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1. Základní údaje 
 

 
 
 
 

Název organizace TJ Slavoj Český Brod, o.s. 
IČ 00663191 
Forma právní subjektivity Občanské sdružení / dle zákona 83/1990 Sb. 
Registrace organizace - č.j. VSP/1-2874/90-R 
Registrace organizace - datum 1. 11. 1990 
Název banky Česká spořitelna 
Číslo účtu 425397349/0800 
  
Sídlo organizace  
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 
Marcela Procházková uklízečka ubytovny tenis 
Jaroslava Filounová uklízečka ubytovny 
Milan Rollo st. příležitostná projektová výpomoc 
Renáta Neufusová příležitostná 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 podává ucelený přehled o činnosti výkonného 
výboru (dále jen VV TJ), jeho pracovních skupin, Správy TJ a oddílů a o jejich projektových, 
administrativních, sportovních a společenských aktivitách.  
 
Úvodem lze říci, že rok 2014 nebyl tak bohatý na získání prostředků na investiční akce, na druhé 
straně máme připravené projektové dokumentace na další podání do nových Výzev dotačních 
titulů. Za přínos považujeme stabilizaci finančních příjmů na provoz a činnost TJ, zejména od 
města Český Brod a Okresního tělovýchovného sdružení Kolín. I díky tomu byla činnost oddílů i TJ 
velmi pestrá s mnohými významnými úspěchy a se stále rostoucí základnou dětí a mládeže. 
 
Členové TJ kandidovali za různé strany a sdružení v komunálních volbách. Bude jistě zajímavé 
sledovat dění ve městě a TJ, když výsledky rozdělily naše členy do vedení města i do opozice. 
 
Další možností jak se více zapojit do sportovního dění je i zvolení předsedy TJ do výkonného 
výboru Okresního tělovýchovného sdružení. V době, kdy financování sportu ze státních  
a veřejných prostředků je nepřehledné a komplikované je to důležitý moment. 
 
VV TJ a Správa v uplynulém roce už nemusely tolik řešit úkoly spojené především se získáváním 
finančních prostředků na provoz a činnost TJ a oddílů, protože vznik Fondu podpory sportu, kultury 
a volného času města Český Brod tyto základní činnosti finančně zabezpečil. Oceňujeme přístup 
města a jeho morální i finanční pomoci. Mezi tu morální lze zařadit ocenění Jana Sýkory jako 
Osobnost města roku 2014 v kategorii individuální sportovní úspěch. Naše vždy úspěšné 
nohejbalistky se ze skromnosti již nenechaly nominovat. Ve spolupráci s městem jsme řešili  
i otázku využití prostoru v areálu nemocniční zahrady, kterou má ve správě Hasičský záchranný 
sbor. TJ a oddíl nohejbalu musí v dalších letech vybudovat nový areál nohejbalu na svém 
pozemku u ZŠ. 
 
Chtěli bychom tímto vyjádřit městu Český Brod poděkování za jeho podporu činnosti TJ. 
  
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, vicemistra v singlu nohejbalu J. Sýkoru, či nejlepší nohejbalistku roku L. Cibulkovou, 
setrvání nohejbalistů v extralize, U 17 v sezoně 2012/2013 BK hráli v 1. lize. Potěšitelným faktorem 
je i nárůst členské základny v mládežnických kategoriích a jejich úspěchy třebas zatím jen na 
krajské úrovni (nohejbal, tenis, BK, atletika) 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. 
 
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. 
 
Díky VV TJ, činnosti Správy, získaným mistrovským titulům, spolupráci s ostatními občanskými 
sdruženími ve městě, můžeme o roku 2014 říci: Byl to rok s dobrými sportovními výsledky  
a přípravou projektů do budoucna.  
  
 
 

 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: 15. 5. 2014 
Účast na VH: 23 delegátů (z 34 oprávněných), VH je usnášeníschopná 
Hosté: 
 
Jednání řídil: P. Janík 
 
I. procedurální otázky 

 VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 VH zvolila mandátovou komisi ve složení: M. Rolo ml., S. Kosík. 
 VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, T. Cibulka. 
 VH zvolila volební komisi: J. Sýkora, A. Bubníková. 

 
 
VH schvaluje: 

 Výroční zprávu VV TJ za rok 2013 a Návrh činnosti TJ na rok 2014. 
 Zprávu o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014. 
 Zprávu KRK za uplynulé období. 
 Směrnici o odměnách statutárních zástupců TJ a dalších členů VV TJ. 
 Počet členů VV na další volební období: 7 
 Volbu členů VV ve složení: P. Janík, M. Rollo ml., J. Charouzek, M. Majer, P. Sobíšek,  

B. Filoun, M. Dušek ml. 
 Volbu členů KRK ve složení: J. Eichlerová, L. Cibulková, S. Šaroch. 
 Přijetí oddílu badmintonu za organizační složku TJ. 

 
 
VH bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti Správy TJ 
 
 
II. Návrhy činnosti na další období: 
 
VH pověřuje výkonný výbor: 

 Dokončením tvorby vize TJ na další období, včetně činností pracovních skupin. 
 Sledovat situaci ve sportovním dění – připravit novou registraci Stanov. 
 Ve spolupráci s ekonomickou komisí a KRK každé čtvrtletí revidovat rozpočet a případně 

upravit rozpočet v návaznosti na získané dotační tituly na provoz TJ. 
 Projednávat požadavky a návrhy oddílů související s jejich činností a materiálním 

zabezpečením. Koordinovat střediskové řízení. K těmto jednáním přizvávat předsedy 
oddílů. 

 Připravit projekty pro Výzvy na rok 2015 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro investiční akce 
připravit projektovou dokumentaci. 

 Pokračovat v jednání s Městem a dalšími partnery o vypořádání majetkových poměrů, 
zejména výměny a kompenzace pozemků pro sportoviště, prioritně pozemku pro nohejbal  
a pozemků pro vybudování cyklostezky okolo areálu Na Kutilce. 

 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, způsobu jejich odměňování 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. 

 Ve spolupráci s městem uspořádat akce pro veřejnost. 
 Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 
 Řešit grafický manuál TJ. 
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VH ukládá KRK: 
 Stanovit a dodržovat harmonogram kontrol. 

 
 
VH ukládá oddílům: 

 Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 
 Ve spolupráci se Správou TJ upřesnit vždy k 31. 12. stav členské základny včetně rodných 

čísel. 
 Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. 
 Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů. 
 Včasné dodání podkladů 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: 
Usnesení VH TJ bylo přijato 23 hlasy. 
 
 
Zapsal: předseda návrhové komise Milan Majer 
Ověřil: předseda TJ Slavoj Český Brod, o.s. 
 
 
 
Přílohy: 
 
Program: 

1) Uvítání a úvodní informace 
2) Volba mandátové, volební a návrhové komise 
3) Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a návrh činnosti a vize rozvoje TJ na další 

období (P. Janík) 
4) Zpráva o činnosti Správy TJ včetně majetkových vztahů a pohledávek (M. Chuchlová) 
5) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2013 a návrh rozpočtu na 2014 (L. Vokáčová) 
6) Zpráva KRK (J. Eichlerová) 
7) Diskuse 
8) Zpráva mandátové komise 
9) Volby VV TJ 

Přestávka na občerstvení 
10) Zpráva volební komise, výsledky voleb 
11) Zpráva návrhové komise 
12) Usnesení a závěr 
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4. Činnost TJ v roce 2014 
 

4.1 Složení výkonného výboru (VV TJ) 
 

Výkonný výbor Funkce / Oddíl 
Charouzek Jakub ASPV 
Janík Pavel Předseda / Volejbal 
Majer Milan Nohejbal 
Rollo Milan Místopředseda / Atletika 
Dušek Martin ml. Basketbal  
Sobíšek Pavel Tenis 
Filoun Bohumil Biliár 
  

Zaměstnanci Funkce 
Lucie Vokáčová  účetní  
Marcela Chuchlová tajemnice  
  
Revizní komise Oddíl 
Jana Eichlerová  Volejbal  - předseda 
Lenka Cibulková Nohejbal 
Stanislav Šaroch Basketbal - BK 

 
  
4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ 

 
Výkonný výbor TJ měl jednání zpravidla první čtvrtek v měsíci. Statutární zástupci měli každý 
týden operativní provozní porady s tajemnicí a účetní, zásadní úkoly a dokumenty jsou 
registrovány na Google site (dále GS).  
 
Jednání VV TJ vycházela 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 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, 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.  
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V průběhu roku 2014 si TJ svým přístupem k dalším subjektům (Město, školy, NNO, OTS  apod.) 
upevnila pozici seriózního partnera v oblasti sportovního využití volného času, školní TV  
a naplňování Strategického plánu rozvoje Města, a na jehož realizaci v podobě akčního plánu  
na období dvou let se podíleli zástupci TJ. Pro oblast podpory sportu byla velmi důležité zřízení 
Fondu podpory kultury, sportu a volného času a novela Programů podpory kultury, sportu  
a volného času. Vytvoření Fondu stabilizuje podmínky provozu, činnosti a investičních akcí  
i ostatním občanským sdružením ve městě. 
 
VV TJ projednával zejména: 

 přípravu a realizaci akcí souvisejícími se Správou a činnostmi oddílů, 
 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,  
 vyrovnání majetkových vztahů u pozemků města a TJ,  
 jednání s HZS a příprava studie využitelnosti areálu HZS i pro potřeby oddílu nohejbalu, 
 byl dokončen prodej chaty Pionýr ve Strážném, 
 příprava projektů a realizace neinvestičních a investičních akcí (z prostředků investičního 

fondu TJ a Fondu podpory sportu, kultury a volného času – Programy č. 1-3), 
 přípravou projektů na MŠMT, OPŽP a ROP STČ kraje (rekonstrukce Kutilky, zateplení SH), 
 otázky vnějších vztahů: jednání s městem, HZS, školami, NNO, Technickými službami 

města Český Brod, pojišťovnami apod. 
 přípravou Vize rozvoje TJ do 2018 
 propagace činnosti TJ a její medializace, zejména v Českobrodském zpravodaji. 

 
Správa TJ v uplynulém roce měla následující priority: 
 

 Finanční stabilizace chodu a činnosti Správy, 
 aktualizace provozních řádů sportovišť ve správě TJ a v souladu s BOZP, 
 revize 
 dokumentace a narovnání evidencí nemovitého majetku, především ve vztahu ke 

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

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

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

 spolupráce na projektové činnosti, 
 logistika TJ, 
 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 využití všech sportovišť a ekonomika jejich provozu, 

 
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, že VV TJ ve spolupráci s oddíly / odbory a Správou TJ pokračuje ve 
shodě  pro další rozvoj sportovní, ale zejména administrativně materiální činnosti TJ.  
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4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2014 
 

Znak 
ČUS Oddíl Celkem Muži Ženy Dospělí 

celkem Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 
celkem 

Počet 
oddílů 

1 atletika 134 12 5 17 8 3 57 49 117   
3 basketbal 90 15 0 15 12 0 33 30 75   

61 billiard 6 6 0 6 0 0 0 0 0   
7 fotbal 7 7 0 7 0 0 0 0 0   

26 nohejbal 81 28 23 51 7 2 21 0 30   

45 

sport pro 
všechny 
odbor 
ČASPV 51 1 18 19 2 2 3 25 32   

37 tenis 193 61 13 74 8 5 54 52 119   
51 triatlon 8 3 4 7 1 0 0 0 1   
38 turistika 125 23 21 44 14 9 29 29 81   
40 volejbal 25 17 8 25 0 0 0 0 0   

Celkem  720 173 92 265 52 21 197 185 455 10 
 
Dospělí od: 18 let, Dorost od: 15 let 
 
Početní stav nemusí odpovídat počtu členů v oddílech, protože oddíly neřeší duplicitní 
členství. 
 
5. Výsledky hospodářské činnosti 
 
Finančně bez vlivu způsobu účtování: 
 
Příjmy: 

Členské a oddílové příspěvky 3 315 748 
Svazy  53 669 
Cvičební hodiny TVZ mimo TJ 255 369 
Hospodářská činnost 1 330 238,09 
Dotace provozní 697 900 
Sponzorství a dary 264 181 
Prodej nemovitost 2 000 000 
Ostatní příjmy 407 494,34 

 8 324 599,43 
 

Finančně bez vlivu způsobu účtování: 
 
Výdaje: 

Údržba, provoz areálů a činnost oddílů 1 381 136,4  

Údržba, provoz (hospodářská č.) 336 171,63 
Energie, vodné stočné  1 212 848,61 
Mzdy 1 473 845 
Daně  204 751,19 
Odpisy, zůstatková cena prodaného majetku 2 835 276,46 
Ostatní výdaje 333 362,48 

Celkem: 7 777 391,77 
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Stav majetku (v Kč) 

Stavby 28 164 944,1 
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 747 070,28 
Pozemky 28 000 
Celkem: 31 940 014,38 

 
Komentář: Tabulka je účetním výsledkem hospodaření za rok 2014 po zdanění.  
 
V roce 2014 TJ Slavoj Český Brod, o.s. obdržela dary od těchto subjektů: 
 
Finanční dary (v Kč): 
Büttner s.r.o. 10 000,- 
Goldinvest, s.r.o. 20 000,- 
MGC servis, s.r.o. 30 500,- 
Igor Sládek 6 000,- 
FP Instal s.r.o. 4 000,- 
Markul Controls s.r.o. 15 000,- 
Richard Genzer 40 000,- 
MUDr. Jiřina Sýkorová 40 000,- 
Jan Vokáč 10 000,- 
Musílek Petr 14 570,- 
TTCP s.r.o. 12 000,- 
Jatky Český Brod a.s. 20 000,- 
V+T mat s.r.o. 30 000,- (dar bude použit na výstavbu nového sportovního areálu) 
Český atletický svaz 8 188,- 
 
Věcné dary: 
Nova partner 14 937,- (televize – klubovna) 
Sports Shops s.r.o. 12 608,- (ceny MČR) 
Sports Shops s.r.o. 6 378,- (ceny Vánoční turnaj) 
 
 
 
6. Projektová činnost TJ a její realizace 
 
V roce 2014 VV TJ podal následující projekty: 
 
Vyhlašovatel Dotační titul Název projektu Výsledek /částka 

Město Český 
Brod 

Program č. 1  Provoz a celoroční činnost podpořeno  
ve výši 400 tis. Kč 

Program č. 2 sportovní akce podpořeno  
ve výši 101,5 tis. Kč 

Finanční podpora invest. 
Projektů 

Plynová přípojka, čistící stroj, 
úpravna vody, plot na Kutilce 

podpořeno ve výši 160 
tis. Kč 

Podpora přetlakové haly  100 tis. Kč 

MAS Pošembeří  Fiche č.2 Rekonstrukce sauny a 
rehabilitace 

nepodpořeno  
 

Středočeský kraj 
Fond sportu a primární 
prevence 

Rekonstrukce osvětlení a 
plynové přípojky sportovní haly 
a KBD 

nepodpořeno 

Fond hejtmana Zmírnění škod po povodni nepodpořeno 
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Fond cestovního ruchu Kolostavy u sportovních 
zařízení nepodpořeno 

MŠMT 

Program IV. podaný 
prostřednictvím OTS provoz a opravy 196 400 Kč 

Program 512 (investice) Rekonstrukce atletického 
areálu nepodpořen 

 
V roce 2014 se nejdále dostal projekt rekonstrukce atletického areálu po povodních, projednáván 
vládou ČR, ale nakonec podpořen nebyl. 
 
U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně 
zveřejněna. 
 
Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky 
nimž 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, MAS Pošembeří a 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 2014 se podařilo získat jen podporu investic od Města Český Brod 
ve výši 160 tis. Kč. Na druhé straně se stabilizovala podpora na provoz a činnost TJ a oddílů ve 
výši 697 900 Kč. 
 
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 a přehled donátorů 
viz výše.  
 
Na rok 2014 byly na základě usnesení Valné hromady z 13. 5. 2014 a výzev podány následující 
projekty, jejichž přehled je v tabulce na str. 10. 
 
Dokumentace k projektům je přístupná na https://sites.google.com/site/spravatj/ 
 
 
7.2 Skupina pro správu majetku 
 
V roce 2014 stavební komise probírala tyto body: 

 varianty při stavbě nového sportovního areálu pro nohejbal  
 využití prostoru za halou, 
 rekonstrukce plynové přípojky sportovní haly a KBD, 
 připomínkovala partnerskou smlouvu s HZS o využití nemocniční zahrady, 
 spolufinancování oplocení na Kutilce, 
 projednávání o narovnání ve vlastnických vztazích je zmíněno v kap. 7.3. 

 
 

7.2.1. Přehled zařízení TJ a investiční plán, opravy a údržba  
 
Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace 
projektů: 
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Rekonstrukce plynové přípojky 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Čisticí stroj na úklid sportovní haly 

 
 

 
 
 
 
 
 

Plot na Kutilce ( SK ve spolupráci s TJ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Úpravna vody 
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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, zejména: HZS – areál v nemocnici, 

Naučná stezka na Kutilce. 
 Pracovní skupina Kutilka. 
 Jednání s ostatními sportovními  a volnočasovými obč. sdruženími ve městě – SK, T.J. 

Sokol, Corridoor, skautská střediska, TJ Liblice. 
 Partnerské smlouvy a jednání – MAS, Svaz nohejbalu. Atletiky, ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská. 
 Jednání s právními subjekty - úřadem práce, Kooperativou a UNIQUA, 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 
přijetí 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 2014 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 

Oplocena díky SK a TJ první část, 
pozemky jsou zaměřeny a připravuje 
se projektová dokumentace. 

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

V návaznosti na Studii využitelnosti 
pozemku HZS u nemocnice pozemek 
zůstane v majetku HZS a TJ 
společně s městem bude jednat o 
společné investici pro hřiště a 
dopravní hřiště u ZŠ Žitomířská. 

 
Jednání o prodeji chaty Pionýr Strážném 
V souladu s rozhodnutím valné hromady o výši ceny za Strážné (2 mil. Kč) VV TJ Správa TJ 
dojednala prodej chaty Pionýr ve Strážném ve spolupráci s realitní kanceláří České spořitelny a.s. 
zastoupené M. Doležalem.  
 
Pracovní skupina Kutilka 
Správa TJ a Milan Rollo ml. Stále řeší přípravu smlouvy o využívání sportovního areálu SK. 
 
V daném období řešili následující problémy: 

 nákladovost na areál a řešení jeho ztrátovosti, 
 principy pro uzavření smlouvy s SK, 
 projekt rekonstrukce atletického oválu, 
 projekt rekonstrukce osvětlení areálu, 
 generel Kutilka nebyl radou města akceptován a je od něho upuštěno. Příprava náhradního 

řešení i s ohledem k prioritám a ekonomickým možnostem TJ. 
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Jednání s ostatními OS ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, T.J.Sokol, Junák 
V roce 2014 byla celoměstská akce zaměřena na kulturní slavnosti, takže občanská sdružení se 
sportovním a volnočasovým zaměřením spolupracovala na dílčích akcích (Kutilka v pohybu, 
Drakiáda, Ukliďme Pošembeří apod.) Větší pozornost sdružení dávala komunálním volbám 
podpoře svých kandidátů. 
 
 
Partnerské smlouvy a jednání – MAS, svaz nohejbalu, ZŠ Tyršova, Město 
V rámci projektové činnosti MAS Pošembeří a pro potřeby Regionálního operačního programu 
ROP byly podepsány partnerské smlouvy se školami, Městem, SK Český Brod. 
Pro nohejbalový svaz oddíl nohejbalu uspořádal v červenci mistrovství ČR v kategorii dvojice a 
trojice dorostu a v srpnu mistrovství ČR v kategorii singlů žen. Jednání s právními subjekty - 
Uniqua, Bohemia energy, TS, školy, městem vyplývala z provozních potřeb. 
 
 
S jednotlivými subjekty byly projednány následující otázky: 

 TJ uzavřela novou sdruženou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Uniqua,  
 TJ uzavřela s Bohemia energy smlouvu o nákupu energií na další kalendářní rok 2015, 
 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 možné spolupráce mezi školami a TJ,  
 Jednání s městem byla již zmíněna v předcházejících kapitolách.  

 
 
7.4. Skupina ekonomiky je složena ze zástupců oddílů a Správy TJ.  
 
V průběhu roku se k ekonomickým otázkám scházeli členové komise před jednáním VV TJ 
k řešení následujících okruhů: 

 Čerpání rozpočtu. 
 Rozpočtová kázeň oddílů (součást zápisů z VV TJ). 
 Financování projektů. 
 Prodej chaty ve Strážném. 
 Odsouhlasení výkazů na ČUS a svazy. 

V prosinci proběhlo tradiční jednání VV TJ s předsedy a hospodáři oddílů. 
 
 
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 shromažďování informací o historii TJ i 
oddílů, což se přes četné výzvy příliš nedaří. 
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Statistika příspěvků do českobrodského ZPRAVODAJE 
 

 
     Mezi výrazné aktivity PR lze řadit: 

 pravidelná prezentace činnosti TJ v ČBZ, 
 osobnosti roku a jejich prezentace, 
 pravidelná úprava internetových stránek 

(aktuality – výroční zpráva, fotogalerie – fotky 
zařízení, historie – opravy 2008 – 2014),  

 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 2014 operativně zabývala řešením využití 
SH při kolizi termínů sportovních utkání a tvorbou rozvrhu pro zimní období 2014/2015. 
 
 
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 2014 opět navýšil počet svých členů, zejména v žákovských kategoriích a 
v souvislosti s tím se zvýšil i počet závodů, které jsme buď sami pořádali, nebo se jich naši 
závodníci zúčastnili. Oddíl uspořádal šest kol veřejných závodů, dvě kola závodů přípravek v kryté 
běžecké dráze a jedno kolo závodů družstev v letní sezóně na stadionu ve Staré Boleslavi. 
V průběhu letních prázdnin jsme pro naše členy zorganizovali soustředění v Hostinném. Podařilo 
se stabilizovat tým trenérů, přesto bude nutné, vzhledem k nárůstu počtu členů, jeho další 
rozšíření. 
 
Formou brigád jsme se snažili udržovat běžeckou dráhu na atletickém stadionu v alespoň 
částečně provozuschopném stavu, nicméně vzhledem k jejímu poškození není možné povrch 
uvést do stavu vhodného k pořádání závodů. 
 
Připravili jsme dvě grantové žádosti na rekonstrukci dráhy do výzev MŠMT a ROP Střední Čechy, 
ani jedna z nich však bohužel nebyla podpořena. V této aktivitě budeme pokračovat i nadále. 
V průběhu roku jsme spustili nové webové stránky, které průběžně doplňujeme o aktuality, 
fotografie ze závodů a výsledkové listiny. 

TJ/oddíl počet článků 
Správa 1 (prosinec) 
Atletika 1 (říjen) 
Nohejbal 1 (září) 

Basket 3 (březen, květen, 
září) 

Tenis 2 (leden, březen) 
ASPV 0 
Volejbal 0 

Triatlon 3 (leden, duben, 
listopad) 

ostatní 0 
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Prostory pro činnost 

Pro tréninkovou činnost jsme, jako obvykle, využívali v zimní sezóně prostory kryté běžecké dráhy, 
v létě pak atletický stadion Na Kutilce. Zde jsme mohli v letošní sezóně začít využívat vrhačské 
sektory zrekonstruované na podzim roku 2013. Po mnoha letech se tak na stadionu objevila 
ochranná klec u sektoru pro hod diskem. V zadní části atletického stadionu bylo díky aktivitě SK 
fotbal obnoveno oplocení a byly provedeny terénní úpravy okolí atletické dráhy. 
 
Od podzimní části halové sezóny jsme byli vzhledem k nárůstu počtu členů v žákovských 
kategoriích nuceni začít pro tréninky využívat i tělocvičnu gymnázia. 
 

           

Brigáda na atletickém stadionu 11. 4. 2014 

 
Členská základna oddílu k 31. 12. 2014 

Věk Počet členů 

do 18 let 119 

19  - 26 let 9 

27  - 65 let 4 

nad 65 let 1 

Celkem 133 

 

Oproti roku 2013 došlo k nárůstu členské základny o 28 členů. 

 
Přehled soutěží 

Za oddíl soutěžila družstva mužů a žen v krajské soutěži „B“ ve čtyřech kolech, která se 
uskutečnila na stadionu ve Staré Boleslavi. Z toho dvě kola byla pro poruchu kamery a nepřízeň 
počasí předčasně ukončena. Muži se umístili celkově na prvním místě, družstvo žen skončilo třetí. 
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Atletické závody v Českém Brodě 25. 1. 2014 
 

Družstva přípravek soutěžila v sedmi závodech přípravek. Dva ze závodů organizoval náš oddíl 
v kryté běžecké hale. Na dalších pět závodů vyrážela družstva přípravek se svými trenéry do měst 
Středočeského kraje. Oddíl takto spolupracoval s několika oddíly, pro které také závody 
organizoval (SKP Nymburk, AC Čáslav, Sokol Kolín). Závody se konaly jak v krytých halách, tak 
na atletických oválech. Jednotlivci z přípravek se také účastnili veřejných závodů v Českém Brodě 
pořádaných oddílem atletiky, dalších závodů pořádaných SKP Nymburk a běžeckých závodů 
v Českém Brodě organizovaných oddílem triatlonu TJ Slavoj Český Brod. 
 

Výsledky našich atletů v soutěžích přípravek 

2. místo Kateřina Mašínová 04 skok vysoký 105 Český Brod  23.03. 
3. místo  Vojtěch Vopařil 03 skok vysoký 115 Český Brod  23.03. 
1. místo Maxim Tyrpekl 05 trojboj přípravek  Český Brod 23.03. 
2. místo Matěj Rosmarin 06 trojboj přípravek  Český Brod 23.03. 
1. místo Matěj Peffek 07 trojboj přípravek  Český Brod 23.03. 
1. místo Matyáš Bláha 08 trojboj přípravek  Český Brod 23.03. 
2. místo Barbora Školová 08 trojboj přípravek  Český Brod 23.03. 
1. místo  Maxim Tyrpekl 05 skok daleký  405 Český Brod 30.11 
3. místo Vojtěch Vopařil 03 trojboj přípravek  Český Brod 30.11. 
1. místo Kateřina Mašínová 04 hod medicinbalem 7,00m Nymburk 14.09. 
2. místo  Maxim Tyrpekl 05 trojboj přípravek  Nymburk 14.09. 
3. místo  Maxim Tyrpekl 05 sprinterský trojboj  Nymburk 14.12. 
2. místo Adéla Blažková 04 člunkový běh 15,1s  Kolín-Veletov 24.01. 
2. místo Alice Veranová 05 skákání přes švihadlo  Kolín-Veletov 24.01. 
 
V jarním přestupním termínu přestoupili do TJ Slavoj Stará Boleslav, která soutěžila v I. lize, Petr 
Hamták, Tomáš Hanzlík, Jan Moravec a Jakub Zadák. 
 
Za oddíl TJ Stará Boleslav hostovali v družstvu starších žáků Tomáš Martínek, Matěj Pagáč a 
Matěj Veselý, v družstvu mladšího žactva pak hostovali Filip Klokočník a Marek Svatoš. 
Dále uvádíme výčet významnějších dosažených úspěchů. 
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Umístění závodníků na Krajských přeborech 

Žactvo mladší 
1. místo  (h)  Marek Svatoš  01 vrh koulí 3 kg 10,54  Praha Stra. 12.01. 
1. místo  (h)  Marek Svatoš  01 skok vysoký  140  Praha Stra. 12.01. 
2. místo         Marek Svatoš  01 vrh koulí 3 kg 10,80  Vlašim  11.05. 
2. místo  (h)  Marek Svatoš  01 60m pře. 10,66  Praha Stra. 12.01. 
2. místo  (h)  Marek Svatoš  01 skok daleký 494  Praha Stra. 12.01. 
3. místo         Marek Svatoš  01 60m pře. 10,66  Vlašim  11.05. 
3. místo         Marek Svatoš  01 skok daleký 452  Vlašim  11.05. 
3. místo  (h)  Filip Klokočník  02 150m  20,83  Praha Stra. 12.01. 
3. místo         Marek Svatoš  01 skok vysoký 143  Vlašim  11.05. 
 
Žactvo starší 
1. místo Matěj Veselý  99 vrh koulí 4 kg    12,93  Vlašim    11.05. 
1. místo (h) Matěj Veselý  99 vrh koulí 4 kg    12,09  Praha Stra. 12.01. 
2. místo Matěj Pagač  99 vrh koulí 4 kg    12,45  Vlašim  11.05. 
2. místo Tomáš Martínek 00 800 m  2:14,95  Vlašim  11.05. 
2. místo (h) Tomáš Martínek 00 800 m  2:17,88  Praha Stra 12.01. 
2. místo (h) Matěj Pagač  99 vrh koulí 4 kg    11,12  Praha Stra. 12.01. 
3. místo Matěj Veselý  99 hod oštěp. 600g   33,85  Vlašim  11.05. 
 
Dále závodníci oddílu, Zadák Jakub, Jan Moravec, Marek Svatoš, Filip Klokočník, Matěj Veselý, 
Kristýna Jeníková a Anna Kadeřávková vybojovali 4. místa. 

 
Umístění závodníků na MČR 

3. místo  Tomáš Martínek 00 1500 m  4:25,74  Plzeň     20.06. 
8. místo (h)   Tomáš Martínek 00 800 m  2:17,88  Jablonec n./N.   02.03. 
8. místo (h)   Matěj Veselý  99 vrh koulí 4kg    12,28  Jablonec n./N.   02.03. 
6. místo  Tomáš Martínek 00 3000 m  9:55,61  Plzeň     21.06. 
14. místo Matěj Veselý  99 vrh koulí 4kg    12,12  Plzeň     20.06. 
 

      
 

Tomáš Martínek a Jaroslav Urban  
na M ČR 2014 v Plzni 
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Po soustředění oddílu se konaly ve dnech 7. až 9. 9. 2014 Evropské dětské atletické závody 
v Brně. Zde se Filip Klokočník umístil ve své kategorii v běhu na 60 m na pěkném 2. místě v čase 
8,21 s. 

Mezikrajové utkání družstev staršího žactva reprezentovali 14. 06. ve Vlašimi Středočeský kraj 
naši žáci: Tomáš Martínek v běhu na 2000 m obsadil 3. místo v čase 6:20,44 a Matěj Pagač ve 
vrhu koulí 4kg obsadil 11. místo výkonem 12,12 m. 
 

Umístění závodníků do 50. místa ve výkonnostních tabulkách České republiky 

3. místo Tomáš Martínek 00 2000 m   6:20,44 Vlašim  14.06. 
7. místo Tomáš Martínek 00 3000 m   9:55,61 Plzeň  21.09. 
8. místo  (h)   Jan Moravec  93 vrh koulí 7,26kg  13,29 Praha-Strahov 11.01. 
8. místo  Tomáš Martínek 00 1500 m   4:25,74 Plzeň  20.09. 
8. místo  (h)   Filip Klokočník  02 150 m   19,74 Praha  06.12. 
12. místo  Tomáš Martínek 00 800 m   2:08.53 Stará Boleslav 27.08. 
13. místo (h)  Marek Svatoš  01 skok daleký  494 Praha-Strahov 12.01. 
13. místo (h)  Filip Klokočník  02 60 m 8,07  Praha 06.12. 
13. místo (h)  Matěj Veselý  99 vrh koulí 4kg  13,40 Stará Boleslav 20.04. 
17. místo Marek Svatoš  01 vrh koulí 3kg  10,91 Stará Boleslav 27.08. 
19. místo Marek Svatoš  01 skok vysoký  150 Stará Boleslav 10.06. 
26. místo Tomáš Martínek 00 1000 m    2:58,47 Stará Boleslav 20.08.  
27. místo Marek Svatoš  01 60 m překáže  10,66 Praha-Strahov 11.01. 
28. místo (h)  Jan Moravec  93 skok daleký  581 Český Brod 25.01. 
29. místo Matěj Pagač  99 vrh koulí 4kg  12,45 Vlašim 20.04. 
42. místo Matěj Veselý  99 hod diskem 1kg  34,55 Beroun 05.09. 
50. místo Filip Klokočník  02 skok daleký  482 Brno 09.09. 
 

Výhled činnosti na rok 2015 

Naším základním cílem pro rok 2015 je rozšířit tým trenérů přípravek a žactva. Toto je nezbytné 
vzhledem k nárůstu počtu družstev a zvýšení kvality individuální přípravy ve vyšších věkových 
kategoriích. V roce 2015 budeme nadále organizovat veřejné závody v KBD, předpokládáme, že 
proběhne 6 kol veřejných závodů. V průběhu letních prázdnin opět uspořádáme pro naše členy 
soustředění. Budeme organizovat dvě kola soutěže družstev přípravek v rámci Středočeského 
kraje. Mimo sportovní činnost se budeme aktivně snažit o získání dalších grantů, které by umožnily 
pokračovat v rekonstrukci atletického stadionu, zejména pak běžecké dráhy. 
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Letní soustředění v Hostinném 
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Poslední trénink před letními prázdninami 2014 

 
 
 
8.2 Basketbal 

 
8.3 BK Český Brod 

1. Stručné hodnocení činnosti za rok 2014 
 
BK do kterého od podzimu 2014 vstoupilo i omlazené družstvo mužů, za které hraje nadpoloviční 
většina hráčů v dorosteneckém věku, a které už nepůsobí jen jako sdružení dětských a 
mládežnických družstev basketbalu mělo v roce 2014 čtyři družstva, která hrála druhou polovinu 
sezóny 2013/2014 a posléze pět družstev hrajících první polovinu sezóny 2014/2015. Kromě 
pravidelných tréninků družstev, účasti v soutěžích pořádaných Českou basketbalovou federací a 
její středočeskou odnoží, děti jezdí na letní soustředění (LTS), které se uskutečnilo ve dvou 
termínech v roce 2014. 
 
BK pokračovalo v chlapecké složce spolupracovat s BA Nymburk, zastoupeným Mgr. Michalem 
Ježdíkem. V rámci této spolupráce se konalo letní soustředění mladších dětí v Jičíně, kde byl 
trenérský tým posílen nymburským trenérem Jakubem Růžičkou. Někteří mladší dorostenci se 
účastnili letní přípravy přímo v tréninkových prostorách BA v Nymburce. Trenéři mládeže 
Nymburka nadále poskytovali pravidelnou metodickou podporu trenérům Brodu. Již od podzimu 
2011 si oddíly vyměňují hráče a díky spojenému úsilí se letos tým mladšího dorostu Českého 
Brodu dostal do ligy U17, čož je v ČR druhá nejvyšší soutěž. Další brodští hráči hráli za Nymburk 
ligu mladších žáků (U14) a na jaře 2014 i ligu starších žáků (U15). 
 
 
Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
 
Vedle již výše zmíněné činnosti členů výboru, která vedla mj. k dalšímu rozvoji spolupráce s BA 
Nymburk a zabezpečení pravidelné činnosti oddílu zprostředkovalo vedení BK v květnu svým 
trenérům obnovu platnosti trenérských licencí kategorie C. Dále BK podpořilo – stejně jako 
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v předcházejícím roce - získání čtyř licencí rozhodčích z členů družstva U17 (Koudela, Tejček, 
Polák a Křešťák).  
 
Členové výboru se účastnili činnosti TJ v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch). Novým členem 
výboru TJ Slavoj se stal Martin Dušek. Podařilo se jim získat sponzorské dary v rozsahu 160 000 
Kč, část z nich v naturálním plnění (míče), peněžní 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 mládeže, články v Českobrodském 
zpravodaji a během podzimního náboru. V roce 2014 BK rovněž zorganizoval schůzky s rodiči 
členů všech družstev. 

 
 

Ekonomická bilance (příjmy, výdaje, příspěvky, obrat) 
 
Rozsah hospodaření BK v roce 2014 se oproti roku 2013 opět mírně snížil, dosáhl výše obratu cca 
1,2 milionu korun. Hospodaření – vedené v podvojném účetnictví a zohledňující tedy nejen výdaje, 
ale i závazky – bylo mírně přebytkové, především díky úspoře nákladů na dopravu ligového týmu 
U17 díky asymetrickému rozslosování domácích a venkovních zápasů mezi podzimní a jarní 
(2015) částí sezony. Stručný přehled hospodaření přináší následující tabulky: 
 
 
 

Struktura nákladů BK 2014 
 

Náklady celkem: 585.876,-Kč 
 
Hlavní nákladové položky:   Kč    v procentech 
Hala (nájem) 218.325,- 37% 
Rozhodčí 
DPP trenéři 
Náhrady trenérům 

 55.166,- 
 86.140,- 
 22.000,- 

9% 
15% 
4% 

LTS vč. trenérů  125.101,- 21% 
Doprava na zápasy  37.839,- 7% 

 
Další nákladové položky:   celkem: 41.305,-   7% 
z toho: 
 
materiál, trička, lékárnička                               17.591,- 
licence, kurzovné rozhodčí, startovné, SW                3.790,- 
platby ČBF        5.050,- 
telefon         7.002,- 
b. poplatky        4.722,- 
kolektivní členství Slavoj      3.150,- 
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Struktura příjmů BK 2014 
 
 

Příjmy celkem: 631.360,-Kč 
 
Druh příjmu     Kč    v procentech 
Členské příspěvky: 349.160,- 56% 
Příspěvek ČBF 
Dotace Město Český Brod 
Dary: 

  4.000,- 
76.000,- 
72.000,- 

0,5% 
12% 

11,5% 
Členské příspěvky - LTS 130.200,- 20% 

 
 
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 2013/2014 byla proto tělocvična využívána hráči BK jen výjimečně.  
 
Počet členů k 31. 12. 2014:  
 
BK v současné době zabezpečuje činnost mládežnických družstev a družstva mužů. Všichni hráči 
a hráčky jsou rozdělení dle věku do následující struktury: 
 

Věk Počet členů 
Družstvo mužů a starších dorostenců 9 (plus tři příležitostní dřívější hráči) 

Družstvo kadetů U17 10 (plus šest hostujících) 
Družstvo mladších minižáků U12 18 

Družstvo nejmladších minižaček U11 21 
Družstvo přípravky 27 

Celkem 85 (9) 
 
 
Celkem má  BK 82 mládežnických členů (včetně šesti starších dorostenců v družstvu mužů)  
a tři muže. Oproti roku 2013 se tak jedná o nárůst o 20 členů a to přes fakt, že několik bývalých 
mladších dorostenců ukončilo činnost. Stav – zejména díky začínajícím dětem, u kterých dochází 
k častým změnám, v průběhu roku neustále kolísá. Zároveň kolísá i díky častým výměnám podle 
potřeby vyšších soutěží v kooperaci s Nymburkem.  
 
 
Přehled hraných soutěží: výčet a umístění družstev 
 
Základna dětského basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK Český Brod se v roce 2014 se 
vyvíjela následujícím způsobem. 
Družstvo mladších dorostenců data narození 1997 a mladších vedené Stanislavem Šarochem. 
Tým zvítězil ve všech zápasech jarní části sezony 2013/2014 a vyhrál (s jedinou porážkou za 
celou sezonu) krajský přebor. Přehled přináší následující tabulka: 
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U17 druhá polovina sezony 2013/2014 – krajský přebor 

tabulka 

1.  TJ Slavoj-BK Český Brod 17  18  17  1  1717:1088  35  

2.  Basketball Nymburk U17 B  18  16  2  1494:999  34  

3.  Basket Poděbrady o.s. U17  18  12  6  1363:1042  30  

4.  BA Sparta Praha "B"  18  11  7  1257:1059  29  

5.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  18  10  8  1462:1280  28  

6.  BK R&J EBC Mělník  18  9  9  1213:1112  27  

7.  TJ Slovan Varnsdorf U17  18  6  12  1327:1420  24  

8.  Basketbal Pečky U17  18  5  13  1021:1399  23  

9.  BC Benešov U17  18  4  14  1032:1340  22  

10.  AŠ Mladá Boleslav U17  18  0  18  610:1757  18  

 
Poté bylo spojeno s družstvem U15, opustili jej hráči ročníku 1997 (do družstva mužů) a takto 
omlazené družstvo ročníků narození 1998 a 1999 posíleno o některé hráče týmu U17  BCM 
Nymburk a odehrálo v květnu a červnu kvalifikaci o ligu U17 (druhá nejvyšší soutěž). V prvním kole 
kvalifikace porazilo tým Lions Jindřichův Hradec, a podlehlo družstvu Kolína, ve druhém kole 
potom přešlo vítězně přes tým Šumperka a postoupilo do ligy U17. V kvalifikaci vedl tým jako 
hlavní trenér Martin Milbach, který družstvo již od února na tuto událost připravoval. V září 2014 

pak převzal tým nový trenér s licencí B Michal Kocián 
a družstvo začalo hrát západní konferenci ligy U17.  
 
Do konce roku 2014 družstvo U17 v lize odehrálo 
14 utkání, ze kterých se mu jich podařilo vyhrát 5. 
Družstvo se v této části pohybovalo mezi 8. až 11. 
místem. I přes několik těsných výsledků s favority 
(Vyšehrad, Chomutov) to vypadá, že vysněné 7. a 
lepší místo zaručující setrvání v soutěži již po základní 
části se nepodaří obsadit. Do dalších zápasů bude 
potřeba zlepšit obranu (75 obdržených bodů na utkání 
je vysoké číslo). Celé družstvo věří, že i ve zbývajících 
utkáních základní části několik zápasů vyhrají a 

v dalších fázích soutěže se podaří ligu udržet. 
Družstvo starších žáků U15  rok narození 1999 v jarní části roku 2014, vedené Pavlem 
Holoubkem si v krajské soutěži vedlo velice dobře, protože část hráčů se také účastnilo tréninků se 
zkušenými trenéry v Nymburce a hrálo za ně ligu U15. V základní části se umístil tým na první 
příčce. 
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U15 základní část sezony 2013/2014 – krajský přebor 

 
 
V druhé části soutěže měly proti sobě hrát znovu první tři týmy o umístnění na 1-3 místě, ale 
protože družstvo BK Brandýs odstoupilo, hrálo se pouze proti Berounu, s kterým jsme si dvěma 
výhrami upevnili první pozici. 
 
U15 druhá polovina sezony 2013/2014 – krajský přebor 

 
 
Chtěli bychom proto všem hráčům poděkovat za jejich nasazení a výkony, i těm méně zkušeným, 
kteří si proti silným soupeřům moc nezahráli. Dostali však spoustu příležitostí proti družstvům 
z dolní části tabulky, kde ukázali, že také umí dávat koše, a že jsou nedílnou součástí týmu. 
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Družstvo mladších minižáků (ročník 2002 a mladších)  
Tým U 12 dokončil sezonu 2013/14 na předposledním místě v kraji, když jsme za celý rok vyhráli 
jen 3 zápasy (dva proti Boleslavi a jeden proti děvčatům z Kolína). Výkony ovlivnily dva faktory. 
Prvním byl věk, většina hráčů byla o rok až dva mladší než 12 let a druhým byla marodka. Nejlepší 
hráči se sešli spolu jednou za sezonu. Úzký kádr také zapříčinil, že dvakrát jsme odjížděli 
k zápasům v počtu menším než 8 hráčů! Výsledky sezony 2013/2014 přinášíme v následujících 
tabulkách: 

 
Krajská soutěž minižáků U12 2013/2014 
 

tabulka 
1.  BCM Nymburk  18 16 2  1319:657 34 
2.  Sokol Pražský  18 14 4  1561:669 32 
3.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  18 14 4  1576:708 32 
4.  TJ Tatran Kostelec nad Černými Lesy(mix) 18 13 5  1255:961 31 
5.  PORG Basket U12B  18 11 7  1089:816 29 
6.  BA 2006´Roudnice n Labem  18 8  10 1127:926 26 
7.  BC Kolín (ch)  18 6  12 833:1093 24 
8.  BK Brandýs n. L. U12  18 5  13 834:1219 23 
9.  TJ Slavoj - BK Český Brod  18 3  15 534:1482 21 
10. AŠ Mladá Boleslav  18 0  18 243:1840 18 
 
 
Krajská soutěž minižáci U12   3 na 3   2013/2014 
 

tabulka 
1.  Sokol Pražský  18 16 2  174:44  34 
2.  ŠSK při 3. ZŠ Slaný  18 14 4  158:62  32 
3.  PORG Basket U12B  18 13 5  142:80  31 
4.  BCM Nymburk  18 11 7  132:80  29 
5.  TJ Tatran Kostelec nad Černými Lesy(mix) 18 11 7  127:95  29 
6.  BA 2006´Roudnice n Labem  18 9  9  111:107 27 
7.  BC Kolín (ch)  18 8  10 92:116  26 
8.  BK Brandýs n. L. U12  18 5  13 81:135  23 
9.  TJ Slavoj - BK Český Brod  18 3  15 44:160  20 
10. AŠ Mladá Boleslav  18 0  18 17:199  18 

 
 
 

V srpnu jsme vyjeli na soustředění do Jičína. Tohoto soustředění se zúčastnilo 10 chlapců. Do 
sezony 2014/15 jsme přihlásili opět soutěž U12. V ní hrají 4 týmy každý s každým osmkrát. Zatím 
jsme na třetím místě s bilancí 4 výhry a 10 proher. Většina zápasů je vyrovnaná a myslím si, že 
pro chlapce je to dobrá basketbalová škola. Bohužel ani letos jsme se nevyhnuli situacím, kdy na 
zápas dorazí méně hráčů než na trénink. V družstvu je 18 chlapců a 1 děvče. Na tréninky se 
scházíme dvakrát v týdně (pondělí a středa) a zúčastňuje se jich 10-13 dětí. K oporám týmu patří 
David Vomáčka, David Budín a Pavel Benák. Výsledky týmu z podzimu 2014 přináší následující 
tabulka: 
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Krajská soutěž minižáků U12 2014/2015 
 

tabulka 
1. BK R&J EBC Mělník U12  14 12 2  753:648 26 
2. BA Nymburk U12 (mix)  14 10 4  875:630 24 
3. BK Český Brod U12 (mix) 14 4  10 751:896 18 
4. BK Brandýs n. L. U12  14 2  12 603:808 16 

 
 
Smíšené družstvo nejmladších minižáček (ročník 2003 a mladší) 

  
První polovinu roku 2014 jsme měli spojené 
družstvo U11 a přípravky. Na tréninky dvakrát 
týdně chodilo až 30 dětí.  Z nichž ti zdatnější 
dohrávali Krajský přebor ročníku 2013-2014, 
smíšenou soutěž nejmladšího minižactva. Ze 
šesti družstev v základní skupině jsme skončili 
na pátém místě se dvěma výhrami a osmi 
porážkami a mohli bojovat o konečné 9-11 
místo. V této skupině jsme již nenalezli 
přemožitele a skončili na celkovém 9 místě. 
Stejné umístění jsme obsadili i v soutěži 3 na 3, 
která byla v minulé sezóně testována, ale 
v ročníku 2014-2015 se již tato hra neprosadila 
a soutěž se navrátila k tradiční u formátu dvou 

zápasů 5 na 5. 
 
Společné působení jsme završili na srpnovém soustředění, které bylo předzvěstí dalšího fungování 
dětí v nejmladší kategorii. Děti byly rozděleny na chlapce a dívky. Nově se tedy ustanovilo 
družstvo dívek, které zůstalo v nejmladší kategorii U11. Kluci narození v roce 2014 posílili 
chlapecké družstvo U12 a kluci mladší byli zařazeni do nově vzniklé přípravky. Na podzim trénují 
děvčata dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod. Přihlásilo se nám další 5 holek, 
takže máme v družstvu celkem 20 hráček. Nejmladší kategorie krajského přeboru U11 umožňuje 
hrát smíšeným družstvům chlapců a děvčat narozených v roce 2004 a později, přesto jsme se 
rozhodli nejen trénovat i hrát soutěž jen s holkami. Pravidelně na zápasy jezdí kolem 12 
basketbalistek, což je velice solidní a obejdeme se bez výpomoci chlapců, kteří ještě mohou tuto 
kategorii hrát.  V krajském přeboru kategorie U11 je celkem 10 celků, z toho 6 chlapeckých a 4 
dívčí. Po polovině soutěže jsme na 7 místě, když jediné lepší holčičí družstvo je suverénní Sadská. 
Po rozpačitém začátku se postupně zlepšujeme a na jaře se pokusím urvat výhru i nad některým 
chlapeckým mužstvem. Tuto soutěž však bereme jako přípravu na vstup do nejnižší ženské složky 
basketbalové federace Krajský přebor mladších minižákyň U12, kterou bychom od roku 2015 chtěli 
hrát. 

 
 
 

tabulka 

1. ŠBK Sadská U11 (D) 20 20 0 1910:335 40 

2. BA Nymburk U11 (ch) 20 16 4 1164:558 36 
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3. AŠ Mladá Boleslav U11 (mix) 20 15 5 1075:476 35 

4. Basket Poděbrady o.s.U11 (mix) 20 12 8 617:832 32 

5. BC Benešov "A"U11 (mix CH) 18 12 6 820:441 30 

6. BC Kolín U11 (mix) 20 10 10 785:761 30 

7. BK Český Brod U11 (mix) 22 6 16 626:1112 28 

8. BK Brandýs nad Labem o.s.U11 (D) 22 4 18 447:1068 26 

9. BC Benešov "B" U11 (mix D) 20 5 15 355:1111 25 

10. Basket Pastelka MB U11(mix) 18 0 18 160:1265 18 

 
 
Družstvo přípravky (pouze podzimní část) 
V září 2014 byla založena nová basketbalová přípravka, do které nastoupilo 14 chlapců a 13 dívek 
rok narození 2004 a mladší. 
 
Pod vedením několika zkušených trenérů zastřešených vedoucím družstva Petrem Fischerem, 
mají děti tréninky dvakrát v týdnu, a celý podzim se seznamují se základními prvky basketbalu. 
Tréninky mají vysokou sportovní úroveň díky trenérům a kvalitnímu vybavení sportovní haly. 
Věříme, že tato průprava připraví hodně zručných malých basketbalistů a basketbalistek. 
S ohledem na nezkušenost většiny dětí, nebyla tato skupina v letošní sezoně zařazena do 
soutěže. Děti si v klidu užívají všechny nápady trenérů na průpravu basketbalových základů. 

  
 

Družstvo mužů (pouze podzimní část)  
Družstvo mužů prošlo na začátku sezóny 2014/2015 velkou generační obměnou. Řada “třicátníků” 
ukončila aktivní kariéru a mužstvo bylo doplněno teprve sedmnáctiletými dorostenci. To se silně 
projevilo na výsledcích v první části sezóny KP-II. Většina sehraných zápasů bylo vyrovnaných a 
to včetně domácího utkání s vedoucím týmem soutěže Berounem B 63:74 (39:41). Zamrzí také 
těsná domácí porážka s Příbramí 79:84 (45:39). Žádný zápas se na podzim bohužel vyhrát 
nepodařilo. Nutno ovšem podotknout, že hned pětkrát hrál tým venku a pouze třikrát doma. Do 
druhé části soutěže ale mužstvo vstoupilo hned třemi výhrami doma za sebou a nyní má tak bilanci 
3 vítězství - 8 porážek. 
 
Tým mužů trénuje pouze jedenkrát týdně a to ve čtvrtek 20:00-21:30. Pozitivní je, že na trénincích 
se schází 10 a více hráčů. Největší problém je absence “nehrajícího” zkušeného trenéra, který by 
vedl zápasy i tréninky.  
 
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. 
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Akce pro veřejnost 
 
Veřejnosti jsou přístupné i metodické tréninky trenérů BA Nymburk, které v hale probíhají každé 
první pondělí v měsíc v čase 15:30 – 18:30 a vzorové kondiční tréninky Michala Kociána, který 
pracuje s malými dětmi každý čtvrtek střídavě od 15:30 a od 17:00. 
 
Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské zápasy 
dětských družstev.  
 
Spolupráce s dalšími subjekty  
 
Kromě výše uvedené spolupráce s BA 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 získalo rovněž malé ale milé finanční a materiálové příspěvky. 
 
Stručný výhled činnosti na rok 2015 
 
Věříme, že ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český Brod v roce 2015 a už nyní můžeme 
dvě věci slíbit. 
 
Letní soustředění dětí, které právě připravujeme, se uskuteční pro všechny dětská družstva 
v termínu 15. - 22. srpna  2015 v areálu sportovních zařízeních Města Jičín. Dorostenci budou 
s největší pravděpodobností trénovat společně s Nymburkem. 
 
Druhý slib se týká toho, že v květnu 2015 si družstvo dorostenců zahraje kvalifikaci o ligu U19.  
 
Od září 2015 bychom chtěli hrát soutěž mužů a dále soutěže ročníků 1997(starší dorost) 
2002(mladší žáci), 2004 (mladší minižákyně) a 2005 (mix nejmladších dětí). 
 
 
 

 Stanislav Šaroch a kolektiv trenérů BK Český Brod 

 

8.4 Nohejbal 

1) Stručné hodnocení činnosti za rok 2014 
Nohejbalový oddíl v Českém Brodě se kromě přípravy svých jednotlivých týmů ještě podílel na 
pořádání Mistrovství České republiky v různých disciplínách a různých kategoriích. V tomto roce to 
bylo o nejlepší dvojici a trojici juniorů a nejlepší hráčku jednotlivkyň. Toto MČR se konalo ve dnech 
6. – 7. července. Také jako každý rok jsme pořádali turnaj pro mládež (pro tento rok byla kategorie 
dorostenců a žáků sloučena v rámci průběhu jednoho turnaje) a také jsme nezapomněli uspořádat 
turnaj pro neregistrované hráče. Druhé MČR v tomto roce o nejlepší hráčku v rámci jednotlivkyň 
proběhlo 24.8. A také již tradičně byl ke konci roku naším oddílem pořádán Vánoční turnaj Alpine 
Pro jak pro kategorii mužů, tak pro kategorii žen. 
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2) Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
Výkonný výbor (ve složení Sýkora, Janík, Vokáč st., Majer, Cibulka, Cibulková) pro rok 2014 řešil 
především problémy, které se vyskytly při jednáních o pronájmu pozemků s majiteli pozemků, kde 
se nachází stávající nohejbalová hřiště včetně jejich zázemí. Výsledek těchto jednání nedopadl pro 
náš oddíl příznivě a jakmile majitel pozemku bude chtít začít stavět své zázemí pro Hasiče, 
budeme muset tento vlastní prací vybudovaný areál opustit. Zároveň jako v roce minulém výkonný 
řešil otázky ekonomické a záležitosti kolem podpory mládeže. 

Minulý rok byla pro tým mužů „A“ zavedena povinnost propagovat své zápasy pomocí přenosů 
TVCOM.cz. Tuto povinnost jsme splnili beze zbytku, místo již zmiňovaných povinných zápasů jsme 
vysílali i juniorské MČR, které mělo výbornou sledovanost. Tím jsme se podíleli na větší propagaci 
nohejbalu mezi ostatními sporty.  Nohejbalový oddíl dál pracuje na svých internetových stránkách 
www.nohejbal-ceskybrod.cz a také na své stránce 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 na 
nohecmagazínu článek o zápase elitních družstev mužů i žen.  

3) Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 
Jak již bylo zmíněno v rámci činnosti výkonného výboru v letošním roce, bylo definitivně 
rozhodnuto, že se celý nohejbalový oddíl bude přesouvat, zatím je otázkou přesný termín. 
Výhledový termín byl stanoven na rok 2017, kdy by měly začít stavební práce na výstavbě nové 
hasičské základny. Do této kritické doby se budou hledat finanční prostředky a budeme žádat o 
granty, abychom mohli této doby zajistit další chod nohejbalového klubu v Českém Brodě.  

I přes tento fakt jsme opět vylepšily zázemí nohejbalových hřišť. Tentokrát se vylepšení týká přímo 
hráčů, kteří se podílejí na průběhu zápasů na lavičce. Zřídili jsme totiž zakrytí herních prostorů, 
které chrání hráče před povětrnostními podmínkami. 

4) Členská základna 
 
Věk Počet členů 
do 18 let 30 
19 – 26 let 12 
27 – 65 let 36 
nad 65 let 3 
Celkem 81 

 

5) Přehled soutěží (výčet a umístění) 
V letošním roce byl založen v nohejbalovém oddílu jeden tým mužů navíc, jedná se o tým „C“. 
Výčet týmů a jejich umístění je uveden zde: 

 tým mužů „A“ – 6. místo po základní části, celkově 5. místo po play-off v extralize mužů, 
 tým mužů „B“ – celkové umístění na 3. místě v Krajském přeboru mužů, 
 tým mužů „C“ – celkové umístění po prvním herním roce na 4. místě Okresní soutěže 

mužů, 
 tým žen „A“ – vítěz 1. ligy žen, 3. a 4. místo na MČR trojic, 1. a 3. místo na MČR dvojic, 1., 

2. a 4. místo na MČR singlu, první tři místa v anketě nohejbalistka roku (Cibulková, 
Vokáčová, Fischerová) 

 tým žen „B“ – celkové 5. místo v druholigovém Poháru žen  
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 tým dorostu – celkové 2. místo v Krajském přeboru dorostenců 
 tým žáků – celkové 3. místo v Krajském přeboru žáků 

6) Hodnocení soutěží pro každé družstvo (výsledky, výrazné umístění, osobnosti družstva, 
závěrečné tabulky, fotodokumentace) 

Muži „A“ 
Náš elitní mužský celek, tým mužů „A“, 
nastupoval do letošní sezóny 2014 jako účastník 
extraligy mužů, čili nejvyšší soutěže v ČR. 
Příchod staronového hráče Ešnera a trenéra 
Fritze byl kvalitním doplněním kádru a tudíž muži 
chtěli atakovat horní příčky a probojovat se tedy 
play-off. Mezi hlavní neúspěchy považuje kapitán 
týmu Cibulka tyto podněty: „Jako hlavní a 
rozhodující moment považuji obě prohry s týmem 
z Benešova, kde jsme dosahovali velice špatných 
herních výsledků. Ve střední části jarní sezony, 
kde se hrály dva dvoukolové zápasy, které se 
nám nepodařilo zvládnout podle našich představ. 

Poté se vyskytla zranění, která nás zužovala do konce základní části. V posledních kolech, kde se 
hrálo o důležité body, jsme odehráli v nekompletní sestavě. Nakonec z toho bylo 6. místo po 
základní části a z toho plyne, že jsme bojovali o záchranu opět s týmem Žatce.“ Tým mužů zvládl 
tento napjatý duel na výbornou a dokázal ve dvou zápasech přehrát soupeře a radovat se 
z brzkého konce sezóny, který v letošním roce přišel již v půlce září. 

 
V letošním roce se konalo Mistrovství České republiky mužů trojic a dvojic v rámci jednoho 
víkendu v Karlových Varech. Do sobotních trojic tak i do nedělních dvojic nastupovali vždy 2 
formace. V sobotních trojicích se vydařil začátek turnaje, kde obě sestavy postoupili ze svých 
skupin z prvních míst bez ztráty bodu. Poté přišly boje play-off, kde se ani jedné ze sestav 
nevydařil vstup do zápasu a tím soupeřovy darovali několikabodové vedení, které si soupeři udrželi 
až do vítězných konců. V nedělních dvojicích se jedné dvojici nevydařil hned úvodní zápas a tím 
bylo rozhodnuto a nepostupu do dalších bojů. Druhá dvojice sice postoupila do play-off, ale stejně 
jako v sobotních trojicích se opakovala stejná chyba a s turnajem se tak v oba dny loučila sestava 
na 9. – 16. místě. 
 
Na Mistrovství České republiky ve hře jednotlivců hrané v Nymburce se situace změnila, kde se 
představily 3 hráči z týmu „A“. Všichni dokázali ze svých skupin postoupit, jediný Sýkora však 
dokázal jak postoupit ze skupiny, tak se probojovat dál přes své soupeře až do finále, kde po 
dobrém výkonu podlehnul reprezentantovi Ondřeji Vítovi. 
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Muži „B“ 
V letošním roce dosáhl tým několika změn. 
Největší změnou byl příchod Š. Ložka, R. 
Chuchly a L. Brůchy. Na hostování odešel 
dlouholetý vedoucí tohoto týmu T. Possnicker, 
který přešel na hostování kvůli velkému 
množství hráčů a osobních důvodů. Tento tým 
se od začátku potýkal s horší tréninkovou 
přípravou a od poloviny sezóny také se 
zraněními, která ovlivňovala herní styl celého 
týmu. I přes rozsáhlá zranění dokázal tento 
tým v sezóně 7x vyhrát, 4x remízovat a jenom 
3x prohrát zápas. 
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Muži „C“ 
Tento tým založený kvůli mladým nadějím hrál 
v letošním roce okresní přebor Kolín-Kutná 
Hora a jako nováček této soutěže si nevedli 
vůbec špatně. V celkové bilanci 12 odehraných 
zápasů, se týmu podařilo 4x vyhrát, 3x 
remizovat a 5x prohrát. Tyto výsledky nakonec 
zařadily tým Brodu „C“ na konečné čtvrté 
místo. Přitom se prakticky až do 
předposledního kola drželi mezi prvními třemi 
družstvy. I tak je tento výsledek na nováčka 
soutěže velmi dobrý. Vzhledem k faktu, že 
základ mužstva tvoří hráči, kteří nikdy žádnou 

nohejbalovou soutěž nehráli, kteří jsou doplněni o dorostence a pak o dva hráče, aktivně hrající 
nohejbalové soutěže více let. Především přítomnost J. Vokáče st. se ukázala mnohdy velmi 
důležitá, jako velmi zkušený hráč dokázal často v utkáních otočit nepříznivý vývoj a motivovat i 
ostatní hráče.  

 

 

 

Ženy „A“ 
Naše elitní mužstvo žen „A“ dosahuje 
stabilně výborných výsledků 
v dlouhodobých soutěžích, tak i 
v jednorázových ať se jedná o Mistrovství 
České republiky, nebo Mistrovství světa. 

Na začátku roku vyhrál tento tým Zimní 
pohár žen, který se hrál formou několika 
turnajů, které probíhaly po celé ČR. 
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V dlouhodobé soutěži toto družstvo těží především z vyrovnaného kádru na všech postech a 
dlouhodobého vedení trenéra F. Bálka. Největšími soupeřkami stejně jako již několikátý rok byly 
hráčky z TJ Útěchova. První toto střetnutí na hostující půdě zvládly naše hráčky s velikým 
přehledem a dokázaly přehrát soupeřky 6:2. Druhý duel, který se konal v půlce září, rozhodoval o 
vítězství v nejvyšší lize žen. Naše hráčky se dokázaly opět dobře zkoncentrovat a předvést solidní 
výkon s konečným výsledkem 6:3 pro českobrodské ženské družstvo. Naše elitní ženské družstvo 
tak obhájilo předchozí tituly z dlouhodobé soutěže bez jediné porážky během celého roku. 
  

Týden po tomto úspěchu se konalo MČR dvojic 
a trojic žen ve Břvích (Hostivicích). První den 
byl pro naše ženy úspěšnější než den druhý, 
kde dvojice ve složení L. Cibulková,  
V. Tymichová, L. Vokáčová dokázaly vybojovat 
1. místo a na 3. místě se umístila druhá dvojice 
ve složení L. Fischerová, J. Möglichová,  
K. Červenková. Druhý den se hrály trojice  
a naše hráčky se umístily na skvělém 3. místě 
ve složení L. Cibulková, V. Tymichová,  
K. Červenková, M. Chuchlová a na 4. místě  

L. Fischerová, J. Möglichová, L. Vokáčová, P. Kozáková. 
Ke konci srpna se konalo MČR v singlu žen v Českém Brodě, kde naše hráčky předváděly skvělé 
výkony a to se podepsalo na následujícím umístění: 1. místo - Lucie Vokáčová, 2. místo - Lucie 
Fischerová a 4. místo  - Lenka Cibulková. 
  

Na konci roku se vyhlašovala anketa nohejbalistka roku a naše 
hráčky obsadily první tři místa. Na třetím místě se umístila Lucie 
Fischerová, na druhém Lucie Vokáčová a vítězkou ankety Českého 
nohejbalového svazu se stala Lenka Cibulková. 
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Ženy „B“  
Tento tým má každým rokem větší počet svých 
hráček. V letošním roce se naše družstvo žen 
„B“ opět zúčastnilo soutěže „Poháru žen 2014“. 
V soutěži se registrovalo 9 družstev a ženy 
nastupovaly do sezóny s cílem dostat se na 
přední místa tabulky. Soutěž se hraje turnajově 
díky klesajícímu počtu hráček. Více družstvům 
se stával fakt, že se družstvo dostávalo do 
situací, kdy mohla jet třeba jen jedna trojka, či 
dvě dvojky, čímž nesplňovaly povinnosti 
soutěže, kde ji minimální počet hráček 
stanoven na 6. Proto byl zvolen tento systém, 
kde se celá sezóna odehrává turnajově a je 

možná se přizpůsobit svému počtu hráček. Toto družstvo žen se snažilo postupovat vždy ze 
skupiny a tím získávat body do celkového hodnocení. Po všech 8 turnajích se tým žen dostal 
pouze na 5. místo s 11 body. 

 

Mládež 
Mládeži se v oddílu věnuje hodně pozornosti. 
Žáci jsou rozděleni do 3 skupin a loni také 
vznikl tým dorostu. 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. 

Tento soutěžní rok se stejně jako v loňském  
a předloňském roce 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 většinou bývá problémem, především u 
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mladších jedinců, kteří ještě nemají vyvinutou kopací techniku na tak vysoké úrovni jako svoji 
starší svěřenci. 
 
Družstvo žáků i dorostenců objelo všech 7 turnajů Krajské soutěže žáků a dorostu, včetně 
nepovinného turnaje v singlu. V letošním roce se družstvo žáků umístilo na výborném druhém 
místě, kde mělo stejný součet bodů jako tým z Hlavence, ale ten měl zisk bodů z více turnajů, 
proto byl umístěný o jednu příčku lépe. Družstvo dorostenců dokázal i přes relativně malý počet 
hráčů vybojovat celkové druhé místo. Obě mládežnická družstva prokázali v letošním roce, že 
zvyšují svojí konkurence schopnost. 

 

 

     

 

7) Akce pro veřejnost 
V letošním roce jak již bylo zmíněno dříve, bylo pořádáno nohejbalovým oddílem jak MČR dorostu 
dvojic a trojic, tak MČR jednotlivkyň. Další akcí, která se konala o prázdninách, bylo pořádání 
turnaje neregistrovaných hráčů pod záštitou organizace Českobroďák. Turnaj mládeže, který jsme 
uspořádali v rámci Krajské soutěže žáků, a dorostu se konal v záři. Poslední akcí, která se koná 
vždy před Vánocemi je tzv. Vánoční turnaj jak pro muže, tak i pro ženy. Jako každý rok 
nohejbalový oddíl pořádá náborové akce, které probíhají po celou sezónu, a kdokoliv si může přijít 
tento sport vyzkoušet. 
 

8) Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč. sdružení, sponzoři) 
Ve spolupráci s Českým nohejbalovým svazem a městem Český Brod se zde mohou pořádat MČR 
jednotlivých kategorií. Ve spolupráci s neziskovou organizací Českobroďák pořádáme turnaj 
neregistrovaných nohejbalistů. Dále bychom na tomto místě chtěli poděkovat našim sponzorům, 
kteří podporují tento náš amatérský sport.  
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9) Stručný výhled činnosti na rok 2015 
V letošním roce chce náš klub chtít opět zapracovat a vylepšit práci s mládeží. Dále pokračovat ve 
shromažďování finančních prostředků, aby byl zajištěn chod klubu a možnost vybudování zázemí 
na novém místě po jeho přesunutí. Každý tým má stanovené konkrétní sportovní cíle, kterých by 
jednotlivě chtěli dosáhnout: 
 
Tým mužů „A“ má za hlavní cíl udržet extraligovou příslušnost i přes změny v sestavě družstva, ke 
kterému došlo. Situace nebude lehká, ale po delší době jsou v kádru hráči, kteří nedojíždí 
z daleka, ale jsou z okolí Českého Brodu. 
 
Tým žen má stanoven cílů více, vzhledem k jejich dobrým výsledkům. Hlavní cíl je pokusit se opět 
obhájit titul z nejvyšší ligy žen. Dalšími dílčími cíli jsou umístění jednotlivých celků do 3. místa na 
každém MČR. 
 
Tým mužů „B“ má za cíl udržet se v Krajském přeboru a zapojit lepší dorostence do svých zápasů. 
 
Tým mužů „C“ po letošním prvním roce své existence má za úkol opět uhrát co nejlepší výsledek 
v Okresním přeboru a také jako tým „B“ zapojovat více mladších hráčů do zápasů a přispívat tím 
ke zlepšování jejich výkonnosti. 
 
Tým žen „B“ má za úkol více zapracovat na herním stylu, tak aby bylo dosaženo lepších umístění 
na jednotlivých turnajích v rámci jejich Pohárů. 
 
Týmy mládeže mají za úkol obhájit letošní výsledky a pokud možno je vylepšit. Dále také zvýšit 
své řady novými hráči. 
 
Doufáme, že na konci roku budeme moci říci, že rok 2015 byl stejně úspěšný nebo více úspěšný 
než uplynulý rok 2014. 
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8.5 Tenis 
 

1) Stručné hodnocení 

 Oddíl měl v plánu přistavět nové sociální 
zázemí.     Splněno 

 Dokončit splátku za přetlakovou halu – 
Splněno 

 Celkem bylo odpracováno 1140 
brigádnických hodin za rok.  

  

 

 

 

 

2) Činnost výboru 

Výbor zasedal 12x a řešil průběžně veškeré provozní náležitosti oddílu. V únoru byla VH    
oddílu, která byla volební. 
Složení výboru: předseda   Kokeš Jaroslav 

místopředseda  Chaloupka Mir. 
    hospodář   Sobíšek Pavel   
              sekretář              Dvořák Michal 
    zapisovatel              Dvořák Václav 
        člen výboru              Kratochvíl Martin 
       Andrlík Mirek 
3) Ekonomika oddílu 
Příjmy       2 382 025,-  
Výdaje                         2 059 039,- 
 
4) Členská základna 

Věk Počet členů 
do 18 let 133 
19 – 26 let     2 
27 – 65 let   57 
nad 65 let 16 
Celkem 208 

 
5) Přehled soutěží 
1A družstvo    2. liga  
1 B družstvo    2. třída kraje 
Dorost     krajská liga 
SŽ A     krajská liga 
SŽ B     3. třída 
MŽ A     krajská liga 
MŽ B     3. třída 
BABY soutěž               2 družstva 
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6) Pro veřejnost v měsíci září byly uspořádány turnaje 
O posvícenský koláč, manželské páry  
 
7) Výhled na rok 2015 

 Rekonstrukce dvorců 6 a 7 
 Zateplení budovy 
 Udržet soutěže na krajské úrovni a 2. 

ligu 
 Podporovat nábor u trenérů a tak 

udržet počet  přípravek na 40 – 50 
dětí. 

 

               

   

Oddíl 
má oblastní přebornici v dorostu Markétu 
Slivovou.  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Kokeš předseda oddílu 

 
8.6 Triatlon 
V roce 2014 uplynulo 25 let od založení klubu triatlonu při oddílu atletiky TJ Slavoj Český Brod; 
v roce 1990 pak byl ustaven samostatný oddíl triatlonu. Je však pravdou, že českobrodští 
triatlonisté se zúčastňovali triatlonů již od roku 1982. Tehdy se jednalo výhradně o dlouhé triatlony 
–  objem Železný muž (Plzeň, Stochov, Valdice).  
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Členové: 
Věk Počet členů 
do 18 let 0 
19 – 26 let    4 
27 – 65 let   3 
nad 65 let 0 
Celkem 7 

 
Nejlepších výsledků dosáhla Lenka Cibulková, která se i v roce 2014 soustředila na závody 
v terénním triatlonu a duatlonu a v Českém poháru XTERRA obsadila v celkovém pořadí žen  
1. místo: 

 24. 5. 2014 startovala v Praze na závodě ČP XTERRA Žluté lázně (duatlon: 3 km běh - 24 
km MTB - 6 km běh) a obsadila v celkovém pořadí žen 3. místo,  

 14. 6. 2014 na závodě ČP XTERRA Ostrov (terénní triatlon: 1,2 km plavání - 32 km MTB  - 
10 km běh) obsadila v celkovém pořadí žen 2. místo,  

 22. 6. 2014 na závodě ČP XTERRA T-NATURA CZECH Přadní Výtoň (terénní triatlon:  
1,2 km plavání - 30 km MTB - 9 km běh) obsadila v celkovém pořadí žen 3. místo; mezi 
závodnicemi z ČR byla první, nestačila pouze na Švýcarku a Holanďanku, 

 19. 7. 2014 na závodě ČP XTERRA KRUŠNOMAN TRIATLON (terénní triatlon: 1,5 km 
plavání - 28 km MTB - 8 km běh) obsadila v celkovém pořadí žen 1. místo, 

 9. 8. 2014 v závodě ČP s mezinárodní účastí XTERRA CZECH - PRACHATICE (1,5 km 
plavání - 36 km MTB - 10 km běh), obsadila v celkovém pořadí žen 8. místo (2. místo 
z českých závodnic). V tomto závodě však již startovala ze nový tým LAWI SPORT TEAM 
z.s. Náš oddíl Lenka reprezentovala od roku 2008. Za pěkné výsledky jí děkujeme a 
přejeme mnoho dalších úspěchů ve sportu i v osobním životě. 

 
 

Z dalších členů oddílu dosáhla Eva Babicová (roz. 
Čokrtová) dne 2. 8. 2014 již třetího vítězství na 
Vlkančickém triatlonu a získala tím putovní pohár 
tohoto závodu do trvalého držení. 
Oddíl měl v roce 2014 nadále dva trenéry triatlonu – 
Václav Čokrt a Eva Babicová.  
Stejně jako v předchozích letech uspořádal i v roce 
2014 náš oddíl čtyři běžecké závody, na nichž 
startovalo celkem 797 závodníků. 
 
 
 
 

 
 

16. března 2014 to byl 21. ročník běhu 
„Českobrodská pečeť“, kterého se celkem 
zúčastnilo 273 běžců:  

 dopolední silniční běh na 10 kilometrů (start a 
cíl u Podviničního rybníka a obrátka 
v Dolánkách) absolvovalo 201 běžců (163 
mužů a 38 žen), 

 odpoledního běhu pro děti a mládež 
v českobrodském parku a v okolí Pivovarského 
rybníka se zúčastnilo 72 závodníků (37 
chlapců a 35 děvčat).    
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28. září 2014 se v českobrodském parku a v okolí 
Pivovarského rybníka uskutečnil 13. 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 156 závodníků - 115 závodníků v dětském 
a dorosteneckém věku (48 chlapců a 67 děvčat) a 41 
dospělých (22 mužů a 19 žen).  
 
19. října 2014 se konal 13. ročník akce „Běh 
Republiky Československé“. Na stejných tratích 
jako při Svatováclavském běhu startovalo 158 běžců 
- 118  závodníků v dětském a dorosteneckém věku 
(57 chlapců a 61 děvčat) a 40 dospělých (29 mužů a 11 žen).   
 
21. prosince 2014 byl náš běžecký seriál zakončen 22. ročníkem běhu „Českobrodská 
vánoční desítka“. Tohoto 10 km dlouhého silničního běhu, se startem a cílem u Podviničního 
rybníka, se zúčastnilo 210 závodníků (164 mužů a 46 žen). 
Uvedené běžecké závody byly uspořádány i díky finančním příspěvkům města Český Brod a pana 
Igora Sládka z Prahy. 
 
Informace o oddílu jsou k dispozici na www.triathloncb.ic.cz 
                                                                                                   

 Ing. Václav Čokrt, předseda oddílu 
 
 

8.7 Volejbal 

Rekreační volejbal za rok 2014 
 

1. Členská základna 
 
V roce 2014 má členská základna rekreačního volejbalu 15 členů. V roce 2014 se nám podařilo 
získat dalšího člena, paní Vlasákovou, ale naopak nás 2  členové - muži opustili. 

  
 

Věk Počet členů 
do 18 let 0 
19 – 26 let     0 
27 – 65 let   14 
nad 65 let 1 
Celkem 15 

 
 
 
 
 
 

 
2. Hodnocení činnosti 
 
Náš oddíl se schází pravidelně v zimní i letní sezoně každý pátek od 18.00 do 20.00 hod. 
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V roce 2014 jsme rozšířili tréninkové hodiny o úterý, kdy se za hezkého počasí scházíme  
na beachovém hřišti v Kounicích.  
 
Veškeré příjmy pokryly náklady za pronájem haly TJ Slavoj. 
 
 
3. Rekreační turnaje 
 
Květen 2014 Turnaj smíšených družstev Pečky 
Červen 2014 Tradiční turnaj smíšených družstev 
v Kounicích 
Červenec 2014 Turnaj v Hořanech  
Listopad 2014 Turnaj smíšených družstev v Liblicích 
 
 
 
4. Výhled do roku 2015 
Získání nových členů pro rekreační volejbal.  
Účast na turnajích v okolí. 
 
                                                                                                 Zprávu vyhotovila:  Alena Bubníková 
 
 
8.8 ASPV 
 
Stručné hodnocení 
 

V minulém roce pravidelně každý týden 
probíhalo:  
 2x cvičení žen – zdravotní cvičení  
 1x týdně cvičení mládeže 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. 
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Prostory pro činnost 
 

Cvičební hodiny probíhají pouze v tunelu. 
 
Počet členů 
 

Věk Počet členů 
do 18 let 57 
19 – 26 let 0 
27 – 65 let 18 
nad 65 let 0 
Celkem 75 

 

Přehled soutěží - výčet a umístění 
Účast na atletickém víceboji v Kolíně - 2 stříbrná místa - děti ve věku 8 a 10 let. 
  
 
 
Akce pro veřejnost 
 

Každoroční 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 

Přestože rok 2014 byl v oblasti investic chudší, než jsme tomu byli zvyklí z let dřívějších, 
projektová dokumentace je zpracována a snad v roce 2015 opět začneme s investičními akcemi. 
Za velmi příjemné zjištění lze považovat nárůst počtu členů v mládežnických kategoriích, zájem 
trenérů o práci s dětmi a mládeží i fakt, že TJ je v dobré ekonomické i personální kondici. 
 
V rok 2015 bude pro TJ Slavoj důležitá transformace na zapsaný spolek dle nového Občanského 
zákoníku a stabilizace příjmů z grantů města, kraje i MŠMT, za což ještě jednou velké díky. 
 

 

 


