je otevřený všem, kteří mají zájem nejen o aktivní sport, trenérům 
mládeže a všem, kteří nechtějí veškerý čas strávit jen u televize či připomínkami, že ve 
městě se nic neděje… 
 
Konec konců přijďte podívat a zacvičit. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 - 49 - 

  


