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1. Základní údaje

Název organizace

TJ Slavoj Český Brod, o.s.

IČ

00663191

Forma právní subjektivity

Občanské sdruţení / 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
Ulice a čp

Komenského 516, PSČ: 282 01

Město

Český Brod

Kraj

Středočeský

Telefon

321 622 015 / +420 602 343 366

E-mail

info@tjslavojcb.cz

www

www.tjslavojcb.cz

Datová schránka

ID: 8i7nezk

Statutární zástupci
Mgr. Pavel Janík

předseda

Ing. Milan Rollo

místopředseda

Správa
Marcela Chuchlová

tajemnice

Lucie Vokáčová

účetní

Monika Vorlická

správce sportovní haly

Bohuslav Filoun

správce sportovní haly

Jiří Papoušek

správce sportovní haly

Ing.Jaroslav Kokeš

správce tenisového areálu

Miroslav Andrlík

správce ubytovny a tenisového areálu

Jaroslava Filounová

uklízečka ubytovny

Milan Rollo st.

příleţitostná projektová výpomoc

Renáta Neufusová

příleţitostná administrativní výpomoc
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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, Správy TJ a oddílů o
projektových, administrativních, sportovních a společenských aktivitách.
Úvodem lze říci, ţe rok 2013 nebyl tak bohatý na investiční akce, na druhé straně byly činnosti
oddílů i TJ velmi pestré s mnohými významnými úspěchy. Za velmi přínosné z hlediska spolupráce
s ostatními občanskými sdruţeními, školami a především s městem byla významná spoluúčast na
týdenní akci Město v pohybu.
VV TJ a Správa v uplynulém roce musely řešit úkoly spojené především se získáváním finančních
prostředků na provoz a činnost TJ a oddílů ( z ministerských projektů prostřednictvím OTS jen
zlomek našeho projektu na provoz a údrţbu, z krajských dotací jsme nezískali ţádnou podporu). O
to více si váţíme přístupu města a jeho morální i finanční pomoci. Mezi tu morální lze zařadit
ocenění druţstva nohejbalistek, Ing. J. Holuba a RNDr. K. Šťastného v rámci akce Osobnosti
města roku 2013.
Chtěli bychom vyjádřit městu Český Brod poděkování za jeho podporu činnosti TJ.
Nejdůleţitější činností TJ jsou především sportovní činnosti. Zde patří uznání sportovcům, z nichţ
mnozí dosáhli ve svých oblastech významných ţivotních úspěchů, jmenujme mistrovské tituly
nohejbalistek na evropské i domácí úrovni, setrvání nohejbalistů v extralize, U 14 v sezoně
2012/2013 BK hráli v 1. lize. Všechny oddíly mají silné zázemí v rekreačních sloţkách 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.
Jednotlivé zprávy komisí a oddílů jsou podrobněji zpracovány v následujících částech Výroční
zprávy TJ Slavoj Český Brod, o.s, na nichţ se podíleli všichni členové Správy TJ, VV TJ a
předsedové oddílů a odborů. Pro zpestření textové části jsou součástí výroční zprávy i fotografie.
Díky VV TJ, činnosti Správy, získaným mistrovským titulům, spolupráci s ostatními občanskými
sdruţeními ve městě, můţeme na závěr roku 2013 říci: Na tento rok budeme vzpomínat v dobrém.

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
Datum: 23.5.2013
Účast na VH: delegátů 25 VH je usnášeníschopná
Hosté: starosta města Č. Brod J. Nekolný, prezident SK L. Holý, starosta T.J. Sokol J. Firbas
Jednání řídil: P. Janík

I. Procedurální otázky:




VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
VH zvolila mandátovou komisi ve sloţení: M. Sommerová, A. Bubníková
VH zvolila návrhovou komisi ve sloţení: M. Majer, M. Janík

VH schvaluje:

Výroční zprávu VV TJ za rok 2012 a Návrh činnosti TJ na rok 2013

Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozpočet na rok 2013

Zprávu KRK za uplynulé období
VH bere na vědomí:

Informaci o rekonstrukci účetnictví

Zprávu o činnosti Správy TJ

II. Návrhy činnosti na další období:
VH pověřuje výkonný výbor:
 Přípravou vize TJ na další období, včetně činností pracovních skupin.
 Ve spolupráci s ekonomickou komisí a KRK kaţdé čtvrtletí revidovat rozpočet a případně
upravit rozpočet v návaznosti na získané dotační tituly na provoz TJ.
 Důsledným výběrem příspěvků od oddílů.
 Projednávat poţadavky a návrhy oddílů související s jejich činností a materiálním
zabezpečením. Koordinovat střediskové řízení.
 Připravit projekty pro Výzvy na rok 2014 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro investiční akci
připravit projektovou dokumentaci pro projekt přístavby sportovní haly. Sledovat dopady novely
zákona o loteriích, hledat další finanční zdroje.
 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 Stráţném ve spolupráci s realitní kanceláří ČS a.s.
do 2 000 000,- Kč, důsledně vymáhat nezaplacené nájmy, i za cenu nákladů na soudní
řízení.
 Dořešit smluvně celkový pronájem areálu Na Kutilce s SK Český Brod a na základě smluvních
dohod podílet se na realizaci Generelu Kutilka.
 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, zejména akci Město v pohybu.
 Shromaţďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů.
 Sledovat situaci ve sportovním dění – transformace ČUS, řízení svazovým způsobem a
operativně na ni reagovat.
VH ukládá KRK:
 Zlepšit kontrolní činnost a respektovat mechanismy kontroly.
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VH ukládá oddílům:

Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ.

Ve spolupráci se správou TJ upřesnit vţdy k 31. 12. stav členské základny včetně dat
narození.

Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku.

Zveřejnit na internetových stránkách oddílů sloţení výboru oddílů.

Dodat včas podklady do Výroční zprávy (dle osnovy VZ)
VH doporučuje oddílům:

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

Valná hromada hlasovala o usnesení: 25 : 0 : 0
Usnesení VH TJ bylo přijato
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4. Činnost TJ v roce 2013
4.1 Sloţení výkonného výboru (VV TJ)
Výkonný výbor

Funkce / Oddíl

Charouzek Jakub

ASPV

Janík Pavel

Předseda / Volejbal

Majer Milan

Nohejbal

Rollo Milan

Místopředseda / Atletika

Šaroch Stanislav

Basketbal – do 31.1.2013

Slavík Jiří

Atletika

Sommerová Markéta

Tenis

Kosík Stanislav

Atletika

Zaměstnanci

Funkce

Filoun Bohuslav

zaměstnanci

Lucie Vokáčová

účetní

Marcela Chuchlová

tajemnice

Revizní komise

Oddíl

Pivoňka Radek

Basketbal

Koudela Tomáš

Atletika

Jan Vokáč

Nohejbal od 17.5.

Jana Eichlerová

Volejbal od 17.5.

4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ
Výkonný výbor TJ měl jednání zpravidla první čtvrtek v měsíci. Statutární zástupci měli kaţdý
týden operativní provozní porady s tajemnicí a účetní, zásadní úkoly jsou registrovány na Google
site (dále GS).
Jednání VV TJ vycházela z předem zaslaných podkladů k jednání VV TJ, coţ při obsaţnosti bodů
jednání a struktury jednání značně urychlilo a zpřehlednilo projednávání. Revizní komise ani
členská základna na ţádný zápis oponentně nereagovaly.
Zápisy z jednání byly rozeslány dle rozdělovníku na všechny představitele oddílů
a odborů TJ a jejich hospodářům. 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
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, ţe tento systém zefektivnil rozhodovací řízení VV TJ. Na
druhé straně je však nutné přiznat, ţe činnost jednotlivých pracovních skupin není srovnatelná a
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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 2013 si TJ svým přístupem k dalším subjektům (Město, školy, NNO apod.)
upevnila pozici seriózního partnera v oblasti sportovního vyuţití volného času, školní TV
a naplňování Strategického plánu rozvoje Města, na jehoţ další etapě – tvorbě akčního plánu na
období dvou let se podíleli zástupci TJ. Pro oblast podpory sportu byla velmi důleţitá příprava
zřízení Fondu podpory kultury, sportu a volného času a novela Programů podpory kultury, sportu a
volného času, které bude zastupitelstvo schvalovat v roce 2014. Vytvoření Fondu stabilizuje
podmínky provozu, činnosti a investičních akcí občanským sdruţením od zmíněného roku.
VV TJ projednával zejména:









přípravu a realizaci akce Město v pohybu,
právní opatření vůči nespolehlivým partnerům,
moţnosti 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 chaty Pionýr ve Stráţném,
příprava projektů a realizace neinvestičních a investičních akcí (z prostředků investičního
fondu TJ a MAS Pošembeří),
otázky vnějších vztahů: jednání s městem, HZS, školami, NNO, Technickými sluţbami
města Český Brod,
propagace činnosti TJ a její medializace, zejména v Českobrodském zpravodaji.

Správa TJ v uplynulém roce měla následující priority:
















Personální a finanční stabilizace chodu a činnosti Správy,
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 údrţbu,
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,
nastavení vyrovnaného rozpočtu TJ,
efektivní činnost správy především ve vztahu k oddílům,
maximální vyuţití všech sportovišť a ekonomika jejich provozu,
revize provozních nákladů s cílem jejich sníţení.

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
z těchto porad byly projednány na VV TJ a jsou přístupny na médiích TJ.
Závěrem lze konstatovat, ţe 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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4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2013
Kategorie

Celkem

Ţáci a přípravky

367

Dorostenci

65

Mládeţ 18-26 let

54

Dospělí 26-65 let

210

Senioři nad 65 let

17

Celkem

713

Oddíl

Počet členů

ASPV

75

Atletika

105

ATOM

101

Basketbal

75

Biliard

6

Nohejbal

81

Sálová kopaná

9

Tenis

222

Triatlon

8

Volejbal

25

Ostatní a nezařazení (rekreační a hostující sportovci)

31

Početní stav nemusí odpovídat počtu členů v oddílech, protoţe oddíly neřeší duplicitní členství.

5. Výsledky hospodářské činnosti
Finančně bez vlivu způsobu účtování:
Příjmy:

Členské a oddílové příspěvky
Cvičební hodiny TVZ mimo TJ
Hospodářská činnost

2 404 250,5
772 484
1 956 534,25

Dotace provozní

598 207

Dotace investiční

630 000

Sponzorství a dary

255 402,92

Ostatní příjmy

270 438,52

Celkem:

6 887 317,19
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Finančně bez vlivu způsobu účtování:
Opravy a údrţba

Výdaje:

792 475,65

Energie, vodné stočné

1 401 081,24

Mzdy

1 364 571

Sluţby

564 234,5

Investice

723 343,5

Ostatní výdaje

2 124 262,40

Celkem:

6 969 968,29

Komentář: Tabulka je účetním výsledkem hospodaření za rok 2013. Investice jsou
předfinancovány z investičního fondu TJ (vznikl prodejem ATC), do kterého jsou následně vráceny
splátkovým způsobem.

6. Projektová činnost TJ a její realizace
V roce 2013 VV TJ podal následující projekty:
Vyhlašovatel

ČEZ

Dotační titul

Název projektu

Výsledek /částka

Rekonstrukce osvětlení
sportovní haly

nepodpořeno

Nohejbal činnost dětské
přípravky

nepodpořeno

Provoz a celoroční činnost

podpořeno
ve výši 200 tis. Kč

Svoz tříděného odpadu –
projekt TPCA

podpořeno 17 tis. Kč

Program č. 2

sportovní akce

podpořeno
ve výši 35 tis. Kč

Finanční podpora invest.
projektů

Atletika – vrhačské sektory
Rekonstrukce sociálního
zařízení v budově areálu
tenisu
Podpora přetlakové haly

Podpora regionů

Program č.1

Město Český
Brod

podpořeno ve výši 180
tis. Kč
100 tis. Kč

Fiche č.2

Investiční - projekt vrhačské
sektory

podpořeno
ve výši 450 tis.

Fond sportu a primární
prevence

Rekonstrukce osvětlení a
plynové přípojky sportovní haly
a KBD

neuzavřeno

Fond hejtmana

Zmírnění škod po povodni

nepodpořeno

Fond cestovního ruchu

Kolostavy u sportovních
zařízení

neuzavřeno

Olympijský výbor

Povodňový fond

Jednorázová pomoc
na odstranění škod
po povodni

podpořeno 23,6 tis Kč

MŠMT

Program IV. podaný
prostřednictvím OTS

provoz a opravy

201 800 Kč

Program 512 ( investice)

Přístavba sportovní haly

nepodpořen

MAS Pošembeří

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

Investice

Opravy z vlastních zdrojů

Rek onstruk ce vrhačsk ých sek torů

Oprava a nátěr střech na KBD, rek onstruk ce
k anceláří správy, chodby a schodiště, pok ládk a
zátěžového k oberce v k ancelářích, k lubovně,
chodbě a na schodišti.

U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně
zveřejněna.
Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod, MAS Pošembeří a příznivcům oddílů za
finanční příspěvky, díky nimţ se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.

7. Činnost pracovních skupin
7.1 Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising
Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraissing vyhledávala Výzvy jednotlivých
vyhlašovatelů dotačních titulů (ROP Střední Čechy, MŠMT, Středočeského kraje, Města Český
Brod, ČEZu) pro investiční i neinvestiční projekty, které směřovaly k podpoře investičních i
neinvestičních záměrů TJ. Zpracovala projekty, které konzultovala s dalšími pracovními skupinami.
V roce 2013 se tak podařilo získat 1.207 400Kč.
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 2013 činila
243 240,- Kč a věcné dary v hodnotě 12 162,92,-Kč
V roce 2013 byly na základě usnesení Valné hromady z 23.5.2013 a výzev podány následující
projekty pro rok 2014:
Středočeský kraj
Pro rok 2014 do Výzvy z Fondu sportu a primární prevence byla podána ţádost na rekonstrukci
osvětlení sportovní haly a rekonstrukci plynové přípojky.
MAS Pošembeří
 Do Výzvy IX. je podán projekt na rekonstrukci sauny.
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MŠMT
 Podán investiční projekt na rekonstrukci atletického oválu na Kutilce.
 Podán neinvestiční projekt prostřednictvím OTS na provoz opravu sportovních zařízení
ČEZ - podpora regionů
 Rekonstrukce rehabilitačního zařízení TJ
 Rekonstrukce VO na Kutilce
ROP Střední Čechy
 Rekonstrukce atletické části Na Kutilce

OPŢP Výzva L – zateplení sportovní haly
Další projekty budou podány v souladu s vyhlášením dotačních titulů v roce 2014 (Město, MAS
Pošembeří apod.)
Dokumentace k projektům je přístupná na https://sites.google.com/site/spravatj/

7.2 Skupina pro správu majetku
V roce 2013 stavební komise probírala tyto body:
 harmonogram realizace projektu generel Kutilka,
 varianty při stavbě nové sportovní haly nebo jiného vyuţití prostoru za halou,
 rekonstrukce plynové přípojky sportovní haly a KBD,
 připomínkovala partnerskou smlouvu s HZS o vyuţití nemocniční zahrady,
 spolufinancování opravy sektorů atletiky,
 moţnosti kofinancování přetlakové haly na tenise a přístavba sociálního zařízení,
 projednávání o narovnání ve vlastnických vztazích je zmíněno v kap. 7.3.

7.2.1. Přehled zařízení TJ a investiční plán, opravy a údrţba
Sportovní hala




projekt OPŢP na zateplení haly
projekt STČ kraj na výměnu osvětlení a rekonstrukci plynové
přípojky
projekt MAS - sauna

Krytá běţecká dráha


projekt OPŢP na zateplení KBD
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Přetlaková hala na tenise a areál tenisu


údrţba přetlakové haly dokončení rekonstrukce sociálních
zařízení

Sportovní areál Kutilka


projekt na rekonstrukci atletické dráhy, další akce spojené
s Generelem Kutilka ( oplocení areálu)

Areál nohejbalu


studie vyuţitelnosti areálu ve spolupráci s městem a HZS

Hřiště u ZŠ Ţitomířská


jednání s městem a ZŠ o výpůjčce / výměně pozemků

Stráţné


prodej
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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 obč. sdruţeními ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, T.J. Sokol, skauty,
TJ Liblice.
 Partnerské smlouvy a jednání – MAS, Svaz nohejbalu. ZŠ Tyršova, ZŠ Ţitomířská.
 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. Důleţitý podíl měla TJ i na
koncipování Fondu sportu, kultury a volného času a nových Programů pro podporu kultury, sportu
a volnočasových aktivit Města
Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů
V průběhu roku 2013 probíhala intenzivní jednání s následujícími partnery: Město 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:
majetek TJ

majetek města

stav

Část pozemku mezi Kutilkou a
UNICOMem

Oplocení Naučné stezky
Pošembeří

Zaměřují se pozemky

hřiště u 1. ZŠ

Prostory HZS – Město
(u nemocnice)

V návaznosti na Studii vyuţitelnosti
pozemku HZS u nemocnice

Jednání o prodeji chaty Pionýr Stráţném
V souladu s rozhodnutím valné hromady o výši ceny za Stráţné VV TJ pověřila S. Šarocha
jednáním o prodeji chaty Pionýr ve Stráţném, včetně spolupráce s realitní kanceláří České
spořitelny a.s. zastoupené M. Doleţalem. V současné době čekáme na naplnění rezervační
smlouvy se zájemcem p.Novákem a dokončení prodeje v únoru 2014.
Pracovní skupina Kutilka
Po personálních změnách ve Správě problematiku areálu Na Kutilce měli v gesci M. Rollo a M.
Chuchlová, které VV TJ pověřil přípravou smlouvy o vyuţívání sportovního areálu SK.
V daném období řešili následující problémy:
 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. 2012 a ZM v lednu 2013.
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, T.J.Sokol, Junák
Stmelující akcí v roce 2013 pro všechna sdruţení, školy i město bylo Město v pohybu, na kterém
se podílelo 15 subjektů. Sportovních zařízení vyuţili i Junáci a v tělovýchovných akademiích a
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přehlídkách TJ spolupracovala s T.J. Sokol a Corridoor. S mnohými subjekty byly podepsány i
partnerské smlouvy o spolupráci při realizaci dalších 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 muţů a singlů
ţen.
Jednání s právními subjekty - Uniqua,
Mnohá jednání vyplývala i z provozních potřeb.

Bohemia

energy,

TS,

školy,

městem

S jednotlivými subjekty byly projednány následující otázky:
 TJ uzavřela novou sdruţenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Uniqua,
 TJ uzavřela s Bohemia energy smlouvu o nákupu energií na další kalendářní rok 2014,
 TJ uzavřela smlouvu o ochraně objektu sportovní haly a KBD se společností Jablotron s.r.o. na
6 měsíců bezplatně,
 TJ se školami uzavřela smlouvy o pronájmu sportovišť a na jednání s vyučujícími TV byly
projednány směrnice o sportovištích a formy moţné spolupráce mezi školami a TJ,
 TJ v rámci projektu TPCA uzavřela smlouvu o tříděném odpadu s TS Český Brod,
 Jednání s městem byla jiţ zmíněna v předcházejících kapitolách.

7.3.1 Město v pohybu
Ve spolupráci s městem, školami a dalšími občanskými sdruţeními se podařila
celoměstská akce nazvaná:
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7.4 Skupina pro ekonomiku
Skupina ekonomiky je sloţena ze zástupců oddílů a Správy TJ.
V průběhu roku řešila následující otázky:
 střediskové řízení TJ,
 členské příspěvky TJ,
 ekonomické aspekty získaných dotací,
 zpracování podkladů pro ekonomickou agendu,
 podklady pro vznik Fondu sportu, kultury a volného času,
 pohledávky vůči dalším subjektům,
 návrhy na rozdělení dotací pro oddíly z prostředků města, MŠMT.

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 se stále více věnovat. Stejně tak je
třeba věnovat čas i shromaţďování 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),
 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 mládeţe 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 2013 operativně zabývala řešením vyuţití
SH při kolizi termínů sportovních utkání a tvorbou rozvrhu pro zimní období 2013/2014.
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8. Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod
V následující kapitole představujeme dílčí zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v uplynulém roce.

8.1 Atletika
Oddíl atletiky v roce 2013 pokračoval v bohaté činnosti. Členové oddílu se zúčastnili více neţ 30
závodů, oddíl uspořádal 6 veřejných závodů a jedno kolo soutěţe druţstev přípravek v kryté
běţecké dráze a jedno kolo závodů druţstev v letní sezóně na stadionu ve Staré Boleslavi.
Podařilo se navázat na vybudování skokanských sektorů s rozběţišti s umělým povrchem ve
sportovním areálu Na Kutilce další etapou a to rekonstrukcí vrhačských sektorů. Konkrétně se tedy
od nové letní sezóny můţeme těšit na sektory pro vrh koulí, hod oštěpem a hod diskem. Dále se
rozšiřovala členská základna zejména v kategoriích přípravek a mladšího ţactva.
Prostory pro činnost
Pro svoji činnost jsme vyuţívali zejména prostory kryté běţecké dráhy a v letní sezóně pak
tradičně atletický station v areálu Na Kutilce. Začátkem června 2013 bohuţel došlo k záplavě
atletického stadionu, při které byla asi uţ nenávratně poškozena škvárová dráha a stadion bylo
moţné pro tréninky pouţívat opět aţ v září. Nově zrekonstruované skokanské sektory naštěstí při
povodní ţádné významné škody neutrpěly. Byly zaplaveny i studně, sklepy v hlavní budově a
prostory garáţí s uskladněnou technikou a sportovními pomůckami. Poškozeny byly i chodníky a
příjezdová komunikace. Způsobené škody byly kryté pojistkou a okamţitě byly provedeny opravy
poškozených částí areálu s výjimkou škvárového oválu, na jehoţ opravu se pokusíme získat
prostředky z některého z dotačních programů.

zaplavený atletick ý stadion

V měsících září a říjen probíhala rekonstrukce vrhačských sektorů. Jejich slavnostní uvedení do
provozu tak proběhne aţ začátkem letní sezóny 2014. Bylo provedeno kompletní odstranění
vrhačských kruhů, starého povrchu Japex, vyměněny obrubníky, obnoveno dopadiště sektoru pro
vrh koulí. Byla zakoupena nová vrhačská klec se sítí k sektoru pro hod diskem. Rozběţiště pro hod
oštěpem a okolí vrhačských kruhů jsou nyní vybaveny novým umělým povrchem Conipur. Oddíl
zajistil podání grantové přihlášky, realizoval výběrové řízení a celou rekonstrukci sportoviště
koordinoval a dozoroval.
Společné tréninky probíhaly vţdy v pondělí, středu a pátek. Jako trenéři oddílu působili Stanislav
Kosík, Jana Čokrtová, Kateřina Čokrtová a David Machorek. K pořádání závodů oddíl vyuţíval
KBD a na mistrovská utkání druţstev si pronajímáme atletický stadion ve Staré Boleslavi Houšťce.
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Členové oddílu se i v letošním roce začátkem letní sezóny podíleli brigádnickou činností na úpravě
běţecké dráhy v areálu Na Kutilce. Tato snaha bohuţel při povodni přišla vniveč.
Oba tréninkové prostory, tj. KBD i atletický stadion Na Kutilce vyuţívají k výuce tělesné výchovy
základní školy a gymnázium.

Rek onstruk ce sek torů pro vrh k oulí, hod disk em a hod oštěpem

Věkové sloţení členské základny oddílu atletiky k 31.12.2013
Věk
do 18 let

Počet členů
87

19 – 26 let

9

27 – 65 let

8

nad 65 let

1

Celkem

105

Přehled soutěţí
Oddíl soutěţil v krajském přeboru skupiny „B“ muţů a ţen, kde mohou soutěţit i atleti z kategorie
ţactva. V obou soutěţích se uskutečnilo pět kol na stadionu ve Staré Boleslavi.
Konečná umístění druţstev:
(za názvem druţstva jsou uvedeny pomocné a hlavní body)
MUŢI
1. TJ Slavoj Český Brod 355
2. TJ Neratovice
254
3. TJ Spartak Čelákovice
75
4. Sokol Roztoky u Prahy
62

ŢENY
1. Spartak Čelákovice
2. TJ Neratovice
3. TJ Slavoj Český Brod
4. Sokol Roztoky u Prahy

19
14
7
5
18

273
187
52
8

20
14
10
1

Nejvíce bodů pro svá druţstva vybojovali Jakub Zadák a Petr Hamták u muţů, u ţen pak Hana
Urbanová.

Veřejné závody v Česk ém Brodě – 9.2.2013

Závodníci našeho oddílu se dále účastnili více jak 30 závodů v hale a na dráze. Dále uvádíme
výčet významnějších dosaţených úspěchů.
Konečná tabulka Středočeského poháru druţstev muţů a ţen v atletice.
1. Sokol Kolín – atletika
2. AC Čáslav
3. TJ Lokomotiva Beroun
4. TJ Slavoj Stará Boleslav
5. SKP Nymburk
6. TJ Slavoj Český Brod
7. TJ Kavalier Sázava
8. TJ Spartak Vlašim

79
36
30
28
25
13
2
1

Finále Středočeského kraje druţstev přípravek.
1. TJ Lokomotiva Beroun
2. SKP Nymburk
3. AO Střela Ţebrák
4. Sokol Kolín – atletika
5. TJ Slavoj Stará Boleslav
6. A. C. TEPO Kladno
7. TJ Lokomotiva Rakovník
8. TJ Neratovice
9.-10. Sokol Roztoky u Prahy
9.-10. Sokol Říčany
11. TJ Slavoj Český Brod
12. TJ Spartak Vlašim

450
420
400
390
340
300
230
200
150
150
80
50

Nejlepším závodníkem byl Filip Klokočník.
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Umístění závodníků do třetího místa na KP jednotlivců:
Umístění

Jméno

Rok narození

Disciplína

Výkon

2. (h)

Hamták Petr

1979

koule 7.26kg

2. (h)

Martínek Tomáš

2000

800m

2. (h)

Svatoš Marek

2001

3. (h)

Zadák Jakub

3. (h)

Místo a datum

13.24

Praha 3.2.

2:34.63

Praha 16.2.

koule 3.00kg

9.30

Praha 16.2.

1991

dálka

6.48

Praha 3.2.

Moravec Jan

1993

koule 7.26kg

12.88

Praha 3.2.

3. (h)

Pagáč Matěj

1999

koule 4.00kg

11.13

Praha 16.2.

3.

Pagáč Matěj

1999

koule 4.00kg

11.31

Stará Boleslav 12.5.

3.

Martínek Tomáš

2000

800m

2:25.45

Stará Boleslav 12.5.

3.

Svatoš Marek

2001

koule 3.00kg

9.09

Stará Boleslav 12.5.

3.

Moravec J., Hanzlík T.,
Zadák Jan, Zadák Jakub

1993, 1993,
1995, 1991

štafeta 4x100

47.10

Kladno 11.5.

označení (h) znamená výk on vytvořený v hale

Umístění atletů TJ Slavoj Český Brod ve výkonnostních tabulkách ČR:
Muţi
Umístění

Jméno

Rok narození

Disciplína

Výkon

Místo a datum

37. (h)

Hamták Petr

1973

koule 7.26kg

13.24

Praha 3.2.

41. (h)

Moravec Jan

1993

200m

24.75

Praha 3.2.

42. (h)

Moravec Jan

1993

koule 7.26kg

12.88

Praha 3.2.

50. (h)

Zadák Jakub

1991

dálka

6.51

Český Brod 23.3.

označení (h) znamená výk on vytvořený v hale

Muţi do 23 let
Umístění

Jméno

Rok narození

Disciplína

Výkon

Místo a datum

12. (h)

Zadák Jakub

1991

60m

7.35

Stará Boleslav 14.4.

18. (h)

Zadák Jakub

1991

dálka

6.48

Praha 3.2.

18. (h)

Moravec Jan

1993

koule 7.26kg

12.88

Praha 3.2.

20. (h)

Zadák Jakub

1991

dálka

6.51

Český Brod 23.3.

22.

Zadák Jakub

1991

desetiboj

28. (h)

Zadák Jakub

1991

60m

4308 bodů
7.26

Stará Boleslav 11.-12.10
Praha 3.2.

označení (h) znamená výk on vytvořený v hale

Ţáci starší
Umístění

Jméno

Rok narození

Disciplína

Výkon

Místo a datum

21.

Pagáč Matěj

1999

disk 1kg

36.19

Kolín 14.6.

38.

Pagáč Matěj

1999

koule 4.00kg

11.94

Stará Boleslav 15.9.
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Ţáci mladší
Umístění

Jméno

Rok narození

Disciplína

Výkon

Místo a datum

Svatoš Marek

2001

výška

155

Český Brod 14.12.

17.

Martínek Tomáš

2000

800m

2:23.09

Stará Boleslav 7.6.

18. (h)

Martínek Tomáš

2000

800m

2:25.63

Praha 16.2.

23. (h)

Svatoš Marek

2001

koule 3kg

9.30

Praha 16.2.

10. (h)

označení (h) znamená výk on vytvořený v hale

Tomáš Martínek reprezentoval Středočeský kraj na Letní olympiádě dětí a mládeţe v Uherském
Hradišti v běhu na 60m.
Náš odchovanec Jan Tesař reprezentoval ČR na mistrovství světa v Moskvě a mistrovství Evropy
druţstev v Dublinu.
Veřejné akce - spolupráce s dalšími subjekty
Oddíl atletiky uspořádal v zimní sezóně v KBD 6 veřejných atletických závodů v disciplínách běh
na 60m překáţek, 50m, 60m, 50y, skok daleký a skok vysoký. Celkem proběhlo v jednotlivých
disciplínách dohromady více neţ 800 startů závodníků ve všech věkových kategoriích od přípravky
po veterány.

Město v pohybu

Začátkem září se oddíl připojil k akci „Město v pohybu“. Cílem akce bylo seznámit veřejnost s
činností širokého spektra organizací, spolků a sdruţení, které ve městě a okolí působí, zejména
pak těch zaměřených na sportovní a volnočasové aktivity. Celá akce probíhala v termínu 2.8.9.2013 a byla dvořena mnoţstvím dílčích prezentací jednotlivých organizací v průběhu týdne a
závěrečným společným zakončením akce v sobotu 7.9.2013. To se konalo v areálu Na Kutilce.
V průběhu týdne jsme pořádali pro zájemce otevřený atletický trénink, na slavnostním zakončení
jsme organizovali soutěţe ve skoku dalekém, vysoké a vrhu koulí. Slavnostního zakončení se
zúčastnilo více neţ 500 návštěvníků.
Výhled činnosti na rok 2014
V roce 2014 budeme nadále organizovat veřejné závody v KBD, předpokládáme, ţe opět
proběhne 6 kol. Budeme organizovat dvě kola soutěţe druţstev přípravek v rámci Středočeského
kraje. Ve spolupráci se školami v Českém Brodě bychom se rádi podíleli na uspořádání školních
21

atletických závodů. Mimo sportovní činnost se budeme aktivně snaţit o získání dalších grantů,
které by umoţnily pokračovat v rekonstrukci atletického stadionu, zejména pak běţecké dráhy.

8.2 Basketbal
1. Hodnocení činnosti za rok 2013
Rok 2013 nebyl pro druţstvo muţů, hrající první třídu krajského přeboru, příliš úspěšný. Stárnoucí
kádr řešil časté absence zaviněné zraněním mnoha hráčů a to se následně projevilo na výsledcích
jednotlivých zápasů a konečném umístění v soutěţi v ročníku 2012/2013. Pozitivem bylo, ţe se i
přes úzký kádr podařilo udrţet tuto soutěţ.
2. Hodnocení sportovních výsledků
Přes udrţení v první třídě krajského přeboru, však v důsledku častého zranění hráčů, jakoţ i
vysokého věkového průměru, nebyly výsledky moc uspokojivé. Za pozitivní lze označit některé
výsledky s týmy z horní části tabulky, kdy náš tým odehrál velmi vyrovnané zápasy a i herní projev
bylo moţné vyzdvihnout. Tým v mnoha zápasech doplatil na úzký kádr, který jiţ delší domu
potřeboval omladit, ovšem doplňovat tým o mladé odchovance Českého Brodu bylo moţno aţ do
sezóny 2013/2014.
3. Výhled na sportovní rok 2014
V roce 2014 se bude druţstvo soustředit především na zakomponování nových mladých hráčů do
týmu a pokusí se o zlepšení herní kvality týmu a tím i dosavadních, ne příliš úspěšných výsledků.
Na podzim 2013 se součástí týmu stali dva mladí hráči, odchovanci Českého Brodu, Adam Ropek,
který hájil v posledních letech barvy Nymburka, hrající nejvyšší dorosteneckou soutěţ, a Lukáš
Cenigr, jeţ byl součástí dorosteneckého týmu Český Brod. V podzimní části roku 2014 by se mělo
stát součástí muţského týmu několik mladých hráčů, kteří ještě v tomto období hrají
dorosteneckou soutěţ za Český Brod, takţe v následující sezóně by mohl být tým muţů plný
mladé krve.

8.3 BK Český Brod
BK jako sdruţení dětských a mládeţnických druţstev basketbalu mělo v roce 2013 pět druţstev,
která hrála druhou polovinu sezóny 2012/2013 a posléze čtyři druţstva první polovinu sezóny
2013/2014. Kromě pravidelných tréninků druţstev, účasti v soutěţích pořádaných Českou
basketbalovou federací a její středočeskou odnoţí, děti jezdí na letní soustředění (LTS), které se
uskutečnilo v jednom hromadném termínu i v roce 2013.
BK pokračovalo v chlapecké sloţce spolupracovat s BCM Nymburk, zastoupeným Mgr. Michalem
Jeţdíkem. V rámci této spolupráce bylo letní soustředění v Jičíně společné s Nymburskými hráči a
trenéry, trenéři mládeţe Nymburka nadále poskytovali pravidelnou metodickou podporu trenérům
Brodu (vedou za účasti domácího trenéra v Č. Brodě čtvrteční tréninky chlapeckých druţstev), od
podzimu 2011 si oddíly vyměňují hráče a díky spojenému úsilí se dostaly opět do ţákovské ligy
U15 (Nymburk posílený brodskými hráči).
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Činnost výboru oddílu, mediální prezentace
Vedle jiţ výše zmíněné činnosti členů výboru, která vedla mj. k dalšímu rozvoji spolupráce s BCM
a zabezpečení pravidelné činnosti oddílu zprostředkovalo vedení BK v květnu svým trenérům
obnovu platnosti a získání nových trenérských licencí kategorie C, kdy se řádnými trenéry poprvé
stal Jakub Nekolný, Petr Fischer a Beáta Jirešová. Dále BK podpořilo získání čtyř licencí
rozhodčích z členů druţstva U17 (Kosík, Slavík, Šaroch ml. a Výborný).
Členové výboru se účastnili činnosti TJ v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch). Podařilo se jim
získat sponzorské dary v rozsahu 160 000 Kč, část z nich v naturálním plnění (dresy), peněţní
plnění bylo čerpáno na nákup materiálu (trička letního soustředění) a úhradu části nákladů
cvičebních hodin v hale a dopravu k zápasům mikrobusem do vzdálenějších destinací.
Mediálně se BK prezentuje zejména na své www stránce, pravidelně informovalo
o své činnosti prostřednictvím pozvánek na domácí zápasy mládeţe, články v Českobrodském
zpravodaji a během podzimního náboru. V roce 2013 BK rovněţ zorganizoval schůzky s rodiči
členů všech druţstev.
Ekonomická bilance ( příjmy, výdaje, příspěvky, obrat)
Rozsah hospodaření BK v roce 2013 se oproti roku 2014 mírně sníţil, dosáhl výše obratu cca 1,3
milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující tedy nejen výdaje, ale
i závazky – bylo mírně přebytkové, především díky úspoře nákladové části letního soustředění.
Stručný přehled hospodaření přináší následující tabulky:
Struktura nákladů BK 2013
Náklady celkem: 630 731,- Kč
Hlavní nákladové poloţky
Hala (nájem)
Rozhodčí
DPP trenéři
Náhrady trenérům
LTS
Doprava na zápasy
Celkem

Další nákladové poloţky

Kč

v procentech

218 140,-

34,5%

42 263,-

6,5%

107 000,-

17%

26 212,-

4%

145 780,-

23%

33 262,-

5%

572 657,-

90%

Kč

v procentech

Licence, kurzovné rozhodčí, startovné, SW

19.101,-

Platby ČBF

18 750,-

Telefon

10 586,-

Materiál, trička, lékárnička

5 092,-

Poplatky za vedení účtu

4 545,-

Celkem

58 074,-

23

10%

Struktura příjmů BK 2013
Druh příjmu
Členské příspěvky
Město Český Brod
Dotace

Příspěvek ČBF na činnost
Dary

Členské příspěvky - LTS
Celkem

Kč

v procentech

322 206,10,-

47%

60 000,-

8,5%

8 000,-

1,2%

80 000,-

12%

214 702,-

31,3%

684.908,10

100%

Prostory pro činnost
Druţstva 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 soutěţích.
Nadstandardní vztahy, včetně toho, ţe BK vybavilo tělocvičnu konstrukcemi pro basket
s nastavitelnou výší obroučky, má vůči Základní a praktické škole v Ţitomířské. 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 pouţívat jen jako
tréninkovou. V sezóně 2012/2013 se tam střídavě odehrávají tréninky dívek U15 a kadetů U17.
Počet členů
BK v současné době zabezpečuje pouze činnost mládeţnických druţstev. Všichni hráči a hráčky
jsou ve věku do 18 let v této struktuře:
Druţstvo kadetů U17 ……………………………10
Druţstvo starších ţáků U15 ……………………….10
Druţstvo mladších miniţáků U12………………….11
Druţstvo nejmladších miniţáků a přípravky U11...31
Celkem má tedy BK 62 mládeţnických členů, faktický stav – zejména díky začínajícím dětem, u
kterých dochází k častým změnám, 70 jiţ čtvrtým rokem. Zároveň kolísá i díky častým výměnám
podle potřeby vyšších soutěţí v kooperaci s Nymburkem.
Přehled hraných soutěţí: výčet a umístění druţstev
Základna dětského basketbalu v Českém Brodě sdruţená v BK Český Brod se v roce 2013 se
vyvíjela následujícím způsobem.
a) druţstvo chlapců data narození 1997 a mladších vedeného Stanislavem Šarochem,
Dušanem Ďurčem a Davidem Šťastným. Od září 2012 do ledna 2013 hrál tým proti soupeřům,
někdy aţ o 4 roky starším, protoţe z důvodu malého počtu druţstev byly spojeny soutěţe
mladšího a staršího dorostu. Přesto se mu podařilo některé z nich porazit, zejména pokud se
jako hostující hráči účastnili zápasů odchovanci, hrající ligové soutěţe v Nymburce : Lukáš
Kosík (liga U17), Dominik Výborný, a Vít Lupínek liga (oba liga U15.) Ve své věkové kategorii
tým prohrál pouze část utkání s Nymburkem B, ale doma stačil i na U19 Brandýsa a Kutné
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Hory. Od února 2013 uţ se soutěţ rozdělila a tým hrál pouze s druţstvy své věkové kategorie.
Výsledky přináší následující tabulka:
U17 druhá polovina sezony 2012/2013 – krajský přebor

tabulka

1.

Basketball Nymburk U17 B

12

11

1

989:705

23

2.

TJ Slavoj - BK Č eský Brod U17

12

7

5

911:783

19

3.

Basketbal Pečky U17

12

0

12

637:1049

12

Poté bylo druţstvo posíleno o některé hráče týmu U17 B BCM Nymburk a odehrálo v květnu a
červnu kvalifikaci o ligu U17 (druhá nejvyšší soutěţ). V prvním kole kvalifikace prohrála pouze
s týmem Lions Jindřichův Hradec, ale porazilo „Tygry“ z Chomutova a B-tým Sokola Vyšehrad.
Postoupilo tak do druhého kola kvalifikace, kde v domácím zápase porazilo o 5 bodů Thermii
Karlovy Vary, aby ve Varech pak o 12 bodů prohrálo a do ligy jen těsně nepostoupilo. Ironií osudu
pak dodatečně v rámci dohod mezi kluby do ligy postoupil Chomutov, který druţstvo Brodu jiţ
v prvním kole kvalifikace vyřadilo. (Jak Chomutov, tak Karlovy Vary hrály později ve své ligové
skupině o střed tabulky.) Nymburští hráči tak přestoupili zpět do Nymburka a tým Brodu byl
přihlášen do krajského přeboru, kde kraloval a udrţel si v podzimní části průměr více neţ 100
vstřelených bodů na zápas. Výsledky týmu v krajském přeboru na podzim 2013 ukazuje
následující tabulka:

Krajský přebor U17 – podzimní část 2013/2014
1.

TJ Slavojˇ-BK Č eský Brod 17

10

9

1

1002:589

19

2.

Basketball Nymburk U17 B

9

8

1

743:480

17

3.

Basket Poděbrady o.s.

10

7

3

735:555

17

4.

ŠSK při3.ZŠ Slaný

10

6

4

813:649

16

5.

BA Sparta Praha "B"

10

6

4

676:589

16

6.

BK R&J EBC Mělník

11

4

7

657:738

15

7.

Basketbal Pečky U17

10

4

6

577:718

14

8.

TJ Slovan Varnsdorf

10

3

7

717:812

13

9.

BC Benešov

9

3

6

505:661

12

25

10.

AŠ Mladá Boleslav

11

0

11

408:1042

11

Na jaře 2014 si tým znovu (uţ bez hráčů ročníku 1997) zahraje kvalifikaci o ligu na následující
sezónu.
b) Druţstvo starších ţákyň rok narození 1998 a mladší vedené Martinou Rokytovou v druhé
polovině sezóny krajského přeboru, podávalo především díky vlastním odchovankyním Adéle
Kynclové a Kláře Kunešové, které do týmu hostovaly z ligového Brandýsa hrálo o střed
tabulky.
Tabulku s umístěními druţstva dívek 1998 a ml. uvádíme zde:

Krajský přebor starších žákyň U15, sezona 2012/2013
1.

BC Benešov

28

28

0

2253:831

56

2.

Basketbal Pečky

28

20

8

1571:1077

46

3.

BK Kralupy Junior

28

14

14

1568:1388

42

4.

ŠBK Borotín

28

14

14

1489:1495

42

5.

TJ Slavoj - BK Č eský Brod

28

14

14

1511:1622

42

6.

ŠSK při 3.ZŠ Příbram U15

28

13

15

1579:1651

41

7.

Basket Poděbrady o.s.

28

9

19

1253:1900

37

8.

Basketball Nymburk

28

0

28

828:2088

27

Tabulky s umístěními druţstva dívek 1998 a ml. uvádíme zde:
Pro sezónu 2013/2014 se druţstvu nepodařilo za odcházející Martinu Rokytovou zajistit trenéra a
bylo tak spojeno s druţstvem Peček (resp. většina hráček tam přestoupila). Tým dívek Peček si –
doplněný o brodské hráčky – rovněţ zahrál kvalifikaci o ligu, do té nepostoupil a od podzimu hraje
divizi U15.
c) Druţstvo mladších ţáků (ročník 1999 a mladších)
V sezóně 2012/2013 pod vedením Davida Šťastného a Pavla Holoubka hráli kluci poprvé nejvyšší
soutěţ ve své věkové kategorii (liga U14) kde bylo celkem 32 týmů z celé republiky rozdělených do
čtyř základních skupin po osmi týmech. V naší skupině jsme porazili pouze jednou druţstvo
z Liberce. Další tým, se kterým jsme hráli vyrovnané zápasy byl Poděbrady, ale chybělo nám vţdy
trochu toho štěstí. Největším problémem našeho týmu byl nízký počet hráčů, který se pohyboval
mezi 8-10 (8 hráčů bylo minimum), oproti soupeřům, který měl většinou spoustu hráčů na střídání.
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Tým U14
Tabulka s umístněním v základní skupině ‚B‘ ligy U14:

V druhé části ligové soutěţe (kam se z naší skupiny ‚B‘ dostali poslední čtyři týmy), jsme sehráli uţ
jen zápasy proti posledním čtyřem týmům ze skupiny ‚A‘. Zde se nám podařilo porazit pouze tým
z Klatov, takţe jsme celkově skončili před nimi na předposledním místě.
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Tabulka s umístněním v druhé části ligové soutěţe U14:

V sezóně 2013/2014 pod vedením Pavla Holoubka hrají kluci krajský přebor U15. Někteří hrají
zároveň ligu U15 za BCM Nymburk, takţe občas bojujeme o hráče, za který tým budou hrát.
V plné sestavě hravě poráţíme všechny týmy, pouze dvakrát nebyli k dispozici všichni potřební
hráči, takţe jsme těsně prohráli (jednou proti druţstvu BK-Beroun a jednou proti BK-Brandýs). I
přes tyto dvě poráţky jsme stále neztratili šanci na nejlepší umístnění.
Tabulka s průběţným umístněním v krajském přeboru U15:
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Tým U15
d) smíšené druţstvo mladších miniţáků (ročník 2001 a mladší) pod vedením Pavla Holoubka
hrál v sezoně 2012/2013 krajský přebor U12. V tomto týmu hráli pouze tři kluci ročník 2001,
zbytek byl o rok aţ dva mladší, coţ bylo znát i na výkonnosti. I přesto se nám podařilo 5x
zvítězit (2x nad Poděbrady, 2x nad Kostelcem a 1x nad Brandýsem).
Umístění druţstva U12 na jaře 2013 přináší následující tabulka:

V podzimní části roku 2013 jiţ tým ve věkové kategorii 2001 a mladší nepokračoval. Hráči roku
narození 2001 byli spojení s druţstvem roku narození 1999 a mladších, a nebo hostují do druţstva
U13 Nymburk. Ostatní (narození 2002 a mladší) pokračovali od podzimu opět v druţstvu U12,.
e) chlapci a dívky – druţstvo U11 resp. U12 (2002 a mladší)
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Tabulka U11 2012 - 13
1. BCM Nymburk

24 21 3 2128:514 45

2. BK Brandýs nad Labem, o.s. A 24 20 4 1827:625 44
3. BC Kolín A

24 17 7 1477:707 41

4. TJ Slavoj - BK Český Brod

24 13 11 1077:1196 37

5. Basketball Nymburk

24 8 16 765:1519 32

6. BK Brandýs nad Labem, o.s. B 24 4 20 693:1759 28
7. BC Kolín B

24 1 23 248:1895 25

Druţstvo nejmladšího miniţactva se v sezóně 2012/2013 umístilo na solidním čtvrtém místě v KP
s příznivou bilancí vítězství a poráţek 13 – 11. V dresu Českobrodských Goril se objevilo celkem
28 chlapců a děvčat z ročníků 2002 aţ 2005. Oporami týmu byli Tomáš Trča, David Vomáčka,
David Budín a Pavel Benák.
V této sezóně 2013/2014 jsme v kategorii nejmladších přihlásili do soutěţí hned dva týmy U11 a
U12.V kategorii U 12 hrají hráči ročníků 2002, 2003 a 2004. Kádr je poměrně úzký (15 dětí) a
mladý (převaha hráčů ročníku 2003), takţe výsledky první části soutěţe U12 nejsou příliš dobré.
Vyhráli jsme pouze v Mladé Boleslavi. Tým U12 trénuje dvakrát v týdnu, v pondělí 17.00 - 18.30 a
ve středu 15.30 - 17.00 .

f) chlapci a dívky – druţstvo U11 (2003 a mladší)
Děti trénují dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Celkem máme přihlášeno 32 dětí, ale některé
chodí na tréninky s U12. Na podzim děti odehráli 10 klasických zápasů a 10 zápasů 3 na 3. Jelikoţ
nejlepší děti jezdí na zápasy s U12, začátek v první polovině jsme zápasy spíš prohrávali. Ale děti
bojovaly a snaţily se soupeřům výhru nedat zadarmo. Jelikoţ se poslední zápasy se jiţ nekryly se
zápasy U12, mohli nastoupit všichni, kdo mohou hrát v této věkové skupině. Proto jsme hráli
vyrovnané zápasy s týmy Nymburka a Poděbrad, jednoznačně porazili Kolín A a Sadské uštědřili
prohru o 70 bodů. Vyzvednout je potřeba hlavně výkony Davida Vomáčky, který vévodí statistikám
nejvíce bodů v zápase (79 proti Sadské), průměru bodů na zápas (29,6) i celkovém počtu bodů
(237). Na to mu stačilo jen 8 zápasů (4 klasické a 4 při hře 3 na 3). Po základní části jsme skončili
na pátém místě a budeme hrát s celky Sadské a Brandýsa B o celkové 9-11 místo. Většina dětí je
narozena v roce 2004, proto má tým perspektivu si své postavení v tabulce ještě vylepšit.
Tabulka umístění po podzimní základní skupině krajského přeboru:
tabulka
1.

BCM Nymburk

10

9

1

641:329

30

19

2.

Basket Poděbrady o.s.

9

8

1

708:212

17

3.

BC Kolín A

10

5

5

420:479

15

4.

BC Kolín B

9

4

5

316:382

13

5.

TJ Slavoj - BK Český Brod

10

2

8

351:673

12

6.

ŠBK Sadská U11

10

1

9

318:679

11

Tým U11
Všechna dětská druţstva trénují 2-3 krát týdně a v hodinách pro oddíly (od 15:30) spolu s druţstvy
basketbalu dospělých vyplňují většinu času cvičebních hodin v nově zrekonstruované hale TJ
Slavoj.
Akce pro veřejnost
Veřejnosti jsou přístupné i metodické tréninky trenérů BCM, které v hale probíhají kaţdý čtvrtek
mezi 15:30 – 20:00
Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské zápasy
dětských druţstev.
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Spolupráce s dalšími subjekty
Kromě výše uvedené spolupráce s BCM Nymburk by BK nemohlo existovat bez rozsáhlé podpory
rodičů, kteří zajišťují převáţnou část dopravy k zápasům na cizích hřištích a někteří z nich se
podílejí i na průběhu letního soustředění.
BK je – jako samostatné občanské sdruţení 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 získalo rovněţ malé ale milé finanční a materiálové příspěvky.
Stručný výhled činnosti na rok 2014
Věříme, ţe ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2014 a uţ nyní můţeme
dvě věci slíbit.
Letní soustředění dětí, které právě připravujeme, se uskuteční pro všechny dětská druţstva
v termínu 9. - 16. srpna 2014 v areálu sportovních zařízeních Města Jičín. Dorostenci budou
s největší pravděpodobností trénovat společně s Nymburkem.
Druhý slib se týká toho, ţe v květnu 2014 si druţstvo kadetů zahraje kvalifikaci o ligu a u U17
očekáváme, ţe by do ní měli postoupit.
Od září 2014 bychom chtěli hrát soutěţe ročníků 1998, 2003 a 2004. Doufáme, ţe uspějeme.

Tým U11
Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů BK Český Brod
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8.4 Nohejbal
Hodnocení činnosti za rok 2013
V roce 2013 se oddíl připravoval na působení nesledovanějšího druţstva muţů „A“ v nejvyšší
muţské soutěţi, nejen hráčskou přípravou, ale také sloţité řešení přímých přenosů z domácích
zápasů pomocí TV COM.
Do Českého Brodu se v roce 2013 sjeli nejlepší nohejbalové dvojice muţů z celé republiky, aby se
zde utkali o titul mistra České republiky. Dále jsme pořádali jako kaţdý rok Vánoční turnaj Alpine
pro jak pro kategorii muţů, tak pro kategorii ţen. A také nesmíme opomenout pořádání turnaje
dvojic ţáků a turnaje pro neregistrované hráče.
Činnost výboru a mediální prezentace
V letošním roce došlo k poměrně náročné věci a tou bylo zřízení přímých přenosů ze všech
domácích zápasů druţstva muţů „A“ pomocí internetových stránek TVCOM, kde máme zřízený
účet pro online vysílání, http://ostatni.tvcom.cz/Zapasy/Sport-Nohejbal. Nohejbalový oddíl dál
pracuje na svých internetových stránkách www.nohejbal-ceskybrod.cz a také na své stránce 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 i na nohecmagazínu článek o
zápase elitních druţstev muţů i ţen.
Výkonný výbor (ve sloţení Sýkora, Janík, Vokáč st., Majer, Cibulková) pro rok 2013 řešil
především jako v roce minulém otázky ekonomické a záleţitosti kolem podpory mládeţe.

Úprava areálu
V letošním roce jiţ neprobíhalo tolik důleţitých úprav jako v loňském roce, pro připomenutí:
výstavba tribuny a zřízení osvětlení centrálního kurtu. Před sezónou proběhlo klasické připravení
hřiště a zázemí, abychom splnili všechny předepsané pravidla a podmínky pro hru nejvyšších
soutěţí.

Počet členů
Tým

do 18 let

18 - 26 let

27 - 65 let

nad 65 let

Miniţáci

19(do 10ti)

-

-

-

Ţáci

6 (do 15ti)
13

-

-

-

Ţeny "A"

-

1

9

-

Ţeny "B"

-

2

12

-

Muţi "A"

-

1

9

-

Muţi "B"

-

1

6

-

Rekreační

-

-

2

1

Dorost

Celkem

82

Přehled soutěţí
Muţi „A“ – Extraliga, umístění po základní části na 6. místě, celkově po play-out 7. místo
Muţi „B“ – krajský přebor soutěţ, umístění na 6. místě
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Ţeny „A“ – 1. Liga ţen, umístění na 1. místě
Ţeny „B“ – pohár ţen, umístění na 4. místě
Ţáci – umístění na 4. místě v kraji
Dorost – umístění na 4. místě v Krajské soutěţi, David Symerský a Josef Líbal nastupovali za tým
SK Kotlářka Praha, umístění na 2. místě dorostenecké ligy

Hodnocení sportovních výsledků
Muţi „A“
Do letošní sezóny druţstvo muţů vstupovalo s jasným cílem a to udrţet extraligovou příslušnost i
pro další rok. Do této sezóny jsme získali velikou posilu a to několikanásobného mistra světa i
evropy Viléma Ungermanna. Sestava pro tento rok byla následující: Vokáč, Ungermann, Chuchla,
Cibulka, Janík, Sýkora, Petřina, Cmíral, Kaděra, Knytl a
náhradníci Majer s Líbalem.
Na začátku roku nás čekala nejtěţší část extraligy, protoţe
jakoţto nováčka na nás čekaly nejlepší týmy z loňského
roku. A v prvním zápase se nám zranil Roman Chuchla,
takţe jsme po zbytek sezóny byli oslabeni. První tři zápasy
nás soupeři přehrávali, ale naše chvíle přišla ve 4. zápase,
kde jsme dokázali urvat remízu proti týmu z Čelákovic.
Tímto zápasem se zvedlo naše sebevědomí i herní
koncentrace a zbylé tři zápasy jsme proti těţkým soupeřům
ze Vsetína, Ţatce a Čakovic vyhráli a poskočili jsme v tabulce na 4. místo. Poté se zápasy otáčely
a proti týmům, proti kterým jsme hráli doma, jsme hrály na venkovní půdě. Takţe po obrátce jsme
první dva zápasy prohráli s větším rozdílem, avšak proti týmu z Benešova jsme měli smůlu a
dokonce došlo i ke zranění J. Vokáče, který musel před prázdninami na operaci kolene. Bohuţel
se nám i nadále nedařilo a proti týmu z Čelákovic a Vsetína jsme prohráli. Naštěstí jsme zabojovali
proti Čakovicím a Ţatci a tak jsme se dokázali udrţet na 6. místě po základní části extraligy muţů.
Po této části odešel hostující Knytl pro své vlastní důvody zpět do druhé ligy.
Slušné umístění po základní části nám zajistilo, ţe jsme začali hrát play-out proti týmu ze Ţatce,
proti kterému se nám celou sezónu dařilo, ovšem v play-off nebo play-out se ruší jedna dvojice coţ
má za následek oslabení o zrušení relativně jistého jednoho bodu našeho týmu v zápase. Tým
Ţatce dal k sobě nejlepší své hráče a ty jsme nedokázali ani jednou porazit i kdyţ druhou půlku
jejich týmu jsme vţdycky porazili, tak to na vítězství nestačilo a tak jsme čekali jak dopadne souboj
týmu ze Vsetína a Čakovic. Nakonec tým Čakovic prohrál a tak o sestup hrály dva spřátelené
týmy. Celá série zápasů se vyznačovala zvláštním pravidlem: ten kdo vedl 3:1 na zápasy vţdy
zápas prohrál. První souboj se konal na naší půdě a zápas otočil famózním singlem Sýkora. Ve
druhém zápase jsme na horké soupeřově půdě vedli my 3:1 na zápasy, ovšem po singlu se karta
obrátila, na nás padla deka a nedokázali jsme vyhrát ani jeden zápas a prohráli tak 5:3 a bylo
rozhodnuto, ţe se bude konat třetí rozhodující zápas o udrţení extraligové příslušnosti na naší
půdě. Zápas začal dobře vyhráli jsme proti těţké dvojici bratrů Suchých a druhá dvojice začala
taky slibně, bohuţel po vyhraném druhém setu jsme se museli přesouvat do haly, nikoliv však do
naší domácí haly, která byla obsazená basketbalisty, a my jsme boj o nejvyšší soutěţ v Českém
Brodě museli sehrát na neutrální půdě v Nymburské hale. Po příjezdu bylo vidět, ţe soupeři se
lépe zorientovali a začali nás přehrávat a opět aţ do stavu 3:1 na zápasy, kde opět vše otočil singl
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Sýkory a my na bouřlivé vlně dokázali vyhrát všechny následující zápasy a tím si uchránit svojí
extraligovou příslušnost i pro další sezónu 2014.
Muţi „B“
Letošní sezóna pro naše muţstvo muţů „B“ dopadla celkem
dobře, jelikoţ i v další sezoně bude nastupovat do soutěţe
Krajského přeboru.
Bohuţel herní výsledky nejsou zase aţ tolik uspokojivé, jelikoţ
z celkových 14 zápasů vyhráli pouze 4 utkání a 2x remizovali.
Celkově tedy získali 10 bodů, které naštěstí stačily na konečné
6. místo z 8 účastníků Krajského přeboru muţů. Důsledkem
tohoto faktu byl nedostatek hráčů, jelikoţ téměř celou sezonu hrálo druţstvo muţů „B“ s minimem
hráčů, v počtu 6 – 7 lidí. Druţstvo můţu „B“ reprezentovali: Vokáč st., Král, Líbal, Laczko,
Čachotský, Majer, Symerský, Pössnicker. Dle statistik si nejlépe vedl Jan Vokáč st., který měl 50%
úspěšnost.
Kromě krajské soutěţe objíţděli hráči během sezony i několik turnajů.
Největší úspěch je třeba určitě vyzdvihnout finálovou účast našich
dorostenců Líbala a Symerskýho, kteří v letošní sezoně nastupovali
v Botas dorostenecké lize za muţstvo Kotlářky. Bohuţel ve finále
nestačili na hráče ze Stratova a skončili tak na 2. místě. Další
z úspěchů Josefa Líbala bylo druhé místo na velmi dobře obsazeném
turnaji dvojic Čáslavská pata, kde jeho spoluhráčem byl také
českobroďák Marek Vedral. Poslední zmínkou je prázdninové taţení
naší trojice Král, Laczko a Čachotský, kteří se zúčastnili dvou turnajů
TJ Spoje v Praze a jednoho turnaje v Církvici, kde v obou těchto turnajích vţdy skončili na 1.
místě!
Ţeny „A“
Koncem prázdnin proběhlo v Čelákovicích Mistrovství ČR
v nohejbalu jednotlivkyň, který k naší velké radosti ovládly naše
svěřenkyně. Do finále se dostala nejen favoritka Lucie
Fischerová, ale i dlouholetá bojovnice Olga Svobodová. Finále
českobrodských hráček bylo velice vyrovnané a dramatické,
nakonec však zvítězila L. Fischerová. Na druhé příčce se
umístila O.Svobodová. Broznovou medaili si odvezla Malátová
z Útěchova.
Krátce na to se českobrodským nohejbalistkám podařilo obhájit loňské vítězství v první lize ţen.
Největším soupeřem jim byly stejně jako kaţdý rok ţeny z Útěchova. První klíčové utkání skončilo
stejně jako v loňském roce remízou a o vítězi ligy nakonec rozhodoval poslední zápas sezóny,
který naše hráčky zvládly s velkým přehledem, a porazil tým
z Útěchova 6.2 na zápasy.
Druţstvo Č. Brodu těží především z vyrovnaného kádru na všech
postech a dlouhodobého vedení trenéra F. Bálka. Soupiska 2013:
Blaţková Jana, Cibulková Lenka, Červenková Kateřina,
Fischerová Lucie, Chuchlová Martina, Linhartová Petra,
Möglichová Jana, Svobodová Olga, Tymichová Veronika,
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Vokáčová Lucie.
Vyvrcholením sezóny bylo Mistrovství ČR dvojic a trojic, které se konalo v půlce září v Malých
Svatoňovicích. Stejně jako v lize byly největšími soupeřkami hráčky z Moravy. V obou dnech se
totiţ do semifinále, a tedy boje o medaile, dostaly jen nabité sestavy Českého Brodu, Útěchova,
Vršovic a Solidarity Praha. Sobotní šampionát dvojic skončil lépe pro Č. Brod A (Červinková,
Möglichová, Chuchlová), které vyhrály nad Útěchovem A a
získaly tak zlatou medaili. Druhé českobrodské druţstvo
(Fischerová, Cibulková, Svobodová) porazilo v boji o 3. místo
tým Solidarity Praha a vyslouţilo si 3. Místo.
Nedělní boj o mistryně republiky v trojicích opět ovládly
především hráčky Českého Brodu, Útěchova. V semifinálových
bojích se tentokrát vedlo hůře oběma českobrodským druţstvům
a k nevelké radosti trenéra F. Bálka. Obě jeho druţstva
nastoupily k semifinálovému boji proti sobě. Tyto zápasy bývají
z nejtěţších a nejnapínavějších. Tentokrát zvítězil Č.Brod B (Blaţková, Cibulková, Červenková,
Tymichová) a mohl se těšit na finálový boj proti týmu z Útěchova, na který bohuţel nestačil a tak si
svěřenkyně českobrodského nohejbalu odnesly stříbrnou medaily. Druţstvo Č. Brod A
(Fischerová, Chuchlová, Möglichová, Svobodová) se po semifinálové poráţce nedokázalo
zkoncentrovat a v boji o 3. místo prohrálo s týmem TJ Sokol Praha - Vršovice II.
Ţeny „B“
V letošním roce se naše druţstvo ţen „B“ opět zúčastnilo soutěţe
„Poháru ţen 2013“. V soutěţi se registrovalo 8 druţstev a ţeny
nastupovaly do sezóny s většími ambicemi neţ v minulé, a to
dostat se na přední místa tabulky. Soutěţ se hraje turnajově a
díky klesajícímu počtu hráček se druţstvo dostávalo do situací,
kdy mohla jet třeba jen jedna trojka, či dvě dvojky, které nebyly
sehrané. I tak se snaţily postupovat vţdy ze skupiny a tím
získávat body. Po všech 8 turnajích se náš tým dostal pouze na
6. místo se 2 body.
Ţáci
Mládeţi se v oddílu věnuje hodně pozornosti. Ţáci jsou rozděleni do 3 skupin a letos vznikl i tým
dorostu. Přípravka, kam chodí děti jiţ od 3 let a následně výkonnostně lepší hráči jsou rozčleněny
do starších, resp. mladších ţáků. Pro ţáky je kaţdým rokem připraven seriál turnajů.
Tento soutěţní rok se stejně jako loni ve středočeském kraji sloučila kategorie mladších ţáků,
která byla pro jedince do 12 let včetně, s kategorií starších ţáků, kteří mají věkovou hranici 15 let.
To mělo vliv na nasazování na turnaje a neúspěch mladších hráčů a hráček na turnajích, kde
převládala zkušenost starších hráčů.
Druţstvo ţáků objelo všech 7 turnajů Krajské soutěţe ţáků, včetně nepovinného turnaje v singlu.
Druţstvo dorostenců vynechalo pouze 2 turnaje a to z důvodu nemocí hráčů. Letošní rok byl po
odchodu starších ţáků do kategorie dorostu výsledkově slabší jak v kategorii ţáků, tak v kategorii
dorostu. Naši svěřenci sice občas posupovali ze skupin, vţdy ale skončili před stupni vítězů
většinou na 5. - 8. místě.
Tým ţáků i tým dorostenců se umístil na celkovém 4. místě krajské soutěţe.
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Akce pro veřejnost
V letošním roce jsme pořádali Mistrovství České republiky dvojic muţů, které se konalo 30. 6. 2013
ve V+T mat ARENĚ, neboli na nohejbalových kurtech za nemocnicí. MČR dvojic muţů poskytlo
velkou podívanou mezi nejlepšími celky z celé republiky. Další akcí, která se konala o
prázdninách, bylo pořádání turnaje neregistrovaných hráčů pod záštitou organizace Českobroďák.
Turnaj mládeţe, který jsme uspořádali v rámci krajské soutěţe ţáků, a dorostu se konal v záři.
Poslední akcí, která se koná vţdy před Vánocemi je tzv. Vánoční turnaj jak pro muţe, tak i pro
ţeny.
Spolupráce s dalšími subjekty
Za rok 2013 děkujeme níţe 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. Akce pro veřejnost byly dotovány Městem Český Brod.
Výhled na sportovní rok 2014
Do nového roku klub dále renovovat a vylepšovat sportovní areál, ale především se nadále
věnovat výchově mládeţi a její podpoře. Chystáme zaloţení nového týmu muţů, do kterého
plánujeme zapojit mladé hráče pro získávání zkušenosti.
Pro jednotlivé týmy jsou stanoveny jasné cíle:
 muţi „A“ mají za cíl se postoupit mezi 4 nejlepší celky v extralize,
 ţeny „A“ obhájit všechny získané tituly z roku 2013 a vyhrát další nezískané disciplíny,
 muţi „B“ udrţet se v horní polovině tabulky krajského přeboru
 ţeny „B“ účastnit se na všech turnajích druholigového poháru a umístit se na stupních vítězů
 dorostenci mají za úkol objezdit většinu turnajů a zkusit se prosadit v muţských soutěţích
 ţáci mají za úkol se zúčastnit všech turnajů v rámci krajské soutěţe a pokusit se dostat na

stupně vítězů.
Doufáme, ţe na konci roku budeme moci říci, ţe rok 2014 byl stejně úspěšný nebo více úspěšný
neţ uplynulý rok 2013.
Přehled sponzorů a donátorů oddílu nohejbalu:

8.5 Tenis
Stručné hodnocení činnosti
Oddíl řídil výbor ve čtvrtém 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 energii. Oddíl má 233 členů, kteří se podílí na
brigádnické činnosti, stavění a skládání přetlakové haly. Na sportovním úseku se velice dařilo. A
druţstvo postoupilo do druhé ligy, dorost a starší ţáci postoupili zpět do krajské mládeţnické ligy.
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Výbor z původních 7 členů oslabil na 5 členů. Na valné hromadě byli dodatečně zvoleni do výboru
MUDr. Miroslav Chaloupka a Lucie Švejcarová. V březnu z výboru odstoupil hospodář oddílu
Martin Dušek.
Jako kaţdý rok tak i tento bylo odpracováno celkem 220 hod. na stavbě a sloţení přetlakové haly a
na údrţbě dvorců a zeleně tenisu 1320 hodin. Jsme jeden z oddílů v rámci TJ, který si
zabezpečuje od A do Z svoji činnost. V závěru roku oddíl dostal dotaci od města na sociální
zařízení ve výši 90 000,- Kč.
Nutno poděkovat vedení Slavoje za půjčku 1 160 000,- Kč, které se pouţilo na úhradu haly firmě
Callipso Pardubice a oddíl tuto částku splácí Jednotě. V tuto chvíli je nutné provést dvě platby po
145 000,- a finanční závazek oddílu k Jednotě bude splacen.

Členská základna
Věk
do 18 let

Počet členů
129

18 – 26 let

10

27 – 65 let

66

nad 65 let

17

Celkem

222

Přehled soutěţí
A druţstvo dospělí

4.místo

divize
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Dorost
Starší ţáci
Mladší ţáci
BABY tenis

I. Třída KP
krajský přebor
krajský přebor
skupina F krajské soutěţe

2.místo
sestoupilo
4.místo
1.místo

Družstvo BABY tenisu Timi,Radek ,Václav,Zuzk a 1.místo F

V jednotlivcích nejlepších výsledků dosáhli
Michal Bauman mistrovství ČR starší ţáci
Markéta Slivová
Pro veřejnost
Jako kaţdý rok byl pořádán turnaj manţelských párů a turnaj čtyřher o posvícenský koláč.

Koláč a vítězové M. Homola a V. Novák

Výhled na rok 2014
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 jiţ má. Případně v tomto
roce postavit hrubou stavbu a v roce 2014 dostavět do kolaudačního řízení.
Jaroslav Kokeš, předseda oddílu
39

8.6 Triatlon
Oddíl triatlonu měl v roce 2013 pouze 8 členů – 1 člen do 18 let, 4 členové ve věku 18 - 26 let a 3
členové ve věku 27 - 65 let.
Celkově byla v roce 2013 účast členů oddílu na triatlonových či duatlonových závodech menší neţ
v předchozím roce.
Nejlepších výsledků dosáhla Lenka Cibulková, která se i v roce 2013 soustředila na závody
v terénním triatlonu a duatlonu – v Českém poháru XTERRA obsadila v celkovém pořadí ţen 3.
místo:
 25.5.2013 startovala v Praze na Mistrovství ČR
v duatlonu - XTERRA Ţluté lázně (3 km běh - 24 km
MTB - 6 km běh) a obsadila 2. místo v celkovém
pořadí ţen,
 8.6.2013 na závodě ČP XTERRA Hořice (1,2 km
plavání - 28 km MTB - 8 km běh) doběhla mezi
ţenami na 3. místě,
 15.6.2013 na závodě ČP XTERRA Ostrov (1,2 km
plavání - 32 km horské kolo - 10 km běh), který byl
zároveň Mistrovstvím republiky, získala stříbro,
 13.7.2013 na závodě XTERRA Davidův mlýn (1 km
plavání - 35 km MTB - 10 km běh) obsadila v
celkovém pořadí ţen 2. místo,
 10.8.2013 v závodě s mezinárodní účastí XTERRA CZECH - PRACHATICE (1,5 km plavání 36 km MTB - 10 km běh), který byl i závodem Evropského poháru, obsadila v celkovém pořadí
ţen 11. místo (2. místo z českých závodnic),
 31.8.2013 na závodě XTERRA KRUŠNOMAN TRIATLON (1,5 km plavání - 33 km MTB - 8 km
běh) byla v celkovém pořadí ţen třetí.
 18.5.2013 startovala i na závodě City Triathlon Bratislava (0,75 m plavání - 20 km kolo - 5 km
běh) a obsadila 11. místo v celkovém pořadí ţen.
Další členové oddílu se zúčastnili pouze triatlonů - pouťáků v okolí:
 27.7.2013
 triatlon „Ţelezný muţ Vyţlovky“ – Ivan Houţvička a Václav Čokrt
 Vlkančický triatlon – Ivan Houţvička, Václav Čokrt, Jana Čokrtová (4. místo), Kateřina
Čokrtová, Jan Rybář
 24.8.2013
 triatlon „Mikrouš“ v Kozojedech – Václav Čokrt, Jana Čokrtová (3. místo) a Kateřina
Čokrtová
V oddílu v roce 2013 působili dva trenéři triatlonu –
Václav Čokrt a Eva Čokrtová. Ve dnech 23. 28.6.2013 proběhly ve Zlínském kraji Hry VI. letní
olympiády dětí a mládeţe ČR.
Jiţ popáté byl jedním ze sportů i triatlon a jiţ popáté
byl trenérem středočeského výběru V.Čokrt.
Triatlonisté
přispěli
k celkovému
vítězství
Středočechů na olympiádě senzační zlatou medailí
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v kategorii dorostenek, kterou získala Aneţka Nováková z Jíkve. V kategorii dorostenců jsme
obsadili 7. místo a v kategorii starších ţákyň 11. místo. Ve čtyřčlenném triatlonovém týmu
Středočeského kraje měl startovat i starší ţák Jan Rybář z našeho oddílu – v předvečer odjezdu
však onemocněl a olympiády se nemohl zúčastnit.
Stejně jako v předchozích letech uspořádal i v roce 2013 náš oddíl čtyři běţecké závody, na nichţ
startovalo celkem 693 závodníků.


17. března 2013 to byl 20. ročník běhu „Českobrodská pečeť“, kterého se celkem zúčastnilo
265 běţců:
 dopolední silniční běh na 10 kilometrů (start u Podviničního rybníka a obrátka v Dolánkách)
absolvovalo 215 běţců (177 muţů a 38 ţen),
 odpoledního běhu pro děti a mládeţ v českobrodském parku a v okolí Pivovarského
rybníka se zúčastnilo pouze 50 závodníků (21 chlapců a 29 děvčat).



28. září 2013 se v českobrodském parku a
v okolí Pivovarského rybníka uskutečnil 12.
ročník akce „Svatováclavský běh“. Tohoto
běhu pro děti a mládeţ (tratě od 95 m do 1950
m), běhu pro dospělé (3250 m) a běhu „Buď fit“
pro ţeny (1650 m) se zúčastnilo 107 závodníků
- 80 závodníků v dětském a dorosteneckém
věku (37 chlapců a 43 děvčat) a 27 dospělých
(19 muţů a 8 ţen).



20. října 2013 se konal 12. ročník akce „Běh
Republiky Československé“. Na stejných
tratích jako při Svatováclavském běhu
startovalo 145 běţců - 104 závodníků
v dětském a dorosteneckém věku (54
chlapců a 50 děvčat) a 41 dospělých (30
muţů a 11 ţen).



15. prosince 2013 byl náš běţecký seriál
zakončen 21. ročníkem silničního běhu
„Českobrodská vánoční desítka“. Tohoto
10 km dlouhého běhu, se startem a cílem u
Podviničního rybníka, se zúčastnilo 176
závodníků (140 muţů a 36 ţen).

Uvedené běţecké závody byly uspořádány za finanční podpory města Český Brod.
Články o závodech jsme publikovali v měsíčníku „Českobrodský zpravodaj“.
Informace o oddílu jsou k dispozici na www.triathloncb.ic.cz
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8.7 Volejbal
Rekreační volejbal za rok 2013
Členská základna
V roce 2012 má členská základna rekreačního
volejbalu 14 členů. V září roku 2013 jsme přijali dalšího
člena a to paní Magdu Choutkovou.
Konečný stav k 31.12.2013 je 15 členů.

Hodnocení činnosti
Rok 2013 jsme zahájili tradičně novoročním utkáním
v hale. Jiţ se stalo dlouholetou tradicí, ţe dne 1.1. 2013
jsou zváni jak rodinní příslušníci, tak naši kamarádi a
příznivci rekreačního volejbalu.
Náš oddíl se schází pravidelně v zimní i letní sezóně
kaţdý pátek od 18.00 do 20.00 hod.
V roce 2013 jsme rozšířili tréninkové hodiny o úterý, kdy
se za hezkého počasí scházíme na beachovém hřišti v
Kounicích.

Rekreační turnaje
 1.5.2013 - Turnaj smíšených druţstev Pečky
 1.6.2013 - Tradiční turnaj smíšených druţstev v Kounicích
 30.11.2013 - Turnaj smíšených druţstev v Liblicích
Výhled do roku 2014
Získání nových členů pro rekreační volejbal.
Zprávu vyhotovila: Alena Bubníková
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8.8 ASPV
Stručné hodnocení
V minulém roce pravidelně kaţdý týden probíhalo:
 2x cvičení ţen – zdravotní cvičení
 1x týdně cvičení mládeţe na nářadí.
 1x týdně sportovní gymnastika
Cvičební hodiny měly po celý rok stálou návštěvnost

Mediální prezentace
Probíhá v rámci našich www stránek
http://www.aspvceskybrod.cz/, které jsou pravidelně
aktualizovány. Dále dáváme informace do vývěsky
před halou. Nábor ve školách formou letáků.

Ekonomická bilance
Příjem: členské příspěvky – 46 500,- Kč
Veškeré výdaje spojené s činností ASPV byly proplaceny a jsou evidovány přímo u ekonoma
jednoty.
Prostory pro činnost
Cvičební hodiny probíhají pouze v tunelu.
Počet členů
Celkem: 75
Dospělí – 18 (věkové rozmezí 27 - 65)
Mládeţ – 57
Přehled soutěţí - výčet a umístění
Účast na atletickém víceboji v Kolíně - 2 stříbrná místa - děti ve věku 8 a
10 let.
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Akce pro veřejnost
Kaţdoroční veřejná hodina spojená s mikulášskou nadílkou pro rodiče a širší veřejnost.
Stručný výhled činnosti
Výhledově plánujeme zvýšit počet cvičenců, jinak pokračovat v činnosti jako doposud. Pokračování
v proškolování nových cvičitelů a zavádění nových metod získaných v rámci seminářů v minulém
roce – např. na téma „tradiční hry s netradičními pomůckami“
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9. Závěr
Vize VV TJ na léta 2010 – 2014 se z větší části naplnila a TJ je v dobré ekonomické i personální
kondici.
Rok 2014 bude pro TJ Slavoj rokem volebním, přejme oddílům i TJ dobré kandidáty do výboru
oddílů i TJ a dobrou vizi na další období rozvoje TJ Slavoj Český Brod, o.s..
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